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RESUMO 

 

O discurso político costuma ser marcado por embates entre os candidatos a uma 

eleição, que procuram estabelecer uma imagem que corresponda ao esperado pela 

sociedade. Em meio a controvérsias existentes entre os políticos, é possível que o 

discurso proferido por eles seja marcado por estratégias específicas que visam à 

manutenção das imagens e ao ataque à imagem dos oponentes, tendo em vista a 

conquista de votos. Esta pesquisa propôs, então, uma análise de dois debates 

presidenciais a partir da perspectiva dos estudos da descortesia. O problema central 

da pesquisa pode ser refletido por meio de duas perguntas: a) De que modo ocorre a 

manifestação da descortesia, ponderando acerca dos atos de ameaça à imagem, nos 

debates presidenciais brasileiros de 1989 e de 2014? b) Considerando o material de 

análise, as estratégias descorteses mudaram em circunscrições temporais distintas? 

Partindo desses questionamentos, podem-se elaborar hipóteses que serão 

analisadas para orientar a escrita desta dissertação: a) no debate político ocorre uma 

interação polêmica. Dessa forma, é necessário que os candidatos se mantenham 

constantemente atentos para preservar suas imagens, considerando o objetivo de 

conquistar votos; b) o processo comunicacional é orientado por fatores linguísticos, 

culturais, ideológicos e sociais. Como parte de um complexo que envolve ações de 

linguagem e práticas comunicativas, notam-se, em geral, presentes nos atos 

linguísticos estratégias necessárias para instalar e manter a harmonia. No entanto, 

podem existir determinados tipos de interação, conflituosos por natureza, nos quais a 

cortesia deixa de ser a regra; c) as estratégias de descortesia podem sofrer alterações 

no decorrer do tempo. Tendo em mira o problema central e as hipóteses levantadas, 

pretende-se analisar os debates apontados sob a perspectiva da Pragmática, a partir 

de pressupostos teóricos de Bravo (1999, 2003, 2004a, 2004b), de Blas Arroyo (2001, 

2011) e de Silva (2013). 

Palavras-chave: descortesia, ameaça à imagem, discurso político, debate político. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Political discourse is often marked by clashes between the candidates for an election, 

who try to establish a self-image (face) that matches society expectations. Considering 

the controversies among politicians, it is possible that the speech given by them is 

marked by specific strategies aimed at maintaining their faces and at attacking their 

opponents’ faces, in order to obtain votes. This research analyses two presidential 

debates from the perspective of impoliteness studies. The central research problem 

can be reflected through two questions: a) How is the manifestation of impoliteness, 

considering the acts that threat the face, in the Brazilian presidential debates of 1989 

and 2014? b) In view of the analysis, were there changes in the use of impolite 

strategies in different temporal divisions in the use of the Brazilian Portuguese? Based 

on these questions, we developed hypotheses that will be analyzed to guide the writing 

of this research: a) the political debate is a controversial interaction. Thus, it is 

necessary that the candidates remain constantly vigilant to preserve their faces, given 

the goal of winning votes; b) the communication process is guided by linguistic, cultural, 

ideological and social factors. As part of a complex that involves language and 

communicative practices of action, we note generally present in linguistic acts 

strategies needed to install and maintain harmony. However, there may be certain 

types of interaction in which impoliteness is the rule; c) impoliteness strategies may 

change over time. In light of the central problem and hypotheses, we intend to analyze 

the debates a perspective established in Pragmatics, based on the theoretical 

assumptions proposed by Bravo (1999, 2003, 2004a, 2004b), Blas Arroyo (2001, 

2011) and Silva (2013). 

Keywords: impoliteness, threat to face, political discourse, political debate. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

No contexto dos estudos linguísticos, a cortesia e a descortesia1 têm uma recepção 

recente, considerando que, em um primeiro momento, essas atividades sociais eram 

estudadas apenas por outras disciplinas, como sociologia e psicologia.  

Tendo isso em mira, esta dissertação buscou analisar e comparar estratégias de 

descortesia empregadas nos debates políticos entre presidenciáveis concorrendo no 

primeiro turno das eleições de 1989 e de 2014, considerando as possíveis ameaças 

às imagens públicas dos candidatos. Para tanto, refletiu-se a respeito da seguinte 

pergunta de pesquisa: houve alterações no uso de estratégias descorteses nos 

debates políticos de 1989 e de 2014?  

O debate político pode ser definido como uma atividade na qual se tem dois ou mais 

participantes imersos em uma interação, os quais se alternam revezando turnos. 

Trata-se, mais especificamente, de uma discussão acerca de opiniões controversas 

que objetiva que cada participante exponha seus pensamentos em defesa de seu 

ponto de vista, visando à conquista do apoio de seus eleitores.  

O principal critério da seleção do material de análise foi escolher interações capazes 

de reproduzirem de maneira autêntica a linguagem humana em uso, sendo essa o 

foco dos estudos pragmáticos. Desse modo, elegeu-se um dos primeiros debates 

políticos veiculados na mídia televisiva em português brasileiro, para serem 

observadas nele estratégias descorteses no momento inicial de uma discussão 

política que marcou a retomada da democracia no Brasil. O segundo debate foi 

selecionado por tratar de assuntos atuais, garantindo um estudo pertinente à 

comunicação contemporânea. Essa escolha é favorável à comparação, uma vez que 

são dois debates de épocas distintas, tornando-os objetos ideais para examinar como 

funcionavam as estratégias de descortesia no português brasileiro há 25 anos e como 

funcionam hoje. 

                                                           
1 É necessário apontar que há pesquisadores que demostram preferência pelos termos 

polidez/impolidez, em vez de cortesia/descortesia, tratando-se apenas de uma questão de escolha. 
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Dessa forma, por meio da comparação, buscou-se sustentar a hipótese desta 

pesquisa de que a língua sofre mudanças nos modos e nas formas de comunicação, 

partindo do pressuposto de que é provável que o uso das estratégias descorteses se 

modificou ao longo de 25 anos. 

É necessário observar que, em meio aos impasses ideológicos de um grupo 

específico (políticos que visam à presidência) em um contexto (debate presidencial) 

específico, os participantes podem fazer uso de estratégias descorteses. Assim 

sendo, o enfoque privilegiado na análise será no âmbito linguístico-discursivo, ou seja, 

a prioridade será estudar as relações de linguagem que ocorreram nesses debates 

políticos. No entanto, as realizações extralinguísticas (postura, tom de voz, aspectos 

gestuais e proxêmicos, por exemplo) também serão consideradas.  

Tendo em vista a pergunta de pesquisa e as hipóteses levantadas, definem-se os 

seguintes objetivos: analisar e comparar as estratégias descorteses empregadas 

pelos presidenciáveis nos debates ocorridos no Brasil em 1989 e em 2014, 

considerando os atos de ameaça à imagem.  

Justifica-se a proposta deste trabalho, considerando a observação e análise da 

descortesia como uma contribuição para os avanços dos estudos desse fenômeno na 

linguística, especialmente porque não se pode encontrar uma grande quantidade de 

pesquisas brasileiras voltadas aos atos descorteses. No que compete à comparação 

de estratégias de descortesia em circunscrições temporais distintas, não se pode 

apontar nenhum estudo que fez essa pesquisa. É necessário, ainda, destacar a 

importância de conhecer e estudar o comportamento humano em relação à linguagem 

e o texto falado no português brasileiro. 

Deve-se apontar que há trabalhos que dialogam diretamente com esta pesquisa, tais 

como os artigos “Descortesia e (des)construção da imagem pública” (SILVA, 2013) e 

“Cortesia e descortesia em debates radiofônicos – um estudo das sequências 

indicativas de desacordo” (AQUINO, 2008), a dissertação de mestrado Uma análise 

das estratégias de ataque, defesa e valorização das faces em um ambiente de 

interação polêmica: o debate político (ALBARELLI, 2013) e a tese de doutorado Da 

cortesia à descortesia: análise linguístico-interacional de um debate político televisivo 

(DALINGHAUS, 2016). É possível, ainda, observar no apêndice uma crônica que 
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evidencia a produção de estudos brasileiros e publicados no Brasil sobre cortesia e 

descortesia. 

No entanto, o que diferencia a proposta estabelecida nesta dissertação é o estudo 

comparativo entre duas interações pertencentes a épocas diferentes. Dessa forma, a 

pesquisa buscou avaliar, por meio de uma perspectiva diacrônica, se o português 

falado no discurso político brasileiro se modificou em relação ao uso de estratégias 

descorteses. 

Aponta-se, também, para a necessidade de estudar o gênero debate político, uma vez 

que, segundo Aquino (2008, p. 357),  

O debate constitui evento significativo em qualquer sociedade, por 
contribuir para o conhecimento e a ampliação da visão quanto a 
determinado tópico de interesse de um grupo, em dado momento [...]. 
A discussão que nele se apresenta pode colaborar para a formação 
de opinião, para uma tomada de posição entre os indivíduos que 
integram determinada sociedade. 

A respeito das propostas teóricas adotadas, inicialmente, foi feita uma reflexão acerca 

dos modelos clássicos sobre os estudos da cortesia, especialmente Brown e Levinson 

(1987), a partir da noção de imagem proposta por Goffman (1967). Avanços feitos a 

partir dessa teoria inicial, desde o estabelecimento das primeiras reflexões sobre 

cortesia nas práticas comunicativas, ampliaram o escopo dos estudos acerca dos 

modos de interação verbal e gerenciamento de imagens e estratégias linguísticas. 

Desse modo, algumas considerações gerais sobre cortesia e descortesia podem ser 

estabelecidas: a) mais do que seleção e uso de recursos linguísticos, a cortesia é 

elemento constituinte da interação verbal; b) a cortesia é um fenômeno linguístico e 

social; c) estratégias de uso da língua com vistas a observar a cortesia, a dinâmica 

discursiva e a negociação de papéis dos coenunciadores estão relacionadas a 

variáveis de natureza social e histórica; d) cortesia e descortesia não são fenômenos 

unilaterais ou estanques, mas complexos em sua configuração, resultantes de uma 

conjuntura social-discursiva dinâmica, diante das possibilidades de interação verbal e 

contextos de troca linguística.  

Tendo esses aspectos em mira, aponta-se que esta pesquisa adotou uma visão 

interacionista, que considera aspectos sociais, históricos e culturais, para o exame 

das manifestações descorteses, como defendido por Bravo (1999, 2003, 2004a, 

2004b) e Hernández Flores (2004, 2005), por exemplo. Além disso, para definir as 
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categorias de análise aplicadas, este trabalho baseou-se em Blas Arroyo (2001, 2011) 

e Silva (2013). 

Tendo apontado as primeiras considerações, a justificativa e os objetivos, dar-se-á 

início à sequência de capítulos, sendo que o primeiro dissertará acerca da 

metodologia adotada, retratando questões a respeito do corpus, das categorias e dos 

procedimentos de análise. O segundo capítulo discutirá sobre o debate político como 

gênero do discurso, considerando sua origem histórica, mídia na qual foi veiculado, 

características próprias e função social, a partir de um breve estudo sobre as 

especificidades do discurso político. O terceiro capítulo, focado nos atos descorteses, 

contará com uma constituição histórica e perspectiva teórica sobre os estudos da 

cortesia e da descortesia. Por sua vez, o quarto capítulo será dedicado para a análise 

e comparação, quanto às estratégias de descortesia adotadas, além de uma breve 

contextualização dos debates. Tendo apresentado o exame e a comparação do 

corpus, serão apontadas as considerações finais apreendidas. Por fim, pode-se 

encontrar nos apêndices, a transcrição completa de ambos os debates, suas 

respectivas fichas catalográficas e uma crônica que mostra a relação de trabalhos 

brasileiros e publicados no Brasil voltados aos estudos da cortesia e descortesia, 

evidenciando, dessa forma, o interesse de pesquisadores sobre tais atividades 

sociais. 
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CAPÍTULO I  

Metodologia: material, categorias e procedimentos de 

análise 
 

 

Este capítulo destina-se a dissertar acerca do material escolhido para estudo, além 

dos procedimentos e métodos de análise adotados no exame desse material. 

 

1.1 Descrição e critérios de seleção do material de análise 
 

Como corpus de pesquisa, foram selecionados os debates presidenciais2 brasileiros 

ocorridos em 1989 e em 2014, transmitidos pela Rede Bandeirantes e pela Rede 

Globo de televisão, respectivamente. Dessa forma, o material de análise foi 

constituído pelas transcrições das falas dos interactantes e pelos vídeos dos debates 

disponíveis online3. Faz-se necessário apontar que as transcrições não foram feitas 

de acordo com as normas utilizadas nos trabalhos pertencentes à área de Análise da 

Conversação, tal como as regras de transcrição retiradas do projeto NURC (Norma 

Urbana Culta), uma que que o propósito não era analisar a fala em sua estrutura, mas 

sim as estratégias de descortesia. 

No Brasil, o sistema eleitoral é majoritário, ou seja, de acordo com as normas atuais, 

o candidato que objetiva se tornar presidente (o mesmo é válido para governador, 

senador e prefeito) é eleito caso receba a maioria de votos válidos, uma vez que os 

votos em branco e os nulos não são contados na apuração. Assim funciona o primeiro 

turno. Quando nenhum candidato atinge mais da metade dos votos, acontece uma 

nova eleição entre os dois mais votados, o chamado segundo turno4. Os debates 

                                                           
2 As fichas técnicas de ambos os debates podem ser encontradas no apêndice II. As transcrições dos 
debates, por sua vez, encontram-se no apêndice III, sendo a primeira delas transcrita pela autora e a 
segunda encontra-se disponível em: < http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/10/leia-
e-veja-integra-do-debate-na-globo.html>. Acesso em: 18 out 2015. 
3 Primeiro debate entre os presidenciáveis – 1989. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=zlk8x9QguR8>. Acesso em 11 julho 2015. 
Eleições 2014 Debate. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=MpIiALqQg8A>. Acesso 
em 11 julho 2015. 
4 Informação disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2013/07/como-funciona-o-
sistema-eleitoral-brasileiro>. Acesso em: 18 out 2015.  
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políticos televisivos brasileiros entre presidenciáveis acontecem de quatro em quatro 

anos quando são anunciados os candidatos à presidência.  

O primeiro debate político eleito para análise foi realizado entre os candidatos Mário 

Covas, do PSBD (Partido da Social Democracia Brasileira), Leonel Brizola, do PDT 

(Partido Democrático Trabalhista), Paulo Maluf, do PDS (Partido Democrático Social), 

Afonso Camargo, do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), Aureliano Chaves, do PFL 

(Partido da Frente Liberal), Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos 

Trabalhadores), Ronaldo Caiado, do PSD (Partido Social Democrático), Guilherme Afif 

Domingos, do PL (Partido Liberal), Roberto Freire, do PCB (Partido Comunista 

Brasileiro). Esse debate, que durou 3 horas e 10 minutos, foi mediado pela jornalista 

Marília Gabriela e foi transmitido no dia 17 de julho de 1989, época do primeiro pleito 

direto para Presidente da República depois da ditadura5, pela rede Bandeirantes de 

televisão. 

 

Fig. 1 – Estrutura do debate político de 1989 

Quanto às regras, no debate político de 1989, a mediadora proclamou a abertura e foi 

feita a apresentação dos candidatos e dos jornalistas que também participaram da 

discussão. É mencionado, ainda, que as normas do encontro foram previamente 

estabelecidas pelos assessores dos participantes e pela direção do programa. No 

                                                           
5 MULLER, Luciana. Legislação e Debate. Disponível em: 

<http://www.trerj.gov.br/eje/gecoi_arquivos/arq_050860.pdf. > Acesso em 08 nov 2015. 
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primeiro bloco, cada participante teve 1 minuto para responder a uma pergunta 

proposta pela rede Bandeirantes, em ordem estabelecida por sorteio. No segundo e 

no terceiro bloco, as questões, com tempo de 30 segundos, foram feitas de candidato 

para candidato, com tema livre, possibilidade de responder em 2 minutos e sob a regra 

de que cada participante pôde ser escolhido apenas uma vez. No quarto, no quinto e 

no sexto bloco, três jornalistas da rede de televisão na qual o debate foi veiculado 

fizeram perguntas aos candidatos com direito a comentários sobre as respostas de 

outro participante (2 minutos para resposta e 1 minuto para comentário), sendo que 

os que foram questionados não poderiam se repetir, mas os comentaristas sim. No 

sétimo bloco, nove jornalistas sorteados entre quinze puderam fazer perguntas para 

candidatos, também sorteados. Por fim, no oitavo e último bloco, os participantes 

tiveram a chance de proclamar suas considerações finais durante 2 minutos. 

O segundo debate contou com a presença dos candidatos Aécio Neves, do PSDB 

(Partido da Social Democracia Brasileira), Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo 

PT (Partido dos Trabalhadores), Eduardo Jorge, do PV (Partido Verde), Levy Fidelix, 

do PRDB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), Marina Silva, do PSB (Partido 

Socialista Brasileiro), Luciana Genro, do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), 

Pastor Everaldo, do PSC (Partido Social Cristão). Esse debate foi transmitido no dia 

2 de outubro de 2014 pela rede Globo de televisão, com duração de 2 horas e 14 

minutos, e foi mediado pelo jornalista William Bonner.  

 

Fig. 2 – Estrutura do debate político de 2014 
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No debate político de 2014, primeiramente, o mediador mencionou que a posição na 

qual os candidatos se encontravam foi decidida por sorteio. Ele indicou, também, as 

regras da interação: o evento foi dividido em quatro blocos, sendo que no primeiro e 

no terceiro os presidenciáveis puderam fazer perguntas livres entre si. Mas somente 

no primeiro todos os participantes teriam de ser questionados uma vez e cada 

candidato teve de perguntar a quem não havia ainda se pronunciado. No segundo e 

no quarto bloco, os assuntos das questões discutidas foram determinados por meio 

de um sorteio feito ao vivo. O tempo demarcado para as perguntas foi de 30 segundos 

e para as respostas, 1 minuto e 30 segundos. Para réplica e tréplica, o tempo foi de 

40 segundos. Ao final do quarto bloco, os candidatos tiveram a chance de fazer suas 

considerações finais em ordem estabelecida, também, por meio de um sorteio. Caso 

algum candidato se sentisse ofendido ou alvo de alguma calúnia, poderia pedir 1 

minuto de resposta, que seria avaliado pelo mediador e pelos produtores do programa. 

Quando se trata do critério de seleção desses objetos de pesquisa, primeiramente, 

optou-se por escolher debates políticos capazes de reproduzirem autenticamente a 

linguagem humana em uso. Além disso, tendo em vista a descortesia, fez-se 

fundamental a seleção de um gênero discursivo no qual a manifestação de falas 

descorteses estivesse clara, considerando os atos de ameaça à imagem.  

Foi escolhido, por fim, um corpus favorável à comparação, uma vez que são dois 

debates políticos que se passaram em situações temporais diferentes, tornando-os 

objetos ideais para investigar como funcionavam as estratégias de descortesia no 

português brasileiro há 25 anos e como funcionam na atualidade.  

 

1.2 Categorias de análise 
 

Esta pesquisa buscou adequar-se às estratégias de descortesia propostas por Blas 

Arroyo (2001) e por Silva (2013), tendo em mira que “tais estratégias têm por objetivo 

a desconstrução da imagem do candidato adversário, com a nítida busca de vantagem 

pessoais em termos de conquista de votos dos possíveis eleitores” (SILVA, 2013, p. 

105).  

Primeiramente, pode ocorrer nos debates políticos a autovalorização, isto é, a 

autopromoção de um dos candidatos, desvalorizando seus oponentes. Pode suceder, 

também, a desqualificação do outro, quando são apontadas suas fragilidades. Isso 
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pode ser feito quando um candidato diz que seus adversários mentem, que são 

corruptos, que são incompetentes, que não têm caráter ou que são contraditórios, 

focando em mostrar que esses não têm credibilidade. É possível, ainda, que ocorra a 

formulação de contrastes desvantajosos, quando são feitas comparações que 

objetivam denegrir a imagem dos demais candidatos. Por fim, pode acontecer a 

impessoalização da crítica, quando se atribui a opinião negativa a outrem, 

ausentando-se de responsabilidade.  

Para esta pesquisa, foram escolhidas, em meio às categorias apontadas, a 

autovalorização, desqualificação do outro e formulação de contrastes desvantajosos, 

considerando essas como as estratégias de descortesia mais relevantes nos dois 

debates analisados. Serão eleitos, então, trechos de ambos debates políticos 

construídos a partir de elementos linguísticos e, quando relevantes, extralinguísticos, 

que se encaixam nas estratégias de descortesia apontadas. 

Tendo escolhido os trechos que se enquadram na proposta de investigação, serão 

observados neles elementos linguísticos e extralinguísticos que geram manifestações 

de estratégias de descortesia. Feito tal levantamento, serão examinados os possíveis 

efeitos de sentido produzidos por tais escolhas e as possíveis razões pelas quais 

essas foram adotadas na interação, considerando quem são os interactantes, as 

imagens públicas que eles objetivam legitimar e o contexto no qual eles se inserem.  

Alguns dos possíveis elementos linguísticos utilizados na construção das estratégias 

são os verbos modais atenuadores (“acho”, por exemplo), os verbos conjugados no 

futuro do pretérito, como forma, também, atenuadora, o uso de pronomes pessoais 

colaborando na construção das imagens dos candidatos, como o pronome “eu” e 

“nós”, a escolha de vocabulário, as repetições enfáticas e as perguntas retóricas. Além 

disso, podem-se notar elementos extralinguísticos, como gestos e tom de voz.  

Embora alguns desses elementos pareçam ser, costumeiramente, manifestações 

específicas de cortesia ou de descortesia, tais atividades sociais serão somente 

atribuídas a eles no momento da análise, uma vez que é preciso considerar o contexto, 

tendo em vista os possíveis atos de fala indiretos. 

Para o discurso político, considera-se, então, que “a descortesia pode ser uma 

característica, inclusive a norma” (BOLÍVAR, 2003, p. 226). No entanto, a estudiosa 

complementa esse pensamento, afirmando que se deve tomar o cuidado para não 
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partir para a agressão física ou para o desrespeito em relação às leis e à democracia, 

uma vez que esse tipo de atitude poderia provocar a interrupção e, 

consequentemente, o fracasso da interação.  

Terminadas as análises de ambos debates políticos, será feita a comparação das 

estratégias de descortesia empregadas, tendo em mira quais foram os elementos 

linguísticos e extralinguísticos adotados nas diferentes épocas e os possíveis efeitos 

de sentido, para, assim, verificar quais mudanças ocorreram no uso da linguagem e 

na postura dos candidatos. 

Assim, a comparação seguirá propostas da Pragmática Histórica, considerando que 

se trata de uma área de investigação situada entre os estudos pragmáticos, 

envolvendo a relação entre a língua e seus contextos efetivos de uso nos processos 

comunicativos, e a Linguística Histórica. Assumindo uma dimensão histórica para o 

exame da Pragmática, em uma das abordagens possíveis dessa disciplina, analisa-

se o uso da língua em perspectiva diacrônica, descrevendo as condições discursivas 

adotadas em diferentes épocas e recortes temporais.  

Compreende-se que a Pragmática diacrônica estuda mudanças no uso da linguagem, 

focando no “inventário linguístico e seu uso comunicativo através de diferentes 

estágios históricos de uma mesma língua”6 (JACOBS; JUCKER, 1995, p. 11). Em 

relação à cortesia e à descortesia, costumam-se utilizar as abordagens social e 

funcional, sendo a primeira voltada aos estudos que focam nos aspectos descritivos 

das identidades sociais dos interactantes ao passo que a segunda se concentra nos 

aspectos pragmáticos e discursivos do uso da linguagem (NEVALA, 2010). 

As investigações mais atuais sobre cortesia e descortesia históricas envolvem 

questões relacionadas à maneira como essas atividades sociais eram compreendidas 

no passado, de acordo com diferentes situações, considerando a importância do 

contexto sociocultural. Dessa forma, Nevala (2010) destaca a necessidade de 

compreender os aspectos históricos e sociais para analisar essas atividades em 

determinado recorte temporal.  

 

                                                           

6 “linguistic inventory and its communicative use across different historical stages of the same language” 

(JACOBS; JUCKER, 1995, p. 11). 
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1.3 Procedimentos de análise: o percurso da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi conduzida em um procedimento metodológico, em termos gerais, 

que partiu do estudo dos objetos de análise e, a começar desse primeiro passo, 

executou as etapas necessárias para que os debates políticos escolhidos fossem 

vistos e examinados sob o prisma dos estudos sobre descortesia. 

Para tanto, os debates foram descritos e os procedimentos e categorias adotados para 

exame foram determinados. Após, foi feita a reflexão acerca do discurso político e do 

debate eleitoral como gênero discursivo. 

Em relação aos estudos da descortesia, foi realizada uma constituição histórica sobre 

o desenvolvimento das pesquisas que envolvem essa atividade social, bem como o 

progresso das análises acerca dos atos corteses.  

Buscou-se, então, localizar enunciados proferidos pelos debatedores inseridos no 

material de análise que indicassem a intenção de prejudicar a imagem dos demais 

candidatos em prol do enaltecimento da própria imagem, de acordo com as categorias 

propostas na seção anterior. Considerando os objetivos de analisar e comparar, o 

corpus foi contextualizado e examinado sob o prisma das estratégias de descortesia 

adotadas, levando em conta os possíveis efeitos de sentido gerados a partir da 

utilização de mecanismos descorteses em debates que ocorreram em circunscrições 

temporais distintas. 

É necessário apontar, por fim, que, embora a interação que se dá em um debate 

eleitoral televisivo ocorra entre mediador e candidatos e entre candidatos e público 

eleitor, foram consideradas para estudo e comparação somente as trocas 

comunicativas entre os políticos.  
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CAPÍTULO II 

Discurso político em perspectiva: o debate eleitoral 
 

 

Neste capítulo, realizar-se-ão discussões acerca do gênero debate político veiculado 

na mídia televisiva, quanto às suas características e organização, além de 

ponderações iniciais sobre o discurso político, uma vez que o objeto de pesquisa eleito 

se insere nesse universo discursivo.  

 

2.1 O discurso político 
 

Primeiramente, deve-se apontar que a política está relacionada ao que é público, ou 

seja, trata-se de um espaço no qual são discutidas questões que competem à vida em 

sociedade. A linguagem utilizada no discurso político deve seguir regras previamente 

estabelecidas, como acontece em quaisquer tipos de interação, em maior ou menor 

grau de formalidade, com o propósito de atingir determinados objetivos. Assim sendo, 

esta seção procurou indicar quais são essas normas de funcionamento da linguagem 

no âmbito político.  

Primeiramente, Charaudeau (2015) aponta para a existência de uma ação política, 

que determina e organiza a vida em sociedade, objetivando o bem comum e 

permitindo que a comunidade tome decisões em conjunto. As instâncias cidadã e 

política são, dessa forma, as que se interessam por essa ação.  

Segundo o estudioso (2015, p. 21), 

A política não pode agir sem a palavra: [...] a palavra intervém no 
espaço da persuasão para que a instância política possa convencer a 
instância cidadã dos fundamentos de seu programa e das decisões 
que ela toma ao gerir os conflitos de opinião em seu proveito. 

O autor defende, como mencionado, a existência de uma instância política, de uma 

instância cidadã e, ainda, de uma instância midiática. Na primeira, acontece a 

manipulação como tentativa de chegar ou de continuar no poder; na segunda, a 

sociedade capacita-se para eleger o candidato mais adequado para representá-la e a 
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terceira refere-se aos modos de mediação utilizados para unir as instâncias política e 

cidadã, tais como panfletos, cartazes, veículos de informação.  

“A instância política encontra-se no lugar em que os atores têm um ‘poder de fazer – 

isto é, de decisão e de ação – e ‘um poder de fazer pensar’, isto é, de manipulação” 

(CHARAUDEAU, 2015, p. 56). Assim sendo, o discurso político visa essencialmente 

a persuadir, objetivando alcançar o poder. Considera-se persuasão como “o produto 

dos processos gerais de influência (grifo dos autores)” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2004, p. 374).  

Ainda a respeito da persuasão, Charaudeau (2015, p. 79) afirma que:  

Sendo a política um domínio de prática social em que se enfrentam 
relações de força simbólicas para a conquista e gestão de um poder, 
ela só pode ser exercida na condição mínima de ser fundada sobre 
uma legitimidade adquirida e atribuída. Mas isso não é suficiente, pois 
o sujeito político deve também se mostrar crível e persuadir o maior 
número de indivíduos de que ele partilha certos valores. É o que coloca 
a instância política na perspectiva de ter que articular opiniões a fim 
de estabelecer um consenso. Ela deve, portanto, fazer prova da 
persuasão para desempenhar esse duplo papel de representante e de 
fiador do bem-estar social. 

Assim, por intermédio desse discurso, os candidatos apresentam-se e expõem suas 

propostas e planos de governo, pretendendo criar uma boa imagem de si mesmos, 

em busca de votos. Charaudeau (2015) defende que, no jogo gerado a partir do 

discurso político, no espaço em que a linguagem domina, diferentes estratégias são 

permitidas, inclusive manipulação, ameaças, promessas, entre outras.  

Charaudeau (2015) aponta que o candidato precisa conquistar seus eleitores. Para 

isso, cria uma imagem discursiva que necessita ser crível, séria, repleta de virtudes 

(sinceridade, fidelidade, honestidade, por exemplo), competente, humana, entre 

outras características apontadas pelo autor. Como dito, para que essa imagem atinja 

os objetivos esperados, a sociedade em questão deve identificar-se com ela. Assim, 

para que o convencimento se concretize, é preciso que o político construa uma 

imagem discursiva que atenda ao que é esperado pela sociedade em que ele está 

inserido, com valores e objetivos comuns, tendo em vista a necessidade de entrar em 

consenso com o público para ser eleito. 

Pode-se afirmar, ainda, que o discurso político é uma cena englobante, considerando 

essa como “a que corresponde ao tipo de discurso” (MAINGUENEAU, 2013, p. 96). A 
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cena englobante, na qual os enunciadores devem se situar, é a responsável por 

determinar qual percurso de interpretação deve ser adotado para compreender os 

textos que fazem parte dela, de que modo esses textos interpelam o leitor e quais são 

seus propósitos. 

No entanto, colocar um texto dentro de uma cena englobante, apenas, não é 

suficiente. É preciso reconhecer que os textos pertencem a gêneros específicos que 

materializam os discursos e que cada gênero apresenta especificidades próprias e 

uma determinada função social. Assim sendo, na próxima seção, discutir-se-ão as 

características e a organização do gênero debate político, que se insere, como 

mencionado, na cena englobante política. Abordar-se-á, ainda, a relação das cenas 

englobante e genérica e da cenografia. 

 

2.2 O debate político televisivo como gênero do discurso 
 

Atividade que se tornou tradição no regime democrático brasileiro, o debate eleitoral 

é uma interação na qual dois ou mais políticos se alternam revezando turnos e que foi 

idealizado para que os participantes tenham a chance de expor suas ideias e 

propostas de governo, auxiliando a população na escolha do candidato mais 

adequado.  

Com o fim da Ditadura Militar, os políticos conquistaram espaço na mídia para divulgar 

seus projetos, estabelecendo contato direto entre eles e o público eleitor. Assim, esses 

debates são ocorrências relevantes na sociedade, sendo capazes de fazer com que 

os eleitores possam ampliar o conhecimento acerca das opiniões e pensamentos dos 

candidatos. Dessa forma, trata-se de  

Um evento legítimo e que propicia momento de autenticidade para 
candidatos opositores uma vez que acontece em tempo real, oferece 
igualdade de condições aos participantes que buscam a atenção, a 
identificação e o voto do cidadão-espectador-ouvinte-internauta-eleitor 
(MACHADO, 2011, p. 2). 

A importância dos debates políticos reside, ainda, no fato de que eles 

Põe em evidência a capacidade de governar e os limites de projetos e 
ideologias [...] o ritual desta cerimônia político-midiática, se diferencia 
de todas as demais devido à encenação estratégica e à linguagem 
próprias do campo político, construídos com potencial para repercutir 
nos meios de comunicação massiva, na campanha eleitoral e provocar 
o receptor-eleitor. Ao candidato, submetido às regras do fórum 
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televisivo, é conferida a responsabilidade de mostrar sua capacidade 
de derrotar o adversário pelo embate discursivo e de se fazer 
reconhecer como diferente do outro, devido a sua capacidade a ser 
testemunhada pela plateia (WEBER, 2000, p. 146). 

Leite (2003) aponta que, para o surgimento dos debates políticos na mídia televisiva, 

dois acontecimentos foram necessários: o desenvolvimento da tecnologia, para que a 

invenção do aparelho televisivo fosse criada e logo estabelecida como meio de 

comunicação de massa, e a evolução do sistema democrático, que passou a permitir 

a eleição à presidência por meio do voto popular. 

Em relação ao meio televisivo, Weber (2000, p. 144) inclusive afirma que  

A televisão está para os debates políticos como o voto para as 
democracias. [...] A instituição televisiva é obrigada a se oferecer como 
espaço de mediação para a disputa democrática e investir para que 
isso aconteça. São circunstâncias que beneficiam a dimensão pública 
da comunicação pois de algum modo permitem aos candidatos um 
confronto onde sua individualidade se sobrepõe à campanha. 
Permitem, também, que o receptor-eleitor seja testemunha e haja 
repercussão e outros debates, para além da tela. É o momento em 
que a dramaturgia explícita na campanha e no marketing eleitoral 
pretende ser resignificada para ser compreendida como um momento 
próximo à verdade. 

Historicamente, houve uma tentativa de realizar um debate no Brasil, em 1960, entre 

Marechal Henrique Lott (PDS/PTB) e Jânio Quadros (UDN), mas não funcionou, pois 

o segundo, candidato vencedor na época, recusou a participação. Machado (2011) 

aponta que, durante o Regime Militar, sem pleito direto para eleger um presidente, 

foram transmitidos alguns debates pela televisão, visando aos cargos de senador e 

governador de São Paulo, por exemplo. “A partir de 1989, com a redemocratização 

do país e a retomada do voto popular para presidente, os debates eleitorais voltam à 

televisão brasileira” (MACHADO, 2011, p. 7). Após o pleito de 1989, os debates entre 

presidenciáveis foram interrompidos, sendo retomados somente em 2002. Rubim 

(2004, p. 11) aponta que “os debates entre presidenciáveis foram banidos pela 

negativa de FHC [Fernando Henrique Cardoso] e pela conivência da mídia em 1994 

e 1998”, uma vez que a nova regra do Tribunal Supremo Eleitoral, que dizia que todos 

os candidatos deveriam participar do evento ou ser escolhidos por sorteio, foi motivo 

suficiente para excluir os debates.  
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Como todo gênero discursivo7, o debate político veiculado na televisão organiza-se de 

uma forma específica e tem suas próprias características. Trata-se, primeiramente, de 

um processo comunicativo no qual se tem ao menos dois participantes que 

apresentam ideias distintas. A partir disso, é proposta uma interação entre eles para 

que suas opiniões sejam discutidas, sendo que a dinâmica desse encontro e suas 

condições de funcionamento são previamente definidas (AQUINO, 2005).  Machado 

(2011, p. 5) aponta, também, que  

De acordo com a legislação eleitoral vigente, o debate é organizado 
pelos representantes dos candidatos e das emissoras de televisão que 
firmam protocolos específicos. Independente de quem o promove, 
todos os detalhes do debate são, a cada evento, discutidos e se 
transformam nas regras específicas para aquele debate. 

Apesar de regras particulares, os debates políticos televisivos costumam seguir um 

mesmo modelo, no qual o início da discussão é declarado por um mediador, que 

explica as normas do evento e apresenta os candidatos. Esse gênero é formado por 

perguntas, respostas, réplicas, tréplicas e direitos de resposta, sendo que algumas 

interrogações já são determinadas previamente e outras são de tema livre.  

A declaração de início e de término do debate político, o controle e distribuição dos 

turnos e o tempo que cada participante disponibiliza para expor sua fala são de 

responsabilidade do mediador. As normas são rígidas, o que confere igualdade aos 

candidatos e imparcialidade ao mediador e à emissora na qual a discussão é veiculada 

(AQUINO, 2008).  

A interação é construída, então, por um mediador, cujas funções já foram apontadas, 

pelos debatedores, ou seja, políticos representando seus partidos e, por fim, pelo 

público, que, embora não participe diretamente, a discussão é formulada de maneira 

a atender às expectativas dos eleitores, ajudando-os no exercício da escolha de um 

representante. A forma com a qual os candidatos se comportam, inclusive, deve levar 

em consideração o propósito de manter a imagem que eles construíram diante desse 

público. Pensando em possíveis eleitores,  

                                                           
7 Distanciando-se da teoria clássica, adota-se nesta pesquisa o pensamento de Bakhtin (1997), que 

sugeriu em seus estudos que os gêneros discursivos deveriam considerar o dialogismo presente no 

processo comunicativo, defendendo que esses são enunciados relativamente estáveis, caracterizados 

por uma organização específica, um estilo e um conteúdo temático (sentido do qual se constitui o 

gênero).  
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No gênero debate eleitoral face a face, mais importante do que manter 
o equilíbrio das relações sociais, é colocar em risco a imagem do 
adversário político, com a finalidade de conquistar votos. Dessa forma, 
os participantes esforçam-se para construir uma imagem que lhes seja 
favorável e, ao mesmo tempo, buscam desconstruir a imagem pública 
do adversário político (SILVA, 2013, p. 93). 

Em geral, a abertura de um debate político televisivo acontece por meio da 

apresentação de cada candidato e pela explicitação das regras, que devem ser 

seguidas por todos os participantes. Esses debates costumam ser divididos por 

blocos, sendo que cada um é destinado para uma etapa particular. No decorrer da 

discussão, são permitidas perguntas com tema livre e são feitas, também, questões 

com temas determinados anteriormente, seguindo o esquema de resposta, réplica e 

tréplica, todas com tempo definido.  

Quanto à noção de descortesia, o que difere o debate político de uma interação 

cotidiana é, especialmente, o fato de que 

No debate eleitoral face a face, o poder ameaçante de numerosos atos 
afeta tanto a esfera privada dos participantes como também e, 
principalmente, sua projeção ante o potencial eleitor. Dessa forma, 
uma grave ameaça à imagem positiva de qualquer pessoa, como 
provas de incompetência e fracasso, adquire necessariamente uma 
dimensão distinta do que ocorre na conversação cotidiana, pois, no 
debate eleitoral, o êxito ou o fracasso depende da boa ou má 
impressão que tais estratégias descorteses causem no eleitorado 
(SILVA, 2013, p. 97). 

Esse gênero, como apontado, apresenta suas próprias características, objetivos e 

função social. Sabe-se que “todo discurso, por sua manifestação mesma, pretende 

convencer instituindo a cena da enunciação que o legitima” (MAINGUENEAU, 2013, 

p. 97) e há certos tipos de discurso que apresentam cenas mais fixas, consideradas 

mais estabilizadas, “obedecendo às rotinas da cena genérica” (MAINGUENEAU, 

2013, p. 99).  

O gênero debate político pode, então, ser definido como a cena genérica de um 

domínio mais amplo: a cena englobante do discurso político, que ocorre no espaço-

tempo de uma eleição. Tal gênero é, ainda, uma parte da cena da enunciação 

considerada como eficaz para dar credibilidade ao discurso político.  

Assim, para interpretar o gênero debate político com clareza, é preciso situar-se na 

cena englobante, desenvolvendo, dessa forma, a consciência de como a cena 

genérica é organizada e de qual é sua finalidade (MAINGUENEAU, 2013, p. 96).  
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Acerca da cenografia, pode-se dizer que essa será analisada a partir de um ponto 

específico: a manifestação de descortesia. Considera-se cenografia como  

[...] a cena de fala (grifo do autor) que o discurso pressupõe para poder 
ser enunciado e que, por sua vez, deve validar através de sua própria 
enunciação: qualquer discurso, por seu próprio desenvolvimento, 
pretende instituir a situação de enunciação que o torna pertinente 
(MAINGUENEAU, 2006, p. 67). 

Em meio aos possíveis fatores que condicionam o uso da cortesia e da descortesia, 

pode-se dizer que existe uma relação entre gêneros do discurso e esses fenômenos, 

considerando que, além das características textuais, lexicais e gramaticais 

específicas, os gêneros contam também com pautas sociais determinadas (ALBELDA 

MARCO; GARCÍA, 2013).  

Reforça-se, então, a relevância do contexto, uma vez que, adotando um enfoque 

interacionista, busca-se examinar discursos inseridos em situações comunicacionais 

concretas. Dessa forma, aponta-se que o contexto compreende alguns elementos, 

tais como o espaço, seja físico ou institucional e social, o quadro temporal, o objetivo 

da interação e quem são os interactantes, seus papéis na troca comunicativa e suas 

relações interpessoais.  

Aqui se considera que as relações interpessoais podem ser, em um eixo horizontal, 

representadas pelo distanciamento ou pela familiaridade e, em um eixo vertical, 

representadas por relações de poder, sendo que um dos interactantes pode se 

encontrar em uma posição de dominante enquanto o outro encontra-se em posição 

de dominado (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006). 

Dessa forma, percebe-se que os participantes de um debate político estão inseridos 

em uma interação complexa e devem estar atentos ao discurso que utilizam para 

atingir os objetivos que buscam. Para isso, podem valer-se de diversas estratégias, 

verbais ou não-verbais, colocando-se como superiores aos demais candidatos e 

buscando sustentar a imagem que propõem diante do público eleitor.  

No próximo capítulo, serão abordadas as teorias relacionadas à cortesia e 

descortesia, organizadas em uma construção histórica, bem como uma proposta de 

definição dessas atividades sociais. 
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CAPÍTULO III 

Descortesia: construção histórica e perspectiva teórica 
 

 

É fundamental destacar que não há maneira de existir uma sociedade sem a 

comunicação por meio da linguagem. Adotando-a como objeto de estudo, tem-se um 

campo privilegiado de trabalho, devido a sua complexidade, que se dá por existirem 

diferentes possibilidades de escolha em seu uso, capacitando o enunciador na eleição 

daquela que seja mais adequada, considerando os variados contextos.  

Neste capítulo da dissertação, primeiramente, serão discutidas questões históricas 

relacionadas à Pragmática e aos estudos da cortesia e da descortesia na linguística. 

Questões que envolvem os atos corteses serão retratadas, ainda que esse não seja 

o foco da pesquisa, uma vez que será desenvolvido um panorama que apresenta 

historicamente o desenvolvimento teórico a respeito da descortesia, considerando 

esse como a construção de um referencial teórico.  

 

3.1 O embate forma e função na linguística contemporânea e os estudos 

pragmáticos 

 

Com Saussure, a partir do século XX, a linguística passou a ser reconhecida como 

campo de estudo científico. Para ele, a língua era vista como um sistema, ou seja, 

unidades que funcionam a partir de uma determinada relação. Esse sistema é 

compreendido em dicotomias, isto é, os conceitos vêm sempre em pares, como língua 

e fala. A língua – langue – é coletiva, sendo utilizada como meio de comunicação de 

membros de uma comunidade. Já a fala – parole –, é o uso individual da língua. Na 

perspectiva de Saussure, privilegiou-se o estudo da langue, ou seja, sua prioridade 

era estudar a forma da língua, e não sua função (SAUSSURE, 2012). 

A partir do Curso de linguística geral de Saussure, pode-se dizer que as pesquisas 

linguísticas passaram a ser divididas8 em dois polos: formalista e funcionalista. O 

                                                           
8 A divisão aqui apontada foi feita da forma como estudiosos da linguagem costumam fazer, apenas 
com o intuito de dividir de maneira geral dois tipos de linguística: uma imanente, que se refere ao 
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primeiro prioriza o estudo da língua como estrutura e o segundo prioriza o uso social 

da linguagem.  

Acerca do formalismo, os estudiosos sentiam a necessidade de definir um objeto 

específico e observável de estudo, tarefa necessária para que a linguística fosse 

considerada uma ciência (DILLINGER, 1991). Assim, o polo formalista preocupava-se 

com fonética, fonologia, morfologia e sintaxe, assumindo a importância do significado 

e do uso, mas focando somente no estudo da forma.  

Já para o funcionalismo, o objeto de estudo passou a ser o uso da língua em 

sociedade, o que, até o momento, era estudado somente por filósofos, psicólogos e 

sociólogos. Esse polo passou a preocupar-se com a linguagem cotidiana, 

sistematizando cientificamente, entre outros campos, a sociolinguística e a linguística 

antropológica (DILLIGER, 1991). 

Como foi dito, as reflexões pragmáticas, ou seja, pertencentes ao polo funcionalista 

(ainda que haja estudos que propõem uma espécie de pragmática formal), 

começaram a aparecer nos estudos de teóricos de outras áreas, como sociólogos e 

especialistas em retórica. Há, ainda, aqueles que passaram a veicular o significado 

do código da língua ao seu uso, adotando a Pragmática como perspectiva 

fundamental (ARMENGAUD, 2006).  

Sentiu-se a necessidade de estudar o uso da língua, porque nem sempre as regras 

combinatórias de elementos e o conhecimento do código linguístico são suficientes 

para que se compreendam enunciados que dependem do entendimento de um 

contexto. Então, a partir da década de 1960, esses estudos voltaram-se para a 

reflexão sobre o uso da linguagem (ALLAN, 2013; KOERNER; ASHER, 1995; 

NERLICH; CLARKE, 1996). Nesse contexto, organizaram-se cientificamente as 

teorias da Pragmática, ponderando a respeito de que, 

Quando a linguagem é adquirida, o que se adquire não é pura e 
simplesmente uma língua, com suas regras especificamente 
linguísticas, mas todo um sistema de práticas e valores, crenças e 
interesses a ele associados. É neste sentido que podemos falar da 
aquisição de uma pragmática (MARCONDES, 1992, p. 42).  

                                                           
sistema, como a defendida por Saussure e Chomsky, e outra que leva o enunciador e o contexto em 
consideração, como a Pragmática, a Análise do Discurso e a Análise da Conversação.  
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Podem ser apontadas diferentes definições para o termo Pragmática, de acordo com 

diferentes correntes teóricas. Inicialmente, trata-se de um polo distinto do formalista. 

É, ainda, um ramo que observa a interação verbal, levando em conta os elementos 

extralinguísticos, como contexto e posição social dos interactantes (ARMENGAUD, 

2006; BATISTA, 2012; HUANG, 2007; LEVINSON, 2007). Batista (2012, p. 49) aponta 

diferentes conceituações, de acordo com diferentes vertentes: 

• A pragmática observa conjuntos de sequências linguísticas que, 
mesmo consideradas anômalas, transmitem sentidos em situações 
específicas de interação verbal; 

• A pragmática estuda uma língua e seus fenômenos a partir de uma 
abordagem funcional, levando em consideração a relação entre 
elementos linguísticos e extralinguísticos; 

• A pragmática estuda princípios que governam o uso da linguagem em 
determinados contextos, sem destaque para as formas linguísticas.  

Há, ainda, duas possíveis escolas às quais competem os estudos pragmáticos: a 

tradição inglesa e norte-americana, preocupada em analisar a língua usada no 

cotidiano, e a tradição europeia ou continental, que coloca a Pragmática ao lado da 

sociolinguística e da psicolinguística, definindo sua abordagem de maneira mais 

ampla (BATISTA, 2012, p. 50). 

Os enunciados performativos, os constativos e os atos de fala que deles resultam, por 

exemplo, são alvos de estudo da Pragmática desde as décadas de 1950 e 1960 

(AUSTIN, 1962; SEARLE, 1981). Além das implicaturas conversacionais de Grice 

(1975), que também influenciaram grandemente para o desenvolvimento dessa 

ciência. Juntos, os atos de fala de Austin e as implicaturas de Grice marcaram o início 

da Pragmática. 

Austin (1962) revolucionou os estudos linguísticos quando passou a estudar a 

linguagem do dia a dia, preocupando-se com seu uso efetivo. Sua teoria defende que, 

na comunicação, produzem-se atos de fala ilocucionários, isto é, intenções que não 

estão explícitas por meio de elementos linguísticos, mas sim pelo contexto no qual a 

interação se insere.  

Para isso, como resultados de trabalhos nas décadas de 1950 e 1960, o filósofo 

inicialmente dividiu os enunciados em performativos, quando executam ações por 

meio da linguagem, e em constativos, quando não o fazem. No entanto, adotando 
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uma visão performativa da linguagem, Austin preferiu modificar sua proposta em prol 

da organização da Teoria dos Atos de Fala, classificando-os em três: 

1) Ato locucionário: trata-se de um ato de dizer; 

2) Ato ilocucionário: trata-se daquilo que o enunciador tenta fazer por meio do uso 

da linguagem; 

3) Ato performativo: trata-se do efeito que se tem a partir do que foi dito (AUSTIN, 

1962).    

Os estudos de Austin (1962) abriram espaço para o desenvolvimento de novas 

pesquisas na área dos atos de fala. Nesse contexto, Searle (1981) dividiu os atos 

ilocucionários em categorias: assertivos, diretivos, expressivos, comissivos e 

declarativos. Ele contribuiu, ainda, defendendo que se pode utilizar atos de fala 

indiretos, como dar uma ordem por meio de uma pergunta.  

Em relação às implicaturas conversacionais de Grice (1975), essas foram divididas 

em dois tipos: as convencionais, geradas dentro do âmbito da linguagem, e as 

conversacionais, geradas por meio do contexto extralinguístico. A partir da segunda 

implicatura, o filósofo americano propôs o princípio de cooperação: 

Podemos formular, então, um princípio muito geral que se esperaria 
[...] que os participantes observassem: faça sua contribuição 
conversacional tal como é requerida, no momento em que ocorre, pelo 
propósito ou direção do intercâmbio conversacional em que você está 
engajado. Pode-se denominar esse princípio de PRINCÍPIO DA 
COOPERAÇÃO (GRICE, 1982, p. 86).  

Com base nessa noção, foram propostas as quatro máximas conversacionais: 

1) Máxima da quantidade (seja informativo): o que o enunciador diz deve conter a 

quantidade de informação necessária, de acordo com o processo comunicativo. 

2) Máxima da qualidade (seja verdadeiro): o enunciador não deve dizer o que 

considera ser mentira.  

3) Máxima da relação (seja relevante): o enunciador não deve fugir ao tema. 

4) Máxima do modo (seja claro): o enunciador deve evitar ambiguidades e ser 

coerente (GRICE, 1975). 

Ainda que essas teorias tenham representado um grande avanço nos estudos 

pragmáticos, para os estudos de Grice e de Austin foram propostas revisões, 

considerando que ambos destacavam o enunciador, mas não a interação verbal, ou 
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seja, não levavam também em consideração o coenunciador. Tendo esse aspecto 

em mira, as teorias da cortesia procuraram recuperar essa característica interacional. 

 

3.2 Propostas iniciais para o estudo da cortesia 
 

A cortesia demorou certo tempo para despertar o interesse de pesquisadores. Em 

1950, deu-se início às primeiras menções na sociologia, mas, somente a partir de um 

estudo sobre a interação realizado por Goffman (1967) foi proposta uma primeira 

tentativa de elaborar uma teoria da cortesia, abrindo espaço para que esse fenômeno 

tomasse seu lugar nos estudos linguísticos e pragmáticos.  

Esse estudo de Goffman (1967) foi, inclusive, uma contribuição fundamental para o 

desenvolvimento da Pragmática, por apresentar uma preocupação em analisar como 

funcionavam os processos interacionais. Para tanto, comparou a vida social com uma 

cena de teatro, na qual os atores interpretam seus papéis de acordo com a situação 

em que estão inseridos. O estudioso (1967, p. 77) sugeriu, também, a noção de 

imagem, afirmando que essa é “o valor social positivo que uma pessoa reclama para 

si mesma através daquilo que os outros presumem ser a linha por ela tomada durante 

um contato específico”.  

Sobre outro estudo que colaborou para a tentativa de criar uma teoria da cortesia, 

pode-se citar a proposta de Grice. Como foi dito, o filósofo descreveu o princípio da 

cooperação como a maneira com a qual as pessoas interagem entre si para alcançar 

sucesso na comunicação. Essa cooperação é demonstrada por meio das quatro 

máximas apontadas anteriormente. 

Sua teoria foi de grande relevância para o desenvolvimento dos estudos da 

Pragmática. Segundo Brown e Levinson (1987, p. 3), o trabalho de Grice é 

“essencialmente correto”. Os teóricos completam dizendo, ainda, que “naturalmente, 

uma teoria tão importante tem sido assunto de certo número de tentativas de 

revisões”9.  

                                                           
9 No decorrer desta dissertação, aparecerão trechos que foram extraídos de obras em línguas 
estrangeiras e que serão traduzidos de maneira livre pela autora, tendo sua versão original colocada 
em notas de rodapé:   
“essentially correct [...]. Naturally, such an important theory has been subject to a number of attempts 
at revision” (BROWN; LEVINSON, 1987, p. 3). 
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Horn (1984), por exemplo, sugeriu que as máximas e submáximas de Grice poderiam 

ser resumidas em apenas três: máxima da qualidade e da quantidade, da mesma 

forma sugerida anteriormente, e todas as outras caberiam dentro da máxima da 

relevância. Nesse contexto, a cortesia negativa teria surgido a partir da máxima da 

quantidade, e a cortesia positiva10, a partir da máxima da relevância.  

Já Sperber e Wilson (1986) defenderam que somente a máxima da relevância já seria 

suficiente, valorizando a natureza do ser humano de dar importância ao valor da 

informação. Mais que uma máxima, a revisão proposta por eles passou a ser 

conhecida, na década de 1980, como a Teoria da Relevância (1986, 1995, 2005a, 

2005b). 

Leech (1983) optou, ainda, por manter as máximas de Grice, mas acrescentar a elas, 

ao lado do princípio da cooperação, o chamado princípio da cortesia, constituído por 

outras máximas, como tato, generosidade, modéstia, entre outras.  

Por sua vez, Robin Lakoff (1973) sugeriu que o princípio da cortesia é constituído por 

duas máximas: “seja claro” e “seja cortês”. A segunda pressupõe submáximas, tais 

como “não se imponha”, “dê opções” e “faça o outro se sentir bem”. Segundo a 

linguista, não aderir a essas máximas e submáximas seria o mesmo que não respeitar 

regras básicas de cortesia (LAKOFF, 1973). Em seus estudos, Lakoff (1973) adota a 

noção de imagem e o mútuo interesse em manter a imagem intacta na interação, tanto 

do enunciador quanto do coenunciador.  

Alguns pesquisadores (FRASER; NOLEN, 1981; FRASER, 1980, 1990) já defendiam 

que os fenômenos da cortesia e da descortesia têm de estar inseridos em um 

contexto. Uma determinada frase por si só não pode ser considerada como cortês ou 

descortês, sendo que esse julgamento deve partir da situação na qual a fala está 

inserida. Para isso, deve-se considerar o chamado contrato conversacional, sendo 

que “cada língua constrói seu contrato conversacional de acordo com influências 

culturais e sociais”11 (FRASER, 2003, p. 76). Esse contrato deve ser respeitado para 

determinar se houve ou não cortesia no processo interacional, uma vez que um 

                                                           
10 Os diferentes tipos de cortesia serão abordados na próxima seção deste capítulo.  
11 “Each language constructing its conversation contract according to cultural and societal pressures” 
(FRASER, 2003, p. 76). 
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enunciado só será definido cortês quando estiver de acordo com os termos 

estabelecidos por meio do contrato conversacional que rege determinada interação.  

Assim, o modelo do contrato conversacional é formado tanto pelas normas 

socialmente impostas quanto pelas especificidades de certa interação, essas que são 

redefinidas a cada troca de contexto. De acordo com Fraser e Nolen (1981), esses 

termos constituintes do contrato são fundamentais quando se trata de determinar 

como a interação funcionará. De acordo com esse modelo, um enunciado será cortês 

quando estiver de acordo com as normas vigentes no contrato conversacional, 

levando em consideração a opinião do coenunciador (FRASER, 1980). 

Em suma, a partir do que foi apontado, pode-se afirmar que os primeiros estudos a 

respeito da cortesia e da descortesia na linguística tiveram sua origem a partir da 

proposta acerca da interação, especialmente sobre a noção de imagem, de Goffman 

(1967), e do princípio de cooperação de Grice (1975). 

 

3.3 Contribuições de Brown e Levinson  
 

Como apontado, o surgimento da cortesia na linguística deu-se, principalmente, por 

meio de uma abordagem da interação que englobava o conceito de imagem, proposto 

pelo sociólogo Goffman (1967). Brown e Levinson (1987) foram os que mais 

impulsionaram as pesquisas sobre o tema, revisitando a noção de imagem e 

realizando a primeira tentativa de enquadrar as questões da cortesia em uma teoria.   

Primeiramente, é preciso destacar que a cortesia é um aspecto fundamental quando 

se trata da vida em sociedade e há anos vem sendo estudada e analisada por 

disciplinas às quais competem o comportamento humano, como psicologia, 

antropologia e sociologia. Recentemente, graças aos estudos pragmáticos, foi 

possível inserir a análise desse fenômeno na linguística. 

Esse ramo da Pragmática, a partir de um estudo feito por Goffman (1967) e na 

concepção de Brown e Levinson (1987), está relacionado à atividade de imagem 

(face-work). Além disso, os pesquisadores (1987, p. 61) defendem que a imagem 

pode ser negativa ou positiva:  

(a) imagem negativa: contestação de territórios, reserva pessoal, 
direito a não distração - Liberdade de ação e livre de imposição; 
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(b) imagem positiva: consiste em uma autoimagem ou ‘personalidade’ 
(crucialmente incluindo o desejo que essa autoimagem seja apreciada 
e aprovada) clamada pelos participantes da interação12. 

Ou seja, a primeira está relacionada à noção de manter um território próprio e pessoal, 

que possui liberdade e não sofre imposições, enquanto a segunda diz respeito à 

autoimagem, uma fachada social que é criada a partir da interação. No processo 

interacional, a imagem pode ser mantida, perdida ou enaltecida. Dessa forma, pode-

se dizer que todo indivíduo apresenta uma imagem negativa, que não quer receber 

interferências (preservação do território) e uma imagem positiva, criada por meio do 

discurso.  

Na interação, o objetivo é que ocorra a preservação da imagem do enunciador e do 

coenunciador. Isto é, embora haja vulnerabilidade, é de mútuo interesse que ambas 

as imagens sejam preservadas. Por isso, é comum na comunicação humana que se 

amenizem enunciados negativos e que se reforcem os positivos. Assim,  

Em um contexto de mútua vulnerabilidade da imagem, qualquer 
agente racional procurará evitar os atos ameaçadores da imagem, ou 
empregará determinadas estratégias para minimizar a ameaça13 
(BROWN; LEVINSON, 1987, p. 68). 

Brown e Levinson (1987) defendem, ainda, a existência dos atos ameaçadores da 

imagem (FTA)14, considerando ato como “o que pretende ser feito por uma 

comunicação verbal ou não-verbal” (BROWN; LEVINSON, 1987, p. 65)15. Eles podem 

ser distinguidos entre aqueles que ameaçam a imagem positiva e aqueles que 

ameaçam a imagem negativa: 

• Ameaçam a imagem positiva do enunciador: reconhecimento das limitações e 

fraquezas pessoais, como pedir desculpas ou conselhos, admitir ou confessar 

algo; 

                                                           
12 “(a) negative face: the basic claim to territories, personal preserves, rights to non-distraction, i.e. 
freedom of action and freedom from imposition;       
(b) positive face: the positive face consistent self-image or ‘personality’ (crucially including the desire 
that this self-image be appreciated and approved of) claimed by interactants” (BROWN; LEVINSON, 
1987, p. 61). 
13 “In the context of mutual vulnerability of face, any rational agent will seek to avoid these face-
threatening acts, or will employ certain strategies to minimize the threat” (BROWN; LEVINSON, 1987, 
p. 68). 
14 Face-threatening act  
15 “By act we have in mind what is intended to be done by a verbal or non-verbal communication” 
(BROWN; LEVINSON, 1987, p. 65). 
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• Ameaçam a imagem negativa do enunciador: comprometer-se a realizar uma 

ação futura, aceitar um pedido de desculpas ou agradecimento, aceitar uma 

oferta; 

• Ameaçam a imagem positiva do coenunciador: receber uma crítica, uma 

desaprovação ou insulto; 

• Ameaçam a imagem negativa do coenunciador: ser alvo de um ato que ameace 

seu território, como perguntas indiscretas, conselhos que não foram solicitados, 

ordens, pedidos, cobranças, sugestões. 

É preciso ressaltar que, de acordo com Brown e Levinson (1987), há três fatores 

sociológicos fundamentais para determinar o grau de cortesia que o enunciador usa 

perante o coenunciador. São eles: (1) a distância social entre os participantes do 

processo comunicativo (D); (2) o poder relativo do coenunciador sobre o enunciador 

(P) e (3) o grau de imposição envolvendo os atos de ameaça à imagem em uma 

determinada cultura (R)16. 

Os autores apontam para a existência de estratégias que partem de premissas 

denominadas como cortesia positiva, cortesia negativa e off record. Trata-se de uma 

análise das escolhas de enunciados entre os participantes do processo 

comunicacional em relação às suas imagens. 

A cortesia positiva é orientada de forma que se volte para a imagem positiva do 

coenunciador, dando a entender que existem interesses, desejos e valores comuns 

aos participantes da interação. Dessa forma, nesse caso, os atos ameaçadores de 

imagem são minimizados. São exemplos de estratégia de cortesia positiva mostrar-se 

interessado pelos interesses do outro, procurar um acordo, pontos em comum, evitar 

desacordo, ser simpático, aprovar o outro. A linguagem pode ser mais informal e é 

comum aparecerem marcas linguísticas que sugerem identidade de grupo. 

Na cortesia negativa, por outro lado, o foco é voltado para a imagem negativa. O 

enunciador reconhece, respeita e preserva o território do coenunciador e não irá 

interferir em sua liberdade de ação. São exemplos de estratégia de cortesia negativa 

mostrar respeito, pedir desculpas, ser discreto. Nesse caso, a linguagem tende a ser 

mais formal, uma vez que a distância social é maior.  

                                                           
16 “(D) the social distance; (P) the relative power; (R) the absolute ranking of impositions in the particular 
culture” (BROWN; LEVINSON, 1987, p. 74). 
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Por fim, a cortesia off record é um ato aberto para interpretações, ou seja, evita que 

alguma responsabilidade caia sobre o enunciador, uma vez que a intenção 

comunicativa não é clara. Acontece quando se é ambíguo, contraditório, incompleto, 

irônico.  

 

3.4 Avanços a partir do modelo de Brown e Levinson  
 

Embora se considere a relevância dos estudos de Brown e Levinson (1987), esses 

foram revisitados por outros pesquisadores da área. Bravo (2003), por exemplo, diz 

que não lhe parece que todos os interactantes estejam preocupados com sua 

liberdade de ação ou em preservar seu território pessoal, tampouco em obter 

aprovação ou que alguém divida os mesmos gostos e interesses. Dessa forma, a 

pesquisadora chegou à conclusão de que não se pode aplicar a teoria proposta por 

Brown e Levinson (1987) em qualquer sociedade. Os atos descritos que ameaçam as 

imagens positiva e negativa dependem de fatores socioculturais e a autora defende 

que, da maneira sugerida, esses só poderiam ser aplicados em algumas sociedades 

de língua inglesa.  

Bravo (2003) afirma, ainda, que se deve levar em conta um elemento que batiza de 

“hipótese sociocultural”17, envolvendo as características dos interactantes, as 

informações que surgem a partir da situação gerada, o decorrer da interação e a 

maneira como se dão as relações em determinada sociedade. Esse conjunto, 

segundo a pesquisadora, pode criar as noções do que é avaliado como cortês, 

descortês ou, até mesmo, neutro (manifestações vistas nem como corteses tampouco 

como descorteses). Nesse contexto, o papel social do enunciador é de grande 

relevância; por exemplo, o chefe de uma empresa costuma apresentar um maior 

distanciamento de seus funcionários, o que não o torna, necessariamente, descortês. 

Dessa forma, para identificar um enunciado como cortês ou descortês, deve-se 

reconhecer que a cortesia ou a sua ausência não são intrínsecas às frases 

previamente definidas, mas dependem de variados fatores.  

                                                           
17 “hipótesis sociocultural” 
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Kerbrat-Orecchioni (2006), por sua vez, sugeriu os chamados FFA (Face Flattering 

Acts), os atos de valorização da imagem, em contraposição aos FTA. Para tanto, a 

linguista defende que  

Mostrar-se polido na interação é produzir FFA tanto quanto abrandar 
a expressão dos FTA – e até mais que isso: nas representações 
prototípicas, a lisonja passa como sendo ‘ainda mais polida’ que a 
atenuação de uma crítica (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 83). 

Em sua visão, determina-se como cortesia enunciados ou marcadores que atenuam 

os FTA (cortesia negativa) ou valorizam os FFA (cortesia positiva), objetivando 

preservar as imagens e buscando manter a harmonia na comunicação. Sobre 

descortesia, considera que esse fenômeno ocorre quando não há qualquer marcador 

cortês esperado em determinada situação ou, ainda, quando há uma marca efetiva de 

descortesia, como um insulto. Para ambas ocorrências (cortesia e descortesia), é 

preciso que se tenha em vista o contexto no qual a interação se insere. Tendo dito 

isso, apresentam-se as novas categorias de atos corteses e descorteses propostas 

por ela: 

• Hipercortesia: quando há marcas excessivas de cortesia em um enunciado, 

tornando-o não apropriado para o contexto. Agregando à hipercortesia o tom de 

sarcasmo ou ironia, essa passa a ser entendida como descortesia;  

• Não-cortesia: falta de cortesia aceita e considerada pelo contexto como “normal”. 

É considerado um enunciado nem cortês, nem descortês, mas adequado à 

situação na qual se insere; 

• Polirrudeza: categoria sugerida para nomear dados a partir da coleta feita em 

análise, que combina cortesia e descortesia, de acordo com variadas 

particularidades (KERBRAT-ORECCHIONI, 2014, p. 52-54). 

Há, ainda, outros estudiosos que propõem categorias intermediárias aos conceitos de 

cortesia e descortesia, como Álvarez Muro (2005, p. 56), que sugere os termos não-

cortesia, como um comportamento não marcado, que se iguala à competência social 

e no qual não há atividade de imagem, e não-descortesia, como “um comportamento 

não marcado, em que não há exaltação da imagem do interlocutor, mas também não 

há intenção de prejudicá-la18” (ÁLVAREZ MURO, 2005, p. 59). 

                                                           
18 “un comportamiento no marcado, en el que no hay exaltación de la imagen del interlocutor, pero 

tampoco intenciones de dañarla” (ALVAREZ MURO, 2005, p. 59). 
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Já Hernández Flores (2004) aponta para o fato de que a cortesia não é utilizada 

somente para mitigar ameaças. Esse fenômeno é também usado para realçar a 

imagem, considerando esse como um dos motivos que fazem com que um enunciador 

seja cortês. Ou seja, a cortesia traz benefício mútuo às imagens, sendo que serve 

tanto para fazer com que o coenunciador se sinta bem e que sua imagem seja 

valorizada, quanto em benefício do próprio enunciador, considerando que enaltecer o 

outro costuma ser bem visto em sociedade.  

Vale ressaltar, ainda, que atividade de imagem (face-work) não é sinônimo de 

cortesia, mas sim o significado social que se produz quando há comunicação. A 

cortesia e a descortesia, por sua vez, são tipos de atividades de imagem. Assim, 

Hernández Flores (2005, p. 42) aponta que  

A cortesia é uma atividade de imagem que aponta a favorecer a 
imagem do destinatário e a do falante em uma situação de teórico 
equilíbrio, quer dizer, de maneira que ambas ocupem uma situação 
socialmente favorável no marco comunicativo. A razão de falar de 
teórico equilíbrio (grifo da autora) ou equilíbrio ideal (grifo da autora) é 
que seguramente seja impossível determinar qual imagem é a mais 
beneficiada, pois mesmo que em alguns casos pareça bastante 
evidente que haja uma (a do falante ou do destinatário) que alcança 
uma posição melhor, o que me interessa afirmar não é tanto o efeito 
conseguido como a direção que segue o comportamento 
comunicativo, quer dizer, o feito de que ao sermos corteses, dirigimos 
nosso comportamento comunicativo de maneira que a imagem do 
outro e a própria sejam consideradas, em uma posição mais ou menos 
equilibrada19. 

Outro aspecto revisitado após o modelo de Brown e Levinson (1987) foi a questão da 

universalidade (todo enunciador e coenunciador possuiriam uma imagem negativa e 

uma positiva). Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 102) defende a universalidade da cortesia, 

uma vez que, segundo ela, todas as sociedades apresentam determinados 

comportamentos responsáveis por manter a harmonia na interação. No entanto, 

quando se consideram as condições de aplicação das estratégias corteses, a cortesia 

                                                           
19 “La cortesía es una atividad de imagen que apunta a favorecer la imagen del destinatario y la del 
hablante e una situación de teórico equilíbrio, es decir, de manera que ambas ocupen uma situación 
socialmente favorable em el marco comunicativo. La razón de hablar de teórico equilíbrio (grifo da 
autora) o equilíbrio ideal (grifo da autora) es que seguramente sea impossible determinar qué imagen 
es la más beneficiada, pues aunque em algunos casos parece bastante evidente que hay uma (la del 
hablante o destinatário) que alcanza una posición mejor, lo que me interessa señalar no es tanto el 
efecto conseguido como la dirección que sigue el comportamiento comunicativo, es decir, el hecho de 
que al ser corteses dirigimos nuestro comportamiento comunicativo de manera que la imagen del outro 
y la propia sean consideradas, en una posición más o menos equilibrada” (HERNÁNDEZ FLORES, 
2005, p. 42) 
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deixa de ser universal, pois cada sociedade enquadra-se em variações culturais 

distintas.  

Ao encontro do defendido por Kerbrat-Orecchioni (2006), Haverkate (1994, p. 35) diz 

que  

A respeito da categoria de imagem (grifo do autor) [...], lhe é atribuída 
validade universal. Por mais que seja difícil verificar essa hipótese, 
ainda hoje não foram descobertas culturas nas quais as imagens 
positiva e negativa de um indivíduo interactante não 
desempenhassem um papel social, ainda que saibamos que a função 
e interpretação das mesmas podem variar de uma cultura a outra20.   

Bravo (1999, 2003) sugeriu, ainda, que existem algumas necessidades humanas 

vinculadas ao conceito de imagem: 

a) Autonomia (grifo da autora): abarca todos aqueles 
comportamentos que estão relacionados com como uma pessoa 
deseja se ver e ser vista pelos demais como um indivíduo com 
contorno próprio dentro do grupo.  
b) Afiliação (grifo da autora): agrupa aqueles comportamentos em 
que se reflete como uma pessoa deseja se ver e ser vista pelos demais 
em relação àquelas características que a identificam com o grupo21 
(BRAVO, 2003, p. 106). 

A linguista diz que, por se tratarem de princípios humanos, supostamente seriam 

universais (BRAVO, 2003), ao contrário da divisão imagem positiva e negativa. Além 

disso, o que diferencia a proposta de Bravo (1999) da noção construída por Brown e 

Levinson (1987), é que esses conceitos não devem ser vistos como categorias de 

diferenciação, mas sim como categorias inicialmente vazias, que devem ser 

preenchidas no processo de análise, de acordo com contextos específicos. 

Por fim, há estudiosos que apontam que Brown e Levinson não retrataram a questão 

da descortesia. No entanto, considera-se que nem toda interação busca harmonia. 

Nos processos comunicacionais descorteses, a intenção é prejudicar a imagem do 

                                                           
20 “A la categoría de imagen (grifo do autor), [...] se le asigna validez universal. Por muy difícil que sea 
verificar esta hipótesis, hasta el día de hoy no se han descubierto culturas en las que las imágenes 
positiva y negativa del individuo interactante no desempeñen um papel social, aunque sabemos que la 
función e interpretación de las mismas pueden variar de uma cultura a otra” (HAVERKATE, 1994, p. 
35).  
21 a) Autonomía (grifo da autora): abarca todos aquellos comportamientos que están relacionados con 
cómo una persona desea verse y ser vista por los demás como um indivíduo con contorno propio dentro 
del grupo.  
b) Afiliación (grifo da autora): agrupa aquellos comportamientos em los cuales se refleja cómo una 
persona desea verse y ser vista por los demás em cuanto a aquellas características que la identifican 
con el grupo (BRAVO, 2003, p. 106). 
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coenunciador, mas, em geral, ambas as imagens são prejudicas (do enunciador e do 

coenunciador). Ainda assim, há interações nas quais o que se busca é a valorização 

da própria imagem ao passo que se menospreze a imagem dos demais interactantes, 

o que é possível em determinados contextos. 

Em geral, a cortesia é o procedimento socialmente aceitável ou o 
politicamente correto. Em determinados tipos de discurso, no entanto, 
o conflito, a crítica e o ataque pessoal desempenham papel importante 
para o sucesso da interação. Tais atos são denominados de atos 
descorteses (grifo do autor), pois a intenção não é evitar a ameaça 
potencial de certos atos, pelo contrário, a intenção é denegrir, 
desvalorizar, ofender o interlocutor. Nesses casos, a descortesia (grifo 
do autor) torna-se a regra, pois se trata de uma estratégia para se 
conseguir um determinado benefício (SILVA, 2013, p. 102). 

Culpeper (1996) propôs, ainda, o estudo da descortesia. Em seu modelo, o 

coenunciador pode responder ou não ao ato descortês. Em caso de resposta, ele pode 

contrariar ou aceitar o ato. Caso escolha contrariar, pode fazê-lo de maneira ofensiva 

(o coenunciador, com a imagem ameaçada, ataca aquele que lhe proferiu um ato 

descortês) ou defensiva (o coenunciador procura defender a própria imagem por meio 

de recursos diversos, como ignorar o ato descortês ou responsabilizar outros). Caso 

escolha aceitar o ato de descortesia, mediante um pedido de desculpas, o 

coenunciador assume a responsabilidade de ter sido vítima de um ato descortês. 

O estudioso propõe, ainda, estratégias para a descortesia, defendendo que essa pode 

ser direta, quando colocada de maneira clara. Pode ser positiva, quando fere a 

imagem positiva; ou negativa, quando fere a imagem negativa. Pode ser dissimulada, 

quando o enunciado parece cortês, mas é, na verdade, irônico ou sarcástico. Por fim, 

pode ser uma não-cortesia, quando se trata da ausência de cortesia quando essa é 

esperada.  

Em meio às demais possíveis categorias entre cortesia e descortesia, há, ainda, 

estudiosos (ZIMMERMANN, 2003; CULPEPER, 2005; BERNAL, 2007, 2008) que 

defendem a anticortesia ou pseudocortesia que, em resumo, são os 

[...] atos de fala que empregam formas e procedimentos descorteses 
com os que se ataca a imagem do outro, mas que o contexto neutraliza 
a potencial ofensa; porque pode ser uma estratégia própria do gênero 
de entretenimento midiático ou em razão das características sociais 
dos interlocutores ou pela familiaridade e proximidade que os une e 
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não os leve a interpretar o enunciado como um ataque22 (ALBELDA 
MARCO; GARCÍA, 2013, p. 25). 

Tendo em vista os conceitos explicados, apontar-se-á, uma proposta de definição para 

os termos cortesia e descortesia de acordo com a visão desta pesquisa. 

 

3.5 Uma proposta de definição para cortesia e descortesia 
 

A partir dos estudos consultados, é preciso apontar que não se pode entender a 

cortesia e a descortesia como fenômenos estáticos, uma vez que a língua não o é. 

Além disso, essas atividades são entendidas a partir de uma perspectiva interacional. 

Dessa forma, este trabalho compreende os fenômenos corteses como atividades 

sociais e de imagem que ocorrem por meio de ações verbais ou não-verbais. O 

enunciador faz uso desse tipo de atividade, agindo de acordo com regras e 

comportamentos que regem a interação humana, para evitar conflitos ou para ser 

amável. Para isso, leva-se em conta que a comunicação varia de acordo com diversos 

fatores, como contexto e posição social dos interactantes, podendo ser, por exemplo, 

mais ou menos profissional, mais ou menos amistosa. Assim, os atos considerados 

corteses variam nas diferentes situações e também de acordo com a especificidade 

de cada cultura, mas acredita-se que estejam presentes em todas elas.  

Para exemplificar a cortesia, observa-se o momento ocorrido no debate político de 

1989, no qual Aureliano Chaves, um dos candidatos à presidência, oferece um elogio 

ao seu adversário:  

Vou perguntar para o meu iminente colega de câmara de deputado, o senador, 

brilhante senador, Mário Covas23.  

No caso mostrado, o ministro Aureliano, ao dirigir-se a um de seus oponentes, Mário 

Covas, opta por dizer que ele é brilhante em tal cargo, o que, por tratar-se de uma 

lisonja, enaltece a imagem do senador. Considerando sua dita competência em seu 

                                                           
22 “[...] actos de habla que emplean formas y procedimientos descorteses com los que se ataca la 

imagen del outro, pero en los que el contexto neutraliza la potencial ofensa; bien porque sea uma 
estrategia propia del género de entretenimiento mediático, bien por los rasgos sociales de los 
interlocutores, o bien porque la familiaridad y cercania que los une lleve a no interpretarlo como un 
ataque” (ALBELDA MARCO; GARCÍA, 2013, p. 25). 
23 Os fragmentos do corpus de análise serão citados no texto com destaque em itálico, espaço 1,5 e 

adentramento de 2 cm, para que se possa diferenciá-los de textos teóricos citados. 
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cargo político, sua imagem ganha destaque em relação a uma possível capacidade 

de governar o país. 

Com esse enunciado, a imagem de Aureliano também ganha um destaque positivo, 

partindo do princípio de que é possível que o enunciador também se beneficie com a 

produção de um ato valorizador da imagem do coenunciador. Ao chamar o adversário 

de brilhante, o ministro procurou construir uma imagem humilde.  

A descortesia, por sua vez, pode ser vista como um fenômeno que objetiva denegrir 

a imagem do coenunciador, o que pode fazer com que a imagem do enunciador seja 

prejudicada no processo ou seja elevada, dependendo da natureza da interação. 

Assim, a descortesia viola as normas interacionais cotidianas. No entanto, considera-

se que pode ser utilizada como estratégia em determinados discursos. Tendo 

apontado essas questões, adota-se, ainda, a noção de que 

Um dos aspectos mais relevantes no estudo desse extremo menos 
harmônico, e eventualmente sem adornos, das relações interpessoais 
é a constatação de que tanto o caráter como o grau que alcançam os 
comportamentos descorteses são intimamente relacionados com os 
contextos que se desenvolvem, sejam esses de caráter individual, 
cultural ou institucional. A propósito desses últimos, por exemplo, tem-
se chamado a atenção sobre a existência de diversos tipos de discurso 
em que o comportamento interacional esperável por parte dos 
participantes é, justamente, da agressividade verbal e da descortesia, 
como ocorre com os debates políticos24 (BLAS ARROYO, 2010, p. 
184). 

Para ilustrar uma situação que pode ser considerada descortês, observe-se o trecho 

abaixo, retirado do debate político de 2014, no qual Luciana Genro expõe seus 

pensamentos sobre atitudes de Marina Silva, ambas candidatas à presidência do 

Brasil: 

Pois eu temo, Marina, que tu ceda à pressões para uma segurança pública 

militarizada, uma segurança pública violenta, porque, afinal de contas, tu tem cedido a 

várias pressões. Tu ‘cede’ à pressão do agronegócio, dizendo que nunca foi contra os 

transgênicos; tu cede à pressão dos banqueiros, propondo independência para o 

                                                           
24 “Uno de los aspectos más relevantes en el estudio de este extremo menos armónico, y eventualmente 
descarnado, de las relaciones interpersonales es la constatación de que tanto el caráter como el grado 
que alcanzan los comportamientos descorteses se hallan íntimamente relacionados con los contextos 
en que se desenvuelven, sean estos de caráter individual, cultural o institucional. A propósito de estos 
últimos, por ejemplo, se ha llamado la atención acerca de diversos tipos de discurso en los que el 
comportamiento interaccional esperable por parte de los participantes es, justamente, el de la 
agresividad verbal y la descortesía, como ocurre con los debate políticos” (BLAS ARROYO, 2010, p. 
184). 



47 
 

 
 

Banco Central, quer entregar o Banco Central para o mercado financeiro e dos bancos; 

tu cede para os setores fundamentalistas, bastou 4 tweets do Malafaia, e tu jogou na 

lata do lixo o teu programa de combate à homofobia. Então, Marina, é preciso ter 

firmeza, é preciso ter coragem para enfrentar interesses, para contrariar muitas vezes 

setores que querem política de endurecimento penal que só levam a maior 

encarceramento e violência. 

Nota-se a intenção da candidata Luciana Genro em denegrir a imagem de Marina Silva, 

dizendo que ela não tem palavra, que não é suficientemente corajosa para enfrentar as 

pressões que o futuro presidente enfrentaria, não sendo capaz de manter seus próprios 

princípios. O exposto por Luciana Genro abala a imagem de Marina Silva, porque 

transmite ao eleitor a ideia de que, como presidente, ela não cumpriria suas propostas de 

campanha, mas sim sucumbiria às pressões dos demais políticos. 

Ao apontar que “bastou 4 tweets do Malafaia, e tu jogou na lata do lixo o teu programa de 

combate à homofobia”, mostra Marina Silva como alguém facilmente manipulável, 

inclusive por meio de uma fonte tão informal quanto uma rede social que, segundo 

Luciana, a fez descartar um programa importante. O uso da expressão “jogou na lata do 

lixo” enfatiza a ameaça à imagem de Marina Silva, mostrando que, para ela, a proposta 

contra a homofobia não era relevante. 

Ao passo que Luciana Genro denigre a imagem de Marina Silva, enaltece a própria, 

especialmente quando diz que “é preciso ter firmeza, é preciso ter coragem para enfrentar 

interesses, para contrariar muitas vezes setores que querem política de endurecimento 

penal que só levam a maior encarceramento e violência”. Com essa afirmação do que é 

necessário ter para ser um bom presidente, pressupõe-se, de acordo com a fala de 

Luciana Genro, que ela é portadora dessas virtudes, faltantes em Marina Silva. 

Considerando o objetivo de conquista dos votos dos eleitores, a descortesia é bastante 

presente no gênero discursivo escolhido como material de análise desta pesquisa, assim 

como em outros do âmbito do discurso político, com a intenção de desqualificar os demais 

candidatos (BOLÍVAR, 2008; BLAS ARROYO 2001, 2011).  

A partir do conteúdo apresentado no decorrer deste capítulo, nota-se que existem 

muitas discussões, de diferentes teóricos, a respeito do que se entende por cortesia 

e descortesia, especialmente por se tratar de noções relativas a um campo novo na 

linguística. Dessa forma, tendo apontado de que maneira esta pesquisa entende 
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essas atividades sociais, define-se o referencial teórico utilizado como base no 

percurso de análise e comparação do material eleito: primeiramente, o estudo de 

Brown e Levinson (1987) dará um suporte inicial, considerando esse como uma 

proposta fundadora.  

Quanto ao relativismo da descortesia (considerando variações socioculturais e 

contextuais, por exemplo), postura adotada nesta pesquisa, destacam-se os 

pressupostos teóricos de Bravo (2003, 2004a, 2004b). A estudiosa propõe como 

alternativa que se incorporem elementos socioculturais na análise e que se trabalhe 

com uma metodologia menos rígida, considerando os fatores sociais e culturais e 

também as particularidades de cada evento comunicativo (BRAVO, 2004b).  

Tendo em vista as categorias de análise, foram escolhidas as propostas de Blas 

Arroyo (2001, 2010, 2011) e de Silva (2013), que se dedicam a estudar as 

manifestações de descortesia em debates políticos. 

Por fim, compreende-se a noção de imagem como central para estudar a descortesia. 

Foi adotada, então, a proposta de Bravo (1999, 2003), que afirma que as imagens 

podem estar relacionadas a desejos humanos de autonomia e afiliação, explicitados 

na seção anterior. Essas nomenclaturas foram escolhidas como parte do referencial 

teórico, porque, como mencionado anteriormente, de acordo com a estudiosa, trata-

se de categorias que devem ser preenchidas no momento da análise, de acordo com 

o contexto no qual a interação se insere, o que facilita a aplicação desses conceitos 

em diferentes culturas e situações. Além disso, ao adotar essas noções, fica claro que 

não se faz juízo de valor, confusão possível ao utilizar as nomenclaturas imagem 

positiva e negativa, propostas por Brown e Levinson (1987).  
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CAPÍTULO IV 

Interação e comunicação: estratégias de descortesia 
 

 

Este capítulo desenvolverá panoramas que retratarão questões relacionadas aos 

fatores políticos, ideológicos e históricos dos momentos em que ocorreram os dois 

debates selecionados para análise. Aponta-se, dessa forma, a importância dos 

elementos contextuais ao examinar uma interação.  

Serão feitas, ainda, as observações e o exame dos dois debates políticos 

mencionados, atentando-se para os pressupostos teóricos sobre descortesia e para 

as categorias de análise adotadas. Por fim, comparar-se-ão as interações quanto às 

estratégias descorteses e seus possíveis efeitos de sentido, verificando possíveis 

mudanças no uso que os candidatos fazem da língua, em seus níveis de formalidade, 

suas posturas, entre outros aspectos.  

4.1 O debate de 1989 

4.1.1 Contextualização histórica e social do debate político de 1989 
 

O pleito de 1989 foi um marco na história do Brasil, pois, pela primeira vez, após um 

longo período, um novo presidente foi eleito por meio do voto direto. De acordo com 

o que foi estabelecido na Constituição de 1988, o sistema político organizar-se-ia de 

forma pluripartidária, ou seja, era o momento no qual os partidos políticos foram 

autorizados a funcionar e membros da sociedade poderiam constituir seus partidos, 

desde que seguissem as leis e os princípios da democracia. Inclusive, a maioria dos 

partidos que hoje estão em atividade foram fundados nessa época. O que se buscava 

era a recuperação do país, que havia sofrido no período de ditatura e no governo de 

José Sarney (PDS), presidente que assumiu após a morte de Tancredo Neves 

(PSDB), eleito por meio do voto indireto. 

Em 1989, concorreram os seguintes partidos: Partido Democrático Social (PDS), que 

se manteve mais conservador e reacionário; Partido Democrata Trabalhista (PDT), 

fundado por Leonel Brizola, era defensor do trabalhismo e contrário ao neoliberalismo, 

aproximando-se ideologicamente do pensamento democrata; Partido dos 
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Trabalhadores (PT), que teve grande destaque entre os partidos de esquerda da 

América Latina. O partido foi criado a partir da luta sindical e operária, exigindo maior 

participação popular na política. Ideologicamente, assemelhava-se aos partidos 

socialistas e democratas; Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que defendia 

autonomia do Estado, mas sem abdicar do poder; Partido da Frente Liberal (PFL), que 

apresentava ideias conservadoras, mas decisões econômicas neoliberais; Partido 

Social Democrata Brasileiro (PSDB), que prezava pela democracia, pelas ideias 

neoliberais, pela descentralização administrativa e por uma ampla reforma política que 

reforçasse os partidos; Partido Comunista Brasileiro (PCB), que continuou, com o 

passar do tempo, a defender ideias socialistas e, por fim, Partido Social Democrata 

(PSD), que convocou para as eleições de 1989 Ronaldo Caiado, com ideias 

conservadoras e intenção de reformar a agricultura.  

Em relação aos participantes25, Brizola era o terceiro favorito, depois de Lula e de 

Collor, que não participou do debate escolhido para análise, mas ganhou a eleição 

daquele ano. Collor era fortemente atacado por Brizola, que parecia não se preocupar 

demasiadamente com uma possível vitória de Lula que, por sua vez, não se aborrecia 

com a posição de Collor nas pesquisas, mostrando esperanças de tornar-se o novo 

presidente. 

Em sua trajetória política, Brizola foi deputado estadual, deputado federal, perfeito de 

Porto Alegre e governou Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Na época do debate 

político em questão, era membro do Partido Democrático Trabalhista, o PDT.   

Lula, por sua vez, entrou na política como presidente do sindicato dos metalúrgicos 

de São Bernardo e Diadema. Além disso, foi candidato à governador de São Paulo 

em 1982 e elegeu-se deputado federal em 1986. Por fim, tornou-se presidente do 

Partido dos Trabalhadores. 

Em um cenário de oposições, Afif manifestava-se firmemente contra Brizola, 

chamando-o de conservador, ao passo que, para ele, o foco para atingir mudanças 

no país deveria estar na distribuição de renda. Em sua trajetória na política, trabalhou 

como secretário de agricultura de São Paulo e era deputado federal desde 1986. 

                                                           
25 Informações disponíveis em: < 

http://www.istoe.com.br/reportagens/385733_1989+UMA+ELEICAO+HISTORICA>. Acesso em 24 
março 2016. 
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Mário Covas, candidato escolhido pelo PSDB, buscava criar a imagem de um homem 

que traria algo novo para o Brasil, mas sem colocar-se como oposição a ninguém. 

Entrou na política candidatando-se à prefeito de Santos, em 1969. Após 10 anos, 

voltou como deputado federal. Foi prefeito da cidade de São Paulo e era senador na 

república desde 1986. No ano anterior às eleições, havia rompido com seu antigo 

partido e fundado o PSDB. 

Paulo Maluf, membro do PDS, começou na política como presidente da Caixa 

Econômica Federal de São Paulo. Foi prefeito da cidade de São Paulo, governador 

indireto do estado de São Paulo, deputado federal e candidato à presidência na 

eleição indireta em 1895, perdendo para Tancredo Neves. Em 1986, foi candidato ao 

governo do Estado e, no ano anterior ao pleito de 1989, havia disputado a prefeitura 

de São Paulo. Objetivava construir uma nova imagem para si próprio, considerando 

essas três derrotas recentes ao ano de 1989 pelas quais havia passado.  

Roberto Freire (PCB), membro de um partido comunista, preocupava-se em criar uma 

imagem distinta do que se tinha em mente em relação ao comunismo repressor que 

assolava a China na época, tornando esse regime político uma ameaça. Iniciou sua 

carreira como candidato a prefeito de Olinda. Elegeu-se deputado estadual e, em 

1989, estava em seu terceiro mandato como deputado federal.  

Ronaldo Caiado (PSD) discursava sobre privatização, meritocracia, livre iniciativa e 

outros ideais liberais, defendendo a presença do Estado apenas em alguns setores, 

tais como saúde e segurança. Em relação a sua história na política, foi um dos 

fundadores da União Democrática Ruralista. 

Afonso Camargo (PTB) foi vice-governador do Paraná, secretário do interior de justiça 

e, em 1989, cumpria seu segundo mandato como senador. Foi o portador da 

campanha de Tancredo Neves à presidência.  Além disso, atuou como ministro dos 

transportes.  

Por fim, Aureliano Chaves (PFL) foi deputado estadual em Minas Gerais, deputado 

federal e governador, além de vice-presidente da república no governo João 

Figueiredo. No governo Sarney, trabalhou como ministro das minas de energia.  

Considerando os candidatos de maior destaque, ao final da eleição, o mais votado foi 

Fernando Collor de Melo, com 28,52% dos votos, seguido de Lula com 16,08%, Leonel 

Brizola com 15,45%, Mário Covas com 10,78%, Paulo Maluf com 8,28%, Afif 
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Domingos com 4,53%, Ulysses Guimarães com 4,43%, Roberto Freire com 1,06%, 

Aureliano Chaves com 0,83%, Ronaldo Caiado com 0,68% e, por fim, Afonso 

Camargo com 0,52% dos votos apurados26.  

 

4.1.2 Análise das estratégias de descortesia no debate político de 1989 

 

Como mencionado e descrito no capítulo anterior, esta análise foi fundamentada, de 

maneira não exaustiva, nas categorias propostas por Silva (2013) e por Blas Arroyo 

(2001). 

a)  Autovalorização 

A autovalorização ocorre quando os candidatos se autopromovem, desvalorizando 

seus oponentes. Trata-se da “exaltação das próprias qualidades em detrimento das 

dificuldades e deficiências do outro” (SILVA, 2013, p. 105). A função dessa estratégia 

é levar o público eleitor a olhar de maneira crítica para o adversário, atentando-se às 

qualidades de quem a utiliza, como se observa no exemplo a seguir:  

Paulo Maluf: [...] você que ganha muito e não trabalha nada, não vote no Maluf, 

porque o Maluf eleito vai te demitir, você que é Marajá, também não vote no Maluf, 

você tem uma porção de gente para votar, você que é a favor da mordomia, não 

vote no Maluf [...]. Nós temos que fazer uma escolha. E esta escolha permite 

somente duas opções, não tem três. A primeira opção é fazer um governo frouxo, 

um governo nomeando parentes de deputados e senadores, um governo com 

mordomias, um governo com marajás. Esse não é o governo nem a opção que eu 

escolheria. Eu escolheria a opção de um governo com autoridade, onde quem 

trabalha no setor público ganha e ganha bem, quem não trabalha será demitido. 

Um governo onde não existem mordomias, onde não exista essa discrepância 

hoje salarial. Um governo onde nós não permitíssemos que, como hoje acontece, 

quem trabalha é penalizado, quem produz paga imposto, o assalariado é mordido 

pelo leão e quem não faz nada, corre o risco de ficar ministro. Esse é o tipo do 

governo que não seria o meu. 

No trecho apontado, o candidato Paulo Maluf procura promover sua imagem afiliativa, 

apresentando-se como parte de um grupo de candidatos que age contra a corrupção 

e a favor do trabalho. Afirma, ainda, que quem não trabalha “tem uma porção de gente 

                                                           
26 Informações disponíveis no próprio debate analisado e em: < 

http://www.archontology.org/nations/braz/braz_rep3/color_de_melo.php>. Acesso em: 24 marco 2016. 
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para votar”, ou seja, trata-se de um ato de fala indireto, uma vez que a real intenção 

não é apontar as opções de voto dos eleitores, mas sim acusar os demais candidatos 

de apoiar aqueles que são pagos para não realizar atividade alguma, ameaçando a 

imagem de seus oponentes, ao passo que se mostra contra essa iniciativa. Além 

disso, repete a todo momento seu nome, objetivando enfatizar a imagem que buscava 

criar nesse momento da interação. O candidato enunciou com o propósito de construir 

uma nova imagem, considerando as derrotas recentes que havia sofrido.  

Na segunda parte de sua fala, inicia dizendo que “nós temos que fazer uma escolha”. 

Trata-se de uma estratégia de cortesia, manifestada por meio do pronome “nós” 

inclusivo, com o público, uma vez que, ao incluir-se como parte do povo brasileiro, a 

escolha de um governante passa a não ser tão impositiva como seria na forma “vocês 

tem que fazer uma escolha”. Além disso, o enunciado trabalha com sua imagem de 

afiliação, ao se colocar como parte de um grupo, mostrando preocupação em 

preservar a imagem dos brasileiros. 

No decorrer de sua mensagem, reafirma a competência da imagem que criou diante 

dos eleitores, apontando os defeitos do governo anterior e dizendo que, ao ser eleito, 

não será assim: “esse é o tipo do governo que não seria o meu”. Esse enunciado 

carrega, ainda, outro ato de fala indireto, uma vez que sua intenção não é somente 

apontar características do hipotético governo de Maluf, mas sim denegrir a imagem 

de seus colegas, dizendo que, possivelmente, eles construiriam um governo corrupto. 

Como parte constituinte dessa estratégia, mantém o uso do pronome “nós” inclusivo, 

colaborando com a imagem de afiliação dos brasileiros em relação a sua, o que 

valoriza a imagem de seus eleitores, ao colocá-los no mesmo grupo que se coloca, 

afirmando que eles são parte do novo governo que propõe.  

O candidato construiu parte de seu enunciado com verbos conjugados no futuro do 

pretérito (escolheria, seria, por exemplo), como uma estratégia para valorizar sua 

imagem, afirmando que a condição para não existir mais corrupção ou, nas palavras 

de Maluf, “um governo com mordomias, um governo com marajás”, é que ele seja 

eleito, considerando sua afirmação de que “esse não é o governo nem a opção que 

eu escolheria”. Pode-se inclusive dizer que, indiretamente, o político aponta que seus 

adversários escolheriam essa opção, ao passo que ele se coloca como o candidato 

honesto, o que compõe a estratégia descortês de autovalorização. 
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A partir do apontado, pode-se inferir que o político decidiu usar essa estratégia para 

colaborar com o processo de restauração de sua imagem, que estava abalada diante 

do público eleitor. Dessa forma, ser descortês no contexto do discurso político pode 

ser compreendido como uma tentativa de recuperar a imagem, especialmente de 

afiliação, por meio da ameaça à imagem dos adversários, apontando suas 

fragilidades, ao passo que se autopromove.  

Dessa forma, Paulo Maluf fez uso da estratégia de autovalorização também em 

tentativa de legitimar a imagem de político competente e honesto que buscava 

construir por meio de suas práticas discursivas, na tentativa de persuadir o público 

eleitor e conquistar votos. 

No trecho a seguir, observa-se outro exemplo no qual um candidato fez uso da 

estratégia de autovalorização:  

Afonso Camargo: Ninguém pode gastar portanto dinheiro que não tem. Isso com 

a experiência que eu tive no Ministério de Transporte, quando eu assumi o 

ministério, as faturas estavam todas atrasadas eu sabia que tinha uma receita 

para gastar, tomamos medidas então encolhendo os investimentos e em três 

meses nós conseguimos equilibrar totalmente o orçamento do Ministério de 

Transporte. Então a medida seria esta: ninguém pode gastar sem ter o dinheiro 

antes.  

O candidato Afonso Camargo afirma sua competência no fragmento exposto, 

especialmente com o uso repetitivo do pronome pessoal “eu”, enfatizando ser o 

responsável pela ação mencionada. Para não correr o risco de valorizar 

excessivamente sua própria imagem, autopromovendo-se por meio da fala em 

primeira pessoa do singular, o candidato passa a utilizar o pronome “nós” exclusivo 

(ele e seu partido).  

No início de sua mensagem, diz que não se pode gastar dinheiro que não tem, 

apontando indiretamente esse fato como a razão pela qual o Brasil estava em dívidas 

na época em questão. Ao afirmar isso, Afonso Camargo defende sua proposta, 

valorizando sua imagem, com a tentativa de mostrar que tem capacidade de quitar a 

dívida do país. Menciona, ainda, trabalhos bem-sucedidos anteriormente realizados, 

com o propósito de autopromover a imagem que buscou estabelecer entre seus 

possíveis eleitores. Observando, por exemplo, o enunciado “conseguimos equilibrar 

totalmente o orçamento do Ministério de Transporte”, nota-se a real intenção desse 
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ato de fala: não somente informar o feito, mas fazê-lo afirmando que seu partido tem 

essa competência, portanto, poderia efetivamente equilibrar o orçamento do Brasil, ao 

contrário dos demais candidatos.  

Assim, pode-se dizer que o político escolheu utilizar a estratégia descortês de 

autovalorização em uma tentativa de promover sua imagem, por meio de atos que 

desvalorizam indiretamente os demais candidatos, isto é, afirmando sua competência 

e mostrando que seus adversários não realizaram os mesmos feitos. Trata-se de uma 

estratégia que denigre sutilmente a imagem dos outros políticos, o que diminui os 

riscos de prejudicar a imagem de quem a usa no processo. Ainda, para dar 

credibilidade à sua fala, Afonso Camargo menciona realizações que atingiu no 

decorrer de sua carreira política. 

Para amenizar a ênfase dada à sua imagem, o candidato terminou sua fala com o 

verbo “seria”, conjugado no futuro do pretérito, mostrando que sabe que há chances 

dos demais políticos ganharem, ou seja, sua proposta não retrata uma certeza de 

vitória. 

Por fim, o uso dessa estratégia também colabora para a tentativa de legitimar a 

imagem que Afonso Camargo buscou construir no momento da interação apontado: 

um político competente, que tem a capacidade e a experiência necessárias para 

resolver a questão da dívida do Brasil em 1989. 

b) Desqualificação do outro 

Essa estratégia ocorre quando os adversários buscam enfatizar fragilidades nos 

outros, ameaçando suas imagens ao apontar defeitos prejudiciais em um político. A 

desqualificação dos demais candidatos pode ocorrer de diferentes formas, como dizer 

que o adversário mente: 

Lula: Olha, eu acho que o Ronaldo Caiado, ele disse, na minha opinião, uma 

inverdade com relação à disputa que se deu na Constituinte com relação à reforma 

agrária. Na verdade, tinha muita gente contra a reforma agrária, porque nunca lá 

se estabeleceu um debate entre quem era favorável à propriedade e quem era 

contra a propriedade. Em primeiro lugar, porque nós defendemos propriedade 

para todo mundo, não para alguns privilegiados. [...]. 

Nas interações cotidianas, acusar o coenunciador de mentir costuma ser uma grave 

ameaça a sua imagem. Essa acusação torna-se ainda mais séria quando feita em um 
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debate político, uma vez que é colocada diante dos futuros eleitores, que irão decidir 

quem será eleito (SILVA, 2013). 

Na fala de Lula, o candidato acusa Ronaldo Caiado de ter mentido sobre a disputa na 

Constituinte a respeito da reforma agrária. Para isso, usa a palavra “inverdade”, em 

vez de “mentira”, que seria muito mais agressivo, o que minimiza os efeitos da 

descortesia por ser considerado um vocábulo de natureza atenuadora. 

Além disso, aponta-se para a expressão “na minha opinião”, o que também atenua a 

ameaça, uma vez que Lula não utiliza fatos para comprovar que o adversário mentiu, 

mas afirma que se trata de sua própria leitura do ocorrido. Nesse mesmo sentido 

atenuador, o candidato usou o verbo “acho” que, segundo Villaça e Bentes (2008), 

verbos modais como “acho”, “creio, “imagino” carregam marcas atenuadoras, uma vez 

que é um modo de “apresentar declarações apenas como opiniões, facilmente sujeitas 

a serem contraditas caso o parceiro não pense da mesma maneira” (VILLAÇA; 

BENTES, 2008, p. 34). Ainda assim, essas marcas atenuadoras não são consideradas 

elementos de cortesia, devido ao contexto no qual estão inseridas: sabe-se que é 

típico da interação que ocorre em um debate político a intenção dos candidatos de 

denegrir a imagem dos adversários diante dos possíveis eleitores. Esse enunciado, 

então, faz uso de uma estratégia atenuada de descortesia, ameaçando com sutileza 

a imagem de Ronaldo Caiado, para não prejudicar a imagem de Lula no processo. 

Na continuidade, o candidato aproveita para esclarecer o que realmente teria 

acontecido, reforçando a imagem de político honesto, ao contrário de seu adversário. 

Encerra, ainda, dizendo que sua intenção é obter propriedades para todos, não para 

privilegiados, somente, reforçando sua imagem afiliativa. Nesse trecho, para enfatizar 

a exclusão de seus oponentes, o candidato utilizou o pronome “nós” de maneira a 

incluir somente ele e seu partido. 

Observando as características apontadas na fala de Lula e sua escolha de vocabulário 

– “todo mundo”, uma expressão informal, e “privilegiados”, que remete a uma pequena 

parcela da população que, segundo o candidato, tem regalias – pode-se notar a 

tentativa de legitimar a imagem que o político buscava estabelecer por meio de suas 

construções discursivas: Lula procurava colocar-se como um candidato da oposição 

a todas as outras opções, nutrindo a imagem de um político verdadeiramente 

esquerdista, preocupado com a porcentagem mais financeiramente carente dos 
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brasileiros. Para isso, tanto sua estratégia quanto a de seu partido, foi gerar 

discursivamente uma imagem afiliativa com o povo brasileiro.  

Nos demais meios de desqualificar o outro, pode-se dizer que o adversário é 

incompetente: 

Ronaldo Caiado: Eu tenho certas preocupações na antecipação para primeiro de 

janeiro. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, o presidente eleito, ele terá que 

ter um perfil, uma radiografia do país. Ele não pode já chegar sem saber sequer o 

sintoma do paciente e já apresentar o tratamento. Então eu acho que esse 

período, Afif, eu acho fundamental para podermos fazer uma auditoria, um 

levantamento. Sabermos diagnosticar corretamente quais são os pontos que nós 

devemos atacar e como nós devemos atacar para não desestabilizar esse 

governo frágil e essa máquina que está aí hoje, governando esse país. Por isso 

eu gostaria de refletir sobre esse ponto, mas, primeiro lugar, eu acho que devemos 

manter as datas já previamente fixadas. 

Nesse primeiro momento, Ronaldo Caiado responde à indagação de Afif Domingos a 

respeito de adiantar a posse presidencial. Em sua fala, o candidato acusa 

indiretamente seu adversário de não estar suficientemente preparado para assumir à 

presidência, uma vez que “não pode já chegar sem saber sequer o sintoma do 

paciente e já apresentar o tratamento”, ou seja, para fazer um trabalho competente, 

deve haver reflexão e tempo. O político inclusive coloca a proposta de adiantar as 

datas de Afif Domingos como um risco, dizendo que o presidente eleito deve tomar 

cuidado “para não desestabilizar esse governo frágil e essa máquina que está aí hoje”. 

Esse enunciado ameaça a imagem do oponente, uma vez que lhe é atribuída a 

característica de irresponsável.  

Ronaldo Caiado usa o pronome “nós” inclusivo para defender que todos os 

presidenciáveis deveriam analisar cuidadosamente o país antes de assumir a 

presidência, consciência que ele julga ter e que usa como argumento para prejudicar 

Afif Domingos. Ao final de sua fala, passa a usar o pronome “eu”, para enfatizar sua 

imagem e autopromover-se, afirmando a importância da reflexão. Termina, ainda, 

dizendo “eu acho”, o que ameniza a intenção real de discordância do seu enunciado, 

de maneira a não prejudicar sua própria imagem, como mencionado anteriormente. 

Dessa forma, apresentar a proposta de Afif Domingos como algo impensado e 
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arriscado para o país é afirmar sua incompetência, ameaçando sua imagem diante do 

público eleitor. 

Além disso, o candidato também é descortês ao escolher realizar a pergunta retórica 

“Sabe por quê?”, uma vez que esse tipo de questionamento não é cooperativo, 

considerando que se trata de uma indagação que, no caso, tem a resposta dada pelo 

próprio enunciador. Pode-se dizer ainda que, nessa resposta formulada pelo 

indagador, tem-se uma tomada de posição contrária à opinião de seu coenunciador, 

enfatizando a polêmica no uso de tal mecanismo.  

Nesse contexto, a intenção de Ronaldo Caiado é legitimar a imagem de um político 

responsável, que analisaria bem o panorama do país antes de tomar decisões. O 

propósito é construir uma imagem que seja valorizada pelo público eleitor, objetivando 

conquistar votos. 

Na continuação do diálogo, Afif Domingos diz:  

Afif Domingos: É. Eu volto a insistir porque eu acho que quem se predispõe a se 

candidatar à presidência da república tem que ter em mente um quadro muito claro 

de diagnóstico da situação e, acima de tudo, essa campanha é para se apresentar 

projetos de governo. Projetos de governo já em debate com a sociedade e aqui 

nós começamos hoje este grande debate, colocando claramente os pontos de 

vista e, acima de tudo, já ir preparando uma equipe para assumir o governo 

imediatamente. Nós já estamos preparados para isso, por isso que fomos um dos 

primeiros a apresentar um projeto completo para a discussão da sociedade, 

registamos no Congresso Nacional e acho que deve existir uma sabatina no 

Congresso Nacional com todos os candidatos, mostrando a que vieram. 

Exatamente para que haja uma espécie de serviço de proteção ao eleitor, para 

que nós não corramos o risco de só ter caixinha bonitinha sem nada dentro, ou 

seja, apresentar a embalagem sem apresentar a essência do produto. Por isso eu 

acredito que nós precisamos estar prontos, qualquer um de nós, para assumir o 

país em qualquer momento. Eu estou pronto. 

Segundo Culpeper (1996), diante de uma ameaça à imagem, o coenunciador pode 

responder à crítica ou ficar em silêncio. O que costuma acontecer nos debates 

políticos é a resposta à crítica composta por tentativa de recuperar, preservar ou 

enaltecer a própria imagem e/ou denegrir a imagem dos adversários no processo. No 

trecho em questão, o candidato Afif Domingos responde à crítica de Ronaldo Caiado, 
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acusando-o de incompetência ao dizer que ele não tem projetos de governo, preparo 

essencial, de acordo com ele, para quem quer chegar à presidência. Afif defende, 

inclusive, que esses projetos deveriam ser uma condição básica para quem se 

candidata a tal cargo político, o que denigre a imagem de Ronaldo Caiado, pois ele 

ainda não apresentou seus projetos, ou seja, faltou-lhe competência para cumprir uma 

função essencial. 

Ao iniciar sua fala, Afif não parece discordar de seu adversário: “É. Volto a insistir [...]” 

e retoma o tema abordado. Trata-se de uma tentativa do candidato de manter a 

educação, acusar o outro com sutileza para que não prejudique sua própria imagem. 

A sutileza em sua estratégia de descortesia reside, ainda, no uso do pronome “nós” 

inclusivo, repetido em diferentes momentos de sua fala, como em “para que nós não 

corramos o risco de só ter caixinha bonitinha sem nada dentro, ou seja, apresentar a 

embalagem sem apresentar a essência do produto”. Isto é, esse pronome representa 

todos os políticos, mas o candidato o usa de tal maneira que o possibilita apontar uma 

fragilidade em seu adversário.  

Em outro momento, o político faz uso do pronome “nós” exclusivo para autopromover-

se, dizendo que “nós [seu partido] já estamos preparados para isso”. Enfatiza, ainda, 

sua competência, ao final de sua fala: “eu estou pronto”, autoafirmando a própria 

imagem por meio do pronome “eu”. Trata-se, ainda, de um ato de fala indireto, uma 

vez que a intenção não é somente informar que seus projetos de governo já foram 

preparados, mas sim afirmar que os demais candidatos não tiveram a mesma 

competência que seu partido, o que ameaça a imagem de seus oponentes, porque o 

preparo e a competência são características esperadas pelo público eleitor em seus 

governantes.  

Como no caso da estratégia de autovalorização, essas escolhas linguísticas foram 

feitas pelos candidatos Ronaldo Caiado e Afif Domingos em uma tentativa de legitimar 

as imagens que eles procuram estabelecer: o primeiro buscou enaltecer a imagem do 

candidato cuidadoso e responsável, ao passo que o segundo quis se mostrar 

competente. Ambos procuraram valorizar suas imagens, por meio de atos de fala 

indiretos, com propósitos persuasivos e com base nas características destacadas. O 

objetivo foi denegrir a imagem do adversário, buscando afirmar, mesmo que 

sutilmente, que é a melhor opção de voto. 
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A seguir, observa-se outro exemplo do uso da estratégia de desqualificação do 

adversário, apontando sua incompetência: 

Maluf: Essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, porque alguns dos 

presidenciáveis, e eu não quero criticar ninguém, eu só quero constatar que foram 

para os Estados Unidos, foram para a Europa, tomaram champanhe, comeram 

caviar, participaram de banquetes, mas ninguém veio com a solução dos 

problemas brasileiros quando aqui do lado do Brasil, do lado do Acre, do lado do 

Mato Grosso, a pequena Bolívia trouxe a maior inflação do mundo alguns anos 

atrás, de 26.000 % ao ano para 3 % neste semestre, ou seja, a inflação boliviana 

hoje é igual a inflação norte-americana, igual a inflação inglesa, igual a inflação 

alemã, menor que a inflação francesa e menor que a inflação italiana. Então não 

precisamos ir lá no hemisfério norte, para sermos homenageados, é bom aqui do 

lado que nós temos na Bolívia, saber o que foi feito para conter a inflação. 

Inicialmente, a fala de Paulo Maluf parece começar com um ato de cortesia, afirmando 

a pertinência da pergunta de seu colega. No entanto, no decorrer do enunciado, essa 

atividade social não se sustenta, mostrando a intenção do candidato de ser descortês. 

Primeiramente, Maluf afirma “eu não quero criticar ninguém”, o que não é um 

enunciado verdadeiro. Segue dizendo que seu propósito é somente constatar, mas 

aponta, em tom sarcástico (o que contribui para a descortesia), que seus colegas 

“foram para os Estados Unidos, foram para a Europa, tomaram champanhe, comeram 

caviar, participaram de banquetes, mas ninguém veio com a solução dos problemas 

brasileiros”. Isto é, trata-se de uma tentativa de ameaçar a imagem de seus 

adversários, afirmando que eles aproveitaram as mordomias nas viagens, mas não se 

propuseram a solucionar os problemas de seu país, ignorando, dessa forma, o que é 

de fato o papel social esperado de um político.  

Pode-se notar, então, que o principal objetivo de Paulo Maluf com esse enunciado é 

destacar fragilidades em seus colegas, dizendo que eles não tiveram a competência 

para conseguir soluções que melhorassem a vida dos brasileiros, mas sim viajaram 

somente com o intuito de aproveitar regalias, o que agrava a descortesia na fala. 

Também é possível dizer que, ao mostrar que seus colegas não tiveram a 

competência necessária, Maluf cria uma imagem de contraste perante seus 

adversários, colocando-se indiretamente como capaz de solucionar o problema da 

inflação no Brasil de 1989. Essas afirmações dão continuidade à tentativa previamente 
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apontada do político de reconstruir sua imagem diante do público, dessa vez, como a 

opção mais capacitada. 

Por fim, o candidato encerra sua fala dizendo que “não precisamos ir lá no hemisfério 

norte, para sermos homenageados [...]”. Aqui, a descortesia é amenizada pelo uso do 

pronome “nós” inclusivo, que possibilita a inclusão de Maluf no grupo de candidatos 

que vinha criticando, com o intuito de mitigar a ameaça e não prejudicar sua própria 

imagem. No entanto, retoma as características descorteses quando diz que o 

propósito das viagens de seus colegas é receber homenagens, além das mordomias 

antes mencionadas, e não buscar soluções para os problemas. 

c) Formulação de contrastes desvantajosos 

Essa estratégia ocorre quando são feitas comparações que objetivam denegrir a 

imagem dos demais candidatos ao passo que melhora a de quem a utiliza, como se 

pode observar no exemplo a seguir: 

Afonso Camargo: [...] E exatamente nessa expectativa que eu achava que essa... 

o nosso encontro seria um encontro bastante afável, bastante respeitoso, baixou 

o nível em alguns momentos. Nessa hora o pessoal que radicaliza leva uma 

tremenda vantagem sobre os disciplinados como eu, que cumpro ali os segundos. 

No trecho apontado, o candidato Afonso Camargo procura valorizar sua imagem, 

mostrando que respeita as normas do debate, o que pode torná-lo inclusive mais 

capaz para assumir a presidência, por ser “disciplinado”. Ele afirma que esperava uma 

postura diferenciada de seus colegas, apontando para o público eleitor que eles não 

foram respeitosos como deveriam ter sido, uma vez que estavam com dificuldades em 

utilizar somente o tempo de turno disponível para cada um, o que coloca em destaque 

o fracasso dos demais candidatos em comparação ao seu bom comportamento. 

O uso dessa estratégia é composto por atos de fala indiretos, como no fragmento 

“Nessa hora o pessoal que radicaliza leva uma tremenda vantagem sobre os 

disciplinados como eu”. A intenção do candidato não é informar que seus adversários 

levaram vantagem, mas sim colocar-se em destaque, legitimando a imagem de 

candidato que sabe seguir regras, o que é enfatizando pelo fragmento “como eu”. 

Trata-se de uma estratégia de descortesia que visa a persuadir o público eleitor, mas 

de maneira que a acusação seja mascarada para não prejudicar a imagem do 

candidato que a usa. 
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Observa-se, ainda, outro exemplo a seguir: 

Lula: [...] eu tenho feito peregrinação por esse país e tenho achado extraordinária 

a participação do povo. É engraçado que alguns candidatos, inclusive, estão 

evitando de ir para rua fazer comício, ou seja, porque percebe que tem 

determinadas pessoas que não tem a menor condição de ir para rua fazer comício, 

nós vamos para rua fazer comício, seja estação de trem, de metrô, seja ponto de 

ônibus, aonde tiver aglomerado de pessoas nós vamos fazer comício. E eu acho 

que isso, com uma militância política que nós temos, com a militância política da 

Frente do Brasil Popular eu penso que nós não temos que estar preocupados com 

pesquisa agora. 

No enunciado em questão, o principal alvo da estratégia de descortesia é o candidato 

Fernando Collor de Melo, que não estava presente no debate estudado, mas que 

estava à frente das pesquisas eleitorais. Lula foi, nesse momento, questionado a 

respeito da posição de Collor e quis mostrar que não estava preocupado. Além disso, 

buscou ameaçar a imagem do candidato por meio de uma comparação vantajosa para 

si.  

Lula iniciou sua fala com o pronome pessoal “eu”, que enfatiza a característica positiva 

que o político buscou construir nesse momento da interação: o candidato que vai às 

ruas. Nesse momento, deve-se ter em mira que Lula e seu partido discursavam sobre 

maior participação popular na política. Dessa forma, era necessário que a fala do 

candidato fosse condizente com a imagem que planejava manter.  

Como ameaça à imagem de seus colegas, especialmente de Collor, Lula aponta que 

há candidatos que não tem condições de realizar comícios, ou seja, não tem a mesma 

aproximação com os brasileiros que ele tem, reforçando, inclusive, que seu partido 

tem a capacidade de contatar o público em qualquer lugar: “aonde tiver aglomerado 

de pessoas nós [o candidato e seu partido] vamos fazer comício”. O uso do pronome 

“nós” exclusivo, repetido em diversos momentos do enunciado, evidencia a ameaça 

aos demais candidatos, pois trata-se da referenciação de Lula e seu partido, não 

incluindo os outros políticos nessa prática de aproximação com o público eleitor. 

Por fim, encerra sua mensagem enfatizando que “com uma militância política que nós 

[o candidato e seu partido] temos, com a militância política da Frente do Brasil Popular 

eu penso que nós não temos que estar preocupados com pesquisa agora”. Isto é, de 

acordo com o que o candidato expôs, seu partido não teria motivos para se preocupar, 
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porque eles tinham a característica fundamental de um presidente de manter contato 

e se preocupar com o povo brasileiro, ao contrário de seus colegas. 

Assim sendo, essa fala contribui para a formação da imagem afiliativa que 

discursivamente Lula buscava para si e para seu partido: políticos próximos da 

população, efetivamente preocupados com o povo brasileiro e parte constituinte desse 

povo. 

Diante do exposto nessa análise, pôde-se observar que os candidatos utilizaram as 

estratégias de descortesia apontadas, visando recuperar ou enaltecer a própria 

imagem, ao passo que denegrissem a imagem de seus adversários, empregando, no 

geral, atos de fala indiretos, isto é, aqueles que não utilizam elementos linguísticos 

evidenciando sua real intenção. 

 

4.2 O debate de 2014 

4.2.1 Contextualização histórica e social do debate político de 2014 
 

Dilma Rousseff, a candidata vencedora das eleições de 2014, tornou-se presidente 

pela primeira vez em 2010. Antes disso, o PT já governava o Brasil desde 2002, por 

meio do ex-presidente Lula. Pode-se dizer que Lula começou a fortalecer seu partido 

como uma opção esquerdista desde a época de 1989. Em 1994, deu-se início à 

oposição entre PT e PSDB, marcada pela disputa entre Lula e Fernando Henrique 

Cardoso, que saiu vitorioso. Em 1998, FHC foi reeleito, porém, em 2002, no pleito 

entre os candidatos Lula (PT) e José Serra (PSDB), PT ganhou as eleições, vencendo 

o PSDB novamente em 2006, em 2010 e em 2014. 

Inicialmente, o governo Dilma deu continuação aos projetos implantados por Lula e foi 

aprovado pelos brasileiros. Porém, em 2013, o povo reuniu-se em uma grande 

manifestação, mostrando-se insatisfeitos, não somente em relação à presidência, mas 

ao governo de maneira geral, motivados, em um primeiro momento, pelo aumento do 

preço das passagens do transporte coletivo nas capitais. Além dessa queixa, a pauta 

das manifestações incluiu outros temas, como contrariar a Copa das Confederações, 

que seria sediada no Brasil.  

No ano das manifestações, foram presos os condenados pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) no julgamento do escândalo do mensalão, o qual sentenciou figuras 

importantes do PT, como José Dirceu, José Genoino e Delúbio Soares. Dilma evitou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Dirceu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Genoino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Del%C3%BAbio_Soares
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pronunciar-se no momento, afirmando que, por ser presidente, não lhe cabia avaliar 

as sentenças feitas pelo Supremo Tribunal. As prisões relacionadas ao mensalão não 

impactaram a reeleição da candidata Dilma, sua popularidade inclusive cresceu após 

o ocorrido.  

Em junho de 2014, aproximando-se a época das eleições, as candidaturas foram 

oficializadas. Em meio aos participantes do debate escolhido como material de análise 

desta pesquisa, o PT definiu Dilma como candidata à reeleição. O PSB havia 

inicialmente escolhido Eduardo Campos, porém o candidato faleceu em um acidente 

de avião. Quem assumiu então a candidatura foi sua vice, Marina Silva. O PSDB 

elegeu Aécio Neves para a disputa presidencial, enquanto o PSOL escolheu Luciana 

Genro, o PV, Eduardo Jorge, o PSC, Pastor Everaldo e o PRTB decidiu por Levy 

Fidelix. 

Em relação à história política dos candidatos27, Dilma manifestou-se ainda jovem 

contra a ditadura e por isso foi detida durante quase três anos. Em 1986, foi 

nomeada Secretária da Fazenda de Porto Alegre filiada ao PDT. Quatro anos depois, 

assumiu a presidência da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul 

e, em 1993, foi nomeada Secretária de Energia, Minas e Comunicação. Filiou-se ao 

PT em 2000, cumprindo o cargo de Ministra-Chefe da Casa Civil e candidatou-se à 

presidência em 2010, saindo vitoriosa.  

A trajetória política de Marina Silva começou por meio da luta pela preservação da 

floresta, ao lado do ambientalista Chico Mendes. Concorreu pela primeira vez em 

1986 ao cargo de Deputada Federal, filiada ao PT, mas não obteve vitória. Dois anos 

depois, tornou-se vereadora de Rio Branco. Em 1990, conquistou uma vaga na 

Assembleia Legislativa e, quatro anos depois, chegou ao Senado. De 2003 a 2008, 

foi nomeada ao cargo de Ministra do Meio Ambiente. Um ano depois, saiu do PT e, 

em 2010, foi candidata à Presidência da República, filiada ao PV. Deixou o partido em 

2011, objetivando criar o Rede Sustentabilidade, porém não obteve sucesso. 

Finalmente, juntou-se ao PSB. 

Aécio Neves, aos 21 anos, foi convidado pelo avô, Tancredo Neves, para trabalhar 

como seu secretário pessoal, iniciando, nesse momento, sua vida política. Foi eleito 

                                                           
27 Informações disponíveis em: <http://www.eleicoes2014.com.br/candidatos-presidente/>. Acesso em: 

25 março 2016. 

http://www.eleicoes2014.com.br/candidatos-presidente/
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pela primeira vez como deputado federal em 1986. Alcançou o governo mineiro em 

2002 e, em 2006, foi reeleito. 

Luciana Genro foi inicialmente filiada ao PT, porém deixou o partido após ter sido 

eleita deputada federal em 2002. No ano seguinte, participou da fundação do PSOL, 

instituído em 2004. Foi, então, reeleita deputada federal pelo atual partido. Em 2008, 

concorreu para ser prefeita de Porto Alegre, mas não obteve vitória. Tampouco 

conseguiu ser novamente deputada federal quando se candidatou em 2010. 

Eduardo Jorge iniciou sua vida política em 1960, como militante no movimento 

estudantil na Paraíba. Quando filiado ao PT, exerceu os cargos de Deputado Estadual 

e Federal entre os anos de 1983 e 2003. Foi, ainda, Secretário Municipal de Saúde e 

Secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. 

Pastor Everaldo é vice-presidente do Partido Social Cristão, no qual se filiou em 2003. 

É, também, um dos líderes da bancada evangélica, apoiado pelo deputado federal 

Marco Feliciano.  

Por fim, Levy Fidelix iniciou sua carreira política em 1996, ao disputar o cargo de 

Prefeito de São Paulo, mas não conquistou vitória. Além disso, tentou duas vezes 

candidatar-se para o cargo de Governador, de Vereador, de Deputado Federal e de 

Prefeito de São Paulo e, em 2010, de Presidente da República, terminando todas as 

disputas sem sucesso.  

Os debates políticos entre os mencionados presidenciáveis foram realizados em clima 

de tensão e foram marcados pela hostilidade. Mais uma vez, a principal disputa, 

segundo as pesquisas de voto, deu-se entre os candidatos do PT e do PSDB, tendo 

como resultado uma eleição extremamente acirrada, seguidos por Marina Silva, em 

terceiro lugar. Dessa forma, terminada a eleição, a candidata Dilma Rousseff obteve 

o maior número de votos, totalizando 41,9% dos votos apurados. Em seguida, Aécio 

Neves obteve 33,55 %, seguido de Marina Silva com 21,32%, Luciana Genro com 

1,55%, Pastor Everaldo com 0,75%, Eduardo Jorge com 0,61% e, por fim, Levy Fidelix 

com 0,43% do total de votos28. 

 

                                                           
28 Informações disponíveis em: < 

http://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/apuracao/2014/1turno/presidente/>. Acesso em 24 março 
2016. 



66 
 

 
 

4.2.2 Análise das estratégias de descortesia no debate político de 2014 

Nesta seção, serão analisados os trechos do debate político de 2014, seguindo as 

categorias propostas anteriormente, de acordo com suas respectivas funções. 

a) Autovalorização 

Como mencionado, a autovalorização é a estratégia de descortesia utilizada quando 

os candidatos pretendem enfatizar sua competência ao passo que apontam 

fragilidades nos demais. No trecho a seguir, observa-se um exemplo: 

Dilma Rousseff: candidato Eduardo Jorge, eu acredito que nós temos um programa 

muito importante que é o PRONATEC. Aliás, o PRONATEC faz parte de todo um 

esforço de voltar a investir em escolas técnicas. Eu sei que o senhor sabe que houve 

uma lei que proibia o governo federal de investir em escolas técnicas. Eu gostaria que 

o senhor pudesse me dizer o que o senhor considera importante nessa questão ligada 

ao PRONATEC e às escolas técnicas federais. 

A candidata à reeleição Dilma Rousseff optou pela estratégia de autovalorização no 

momento do debate destinado para levantar questionamentos a um dos participantes. 

Observa-se que sua intenção foi aproveitar a oportunidade de sua fala para enfatizar um 

programa social promovido pelo seu partido, o PRONATEC (Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). Obedecendo às regras estabelecidas na 

interação, a então presidente fez uma pergunta ao candidato Eduardo Jorge, mas de 

maneira a destacar o programa criado pelo PT, mostrando que não estava de fato 

interessada na possível resposta de seu adversário.  

Nota-se, como elementos linguísticos, a repetição do nome programa, a afirmação de que 

se trata de uma medida importante, além de uma breve explicação de seu propósito (“o 

PRONATEC faz parte de todo um esforço de voltar a investir em escolas técnicas”). O uso 

do “nós” que inclui somente a candidata e seu partido também pode ser considerado como 

elemento que compõe a ameaça. 

O enunciado é aparentemente cortês, devido a elementos linguísticos de atenuação, tais 

como o verbo modal “acredito”, “gostaria”, conjugado no futuro do pretérito e o pronome 

de tratamento “senhor”. Ainda assim, pode-se dizer que, devido à situação na qual essa 

fala se insere (um debate político), não cabe definir como cortesia, mas sim como 

mecanismos de amenizar a descortesia e preservar a imagem de Dilma Rousseff diante 
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dos eleitores. Cada um desses elementos apresenta uma função específica dentro da 

atenuação: o verbo modal, como mencionado na análise anterior, possibilita declarar algo 

como se fosse uma opinião, abrindo margem para discordância; o futuro do pretérito é 

uma marca de atenuação de um ato de poder, no caso acima, trata-se da transferência 

de turno para o coenunciador e, por fim, o pronome de tratamento, que pode ser 

interpretado como cortesia, no enunciado analisado, faz com que Dilma Rousseff pareça 

cortês diante do público ao passo que proporciona distanciamento entre ela e seu 

adversário.  

Assim, a descortesia nessa fala de Dilma Rousseff pode ser considerada bastante sutil, 

uma vez que não ameaça diretamente a imagem de seu coenunciador. No entanto, ainda 

se trata de um ato descortês, considerando o objetivo de enfatizar o programa criado pelo 

seu partido, apontando, dessa forma, uma preocupação social que, segundo o discurso 

da candidata, pode-se inferir que os demais políticos não apresentam. 

A utilização dessa estratégia fez com que Dilma Rousseff pudesse legitimar a imagem de 

um político preocupado com a educação e com a criação de programas sociais, além de 

permitir que ela preservasse sua própria imagem por meio de uma cortesia aparente, 

buscando persuadir eleitores e conquistar votos por meio de tais características.  

Outro exemplo dessa estratégia pode ser observado na seguinte fala de Aécio Neves: 

Aécio Neves: eu gostaria de cumprimentar os candidatos e me dirigir a você, 

telespectador, telespectadora. Esta foi uma semana muito especial para mim. Ela 

começou no domingo na minha terra, em São João Del Rei, com a minha família. Eu 

me lembrei de algo que minha vó, dona Risoleta, casada com o presidente Tancredo, 

meu avô, dizia sempre para os filhos, e para os netos, de que a gratidão é a memória 

do coração. Esse é o sentimento que eu tenho nesse instante, de gratidão a cada 

brasileiro, a cada brasileira, que me recebeu em todas as regiões do Brasil com alegria, 

com abraço afetuoso, com a palavra de encorajamento, com olhar de confiança. A 

cada um de vocês, eu reitero aqui aquilo que disse quando estivemos pessoalmente: 

eu acredito e acredito muito que nós podemos fazer um governo transformador. Eu 

me preparei para isso. Reuni os brasileiros mais talentosos de todas as áreas, para 

fazer a sua vida melhorar, para fazer a saúde pública chegar mais perto da sua casa, 

fazer com que a educação melhore de qualidade, para que o seu filho possa enfrentar 

o mercado, como disse, cada vez mais competitivo. Como fiz em Minas Gerais, para 

fazer com que a segurança pública seja uma realidade e seus filhos fiquem longe do 

crime e das drogas. Eu me preparei. Tenho hoje uma determinação absoluta de 
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enfrentar todas as dificuldades que se colocam à nossa frente, mas principalmente 

com generosidade. Quero ser o presidente de todos os brasileiros e é para isso que 

eu peço o seu voto e o seu apoio. E tenha certeza que você terá pelos próximos 4 

anos um governo honrado e eficiente. 

No fragmento apontado, Aécio Neves fez suas considerações finais, ou seja, trata-se de 

uma fala voltada diretamente ao público. Dessa forma, pode-se dizer que o discurso 

começa com atos corteses, uma vez que se busca persuadir os eleitores, valorizando suas 

imagens afiliativas. O uso do futuro do pretérito em “gostaria” é, inclusive, uma marca 

linguística atenuadora de cortesia com os eleitores, além do pronome “nós” que inclui ele 

e o público eleitor, em “nós podemos fazer um governo transformador”. 

Ainda assim, é possível detectar aspectos de descortesia com os demais candidatos, 

considerando que o político aproveitou o momento para valorizar sua própria imagem 

diante desse público, primeiramente, relembrando Tancredo Neves, figura importante na 

história política do Brasil. Nesse processo de valorização, o candidato afirma sua 

competência dizendo “eu me preparei”, isto é, afirma que é capacitado para governar o 

país, ao contrário de seus adversários. A intenção do pronome pessoal “eu” é enfatizar 

sua própria imagem e fazer com que o público pressuponha que ele era a única opção 

com o preparo esperado para assumir a presidência. Para destacar, a mesma frase é 

repetida no decorrer de sua fala.   

Aécio Neves garante, ainda, aspectos almejados pela sociedade brasileira, sendo esses: 

saúde, educação, emprego e segurança (como observado no trecho: fazer a saúde 

pública chegar mais perto da sua casa, fazer com que a educação melhore de qualidade, 

para que o seu filho possa enfrentar o mercado, como disse, cada vez mais competitivo. 

Como fiz em Minas Gerais, para fazer com que a segurança pública seja uma realidade e 

seus filhos fiquem longe do crime e das drogas.), o que contribui para satisfazer seu desejo 

de imagem, buscando valorizá-la diante do público. São, inclusive, palavras-chave 

utilizadas para atrair atenção dos eleitores. Além dessas, podem-se observar outras, 

como: gratidão, alegria, preparo, dedicação, governo transformador. Nota-se que o 

vocabulário escolhido agrega um tom de esperança, justamente o que a sociedade 

brasileira costuma querer nas épocas de pleito. Trata-se, dessa forma, de uma estratégia 

de persuasão.  

Para finalizar, no excerto “como fiz em Minas Gerais”, busca-se afirmação de sua 

experiência e competência. Além disso, o candidato diz que seu governo será “honrado e 
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eficiente” o que se pode compreender como uma crítica a Dilma Rousseff, presidente na 

época, uma vez que se parte da inferência que Aécio Neves quis, indiretamente, apontar 

que o mandato da governante não apresentou essas características. 

O intuito dessa estratégia foi construir e legitimar diante dos eleitores a imagem de um 

candidato eficiente, experiente, honesto e, especialmente, capaz de transformar o país 

(aspecto bastante esperado na época deste pleito), além de apresentar-se como um 

homem de família ao mencionar seus avós. A intenção de Aécio Neves nesse enunciado 

foi, portanto, mostrar-se como a melhor opção de voto diante do público. 

b) Desqualificação do outro 

Essa estratégia, que busca apontar defeitos nos demais candidatos, pode ocorrer de 

diversas maneiras. Dentre elas, o político que a utiliza pode ameaçar a imagem de seu 

coenunciador, afirmando que ele mente, como no exemplo a seguir: 

Levy Fidelix: candidata Luciana Genro, mentira sua, porque, em nenhum momento, 

eu fiz apologia. Está lá o meu discurso para todo mundo ver; em nenhum momento, 

pedi que as pessoas atacassem alguém, muito pelo contrário. É o meu legítimo direito 

de defender a família, defender o povo, e apenas isso. As pessoas façam do seu corpo 

o uso que queiram. As pessoas têm o seu livre arbítrio. Agora, o meu legítimo direito 

de expressar a minha posição cristã, católica, especialmente, cristã, porque também 

evangélicos acompanham a minha linha de pensamento, é exatamente de dizer o que 

eu penso, consagrado na constituição federal: defender a família. Não estimulei nada! 

Você que turbinou no twitter o tempo todo para me incriminar, mentira sua. 

Em sua fala, o político refere-se ao fato de não apoiar os direitos dos homossexuais, 

posição contrária à de Luciana Genro. Tendo isso em vista, Levy Fidelix acusa a candidata 

de mentirosa, no início e no final de sua fala, de maneira bastante evidente (“mentira sua”), 

sem preocupar-se em atenuar o ato descortês. Além disso, o que contribui para a 

manifestação de descortesia é seu tom de voz elevado e seus gestos (aponta o dedo 

indicador para sua oponente em momentos de seu enunciado). 

Nesse uso da estratégia de desqualificação do outro, Levy Fidelix, além de ter acusado 

Luciana Genro de faltar com a verdade, afirma que ela o prejudicou, como observado no 

seguinte trecho: “Você que turbinou no twitter o tempo todo para me incriminar”. Trata-se 

de uma tentativa de se defender, apontando fragilidades em sua adversária. No entanto, 
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não se nota a busca pela restauração da imagem que havia sido prejudicada, uma vez 

que não se amenizou a descortesia.  

Em relação à própria imagem, pode-se dizer que Levy Fidelix objetivou se compor como 

um político cristão, o que pode ser apreciado por um grupo específico de eleitores. Não 

se observaram, no entanto, estratégias de valorização ou de legitimação de imagens 

semelhantes às que os demais candidatos buscaram apresentar.  

Outro mecanismo possível na estratégia de desqualificação do outro é dizer que o 

adversário é incompetente, como no fragmento que segue: 

Aécio Neves: senhora candidata, a senhora acabou de nos brindar com uma pérola: a 

inflação está sob controle. Provavelmente, a senhora considera também adequado o 

crescimento do Brasil durante o seu mandato, crescemos dois pontos percentuais 

abaixo da média do que crescem os nossos vizinhos, apenas na região. A pergunta é 

muito objetiva, minha cara candidata. A senhora fracassou na condução da política 

econômica brasileira ao longo desses 4 anos? 

No enunciado de Aécio Neves, a manifestação descortês é menos atenuada. Inicialmente, 

“senhora candidata” poderia ser interpretado como um ato de cortesia, mas, por meio do 

contexto, infere-se que se trata de uma maneira de aumentar o distanciamento. Pode-se, 

inclusive, apontar que o fragmento “minha cara candidata” foi dito em tom sarcástico.  

O político afirma que sua adversária disse uma “pérola”, expressão utilizada quando 

alguém comete um erro esdrúxulo. Nesse momento, Aécio Neves buscou desqualificar 

Dilma Rousseff, afirmando sua incompetência, uma vez que, ela não entenderia a real 

situação do Brasil, tendo em mira a inflação. 

Enfatizando seu ato descortês, o político aproveitou o momento do debate no qual se 

faziam perguntas aos demais candidatos para denegrir a imagem da presidente na época, 

ao levantar o seguinte questionamento: “A senhora fracassou na condução da política 

econômica brasileira ao longo desses 4 anos?”. Trata-se de uma pergunta retórica que, 

como dito anteriormente, não é cooperativa, considerando que não se busca uma 

informação. Nesse caso, o propósito do questionamento foi acusar Dilma Rousseff de 

incompetência, intenção evidenciada pelo vocábulo “fracassou”. 

Pode-se, ainda, dizer que, nesse enunciado, Aécio Neves não se preocupou com sua 

própria imagem, uma vez que a descortesia não foi atenuada. Sua intenção principal 

era atacar a imagem de Dilma Rousseff, sua principal adversária na época.  
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Em resposta, a candidata afirmou: 

Dilma Rousseff: fui bem-sucedida quando se compara ao que aconteceu com os 

governos do qual o senhor era líder, que quebraram o país três vezes.  

Isto é, o elemento que poderia ser considerado cortês (“senhor”) aparece nesse contexto 

com a mesma intenção que na fala anterior: buscar o distanciamento. Pode-se notar a 

manifestação de descortesia, uma vez que a candidata se comparou com o governo do 

PSDB, dizendo que fez um trabalho eficaz, ao contrário do partido de seu adversário. 

Como já abordado, de acordo com Culpeper (1996), diante de uma ameaça à imagem, 

o coenunciador pode responder ou não à crítica. Dilma Rousseff optou por rebater a 

colocação de seu oponente em uma tentativa de restaurar sua imagem, ao passo que 

acusasse Aécio Neves e seu partido de incompetência.  

Como mecanismo de desqualificação do outro, pode-se afirmar que o oponente não tem 

caráter, como na interação que segue:  

Eduardo Jorge: bom, então, nós vamos nos encontrar na justiça, quando o ministério 

público abrir o processo e o senhor for chamado, e nós formos também, como 

testemunhas. Não quero saber se você quer me processar também por essas teses 

generosas, em defesa da saúde das mulheres e uma tese para quebrar o poder do 

crime e ter um diálogo maduro com os usuários para diminuir os danos das drogas 

psicoativas ilícitas, faça, faça, e vamos ver na justiça. Quero aproveitar esse momento 

para reiterar: o senhor envergonhou o Brasil com a sua atitude segunda-feira à noite. 

Esse momento da interação entre Eduardo Jorge e Levy Fidelix começa com o candidato 

do PV dizendo que ele e os demais iriam processar o adversário devido às ofensas 

proferidas por ele contra os homossexuais em debate realizado anteriormente. Em 

resposta, Levy Fidelix buscou ameaçar a imagem de Eduardo Jorge, dizendo que ele 

defende o aborto e o uso de drogas. 

Para restaurar sua imagem, Eduardo Jorge rebate, afirmando: “Não quero saber se você 

quer me processar também por essas teses generosas, em defesa da saúde das mulheres 

e uma tese para quebrar o poder do crime e ter um diálogo maduro com os usuários para 

diminuir os danos das drogas psicoativas ilícitas, faça, faça, e vamos ver na justiça”. Ou 

seja, o candidato aponta que defende, na verdade, a segurança das mulheres e um 

diálogo mais aberto em relação aos usuários de drogas, o que seria, de acordo com ele, 

uma proposta de solução para esses fatores. Nessa tentativa de restauração, há a 
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presença de descortesia especialmente em “faça, faça” que, devido ao tom empregado e 

à repetição do verbo no modo imperativo, pareceu que o candidato estava desafiando a 

capacidade de seu oponente.  

Observa-se que, para o público, o candidato busca criar uma imagem de um político 

preocupado com aspectos sociais e que quer propor resoluções para melhorar a vida dos 

brasileiros. Além disso, procurou criar a imagem de alguém contra o preconceito e a favor 

dos direitos de todos de maneira geral, acusando veementemente a imagem de seu 

oponente: “o senhor envergonhou o Brasil com a sua atitude segunda-feira à noite”. No 

entanto, em relação a sua imagem, Eduardo Jorge pareceu não se preocupar em atenuar 

a descortesia. Por fim, o político apontou o dedo indicador para o outro candidato, mas 

manteve o mesmo tom de voz, sem exaltar-se. 

Dessa forma, por meio dessa acusação contra Levy Fidelix, o presidente do Partido Verde 

estabeleceu a própria imagem pública de acordo com o que desejava e, ainda, 

desqualificou seu adversário, afirmando sua falta de caráter, uma vez que, de acordo com 

ele, trata-se de um político que não defende os direitos da população como um todo.  

Em resposta, Levy Fidelix afirmou o seguinte trecho: 

Levy Fidelix: envergonha você, cara! Você, porque você está praticando apologia a 

crimes, a jovens que estão indo para clínicas de aborto se matar, isso é uma vergonha 

para um candidato à presidência da república. Envergonhando, também, porque você 

faz apologia às drogas que é entrada para todas as demais drogas. É isso, 

exatamente, que o povo não quer; o povo brasileiro quer a tradição, reza, e o povo 

brasileiro quer que o jovem seja sadio. Estão aí 1 milhão de drogados mundo afora, 

Brasil afora, pedindo pelo amor de Deus que os tirem, que os tirem de lá onde estão, 

que são as clínicas, os jovens que estão morrendo, você não tem dinheiro para pagar 

o que os pais gastam para que isso não ocorra, então, vire a sua boca para lá! 

De acordo com Culpeper (1996), diante de um ato descortês, uma das opções do 

coenunciador é responder ao ato de maneira ofensiva, isto é, com sua imagem 

ameaçada, ataca aquele que fez uso da descortesia. Nesse fragmento, Levy Fidelix 

inicia sua fala rebatendo à crítica, mas sem se preocupar em atenuar o ato descortês ou 

em restaurar sua própria imagem, dizendo: “envergonha você, cara!”. Isto é, a linguagem 

adotada foi informal, o que pode ser considerado inapropriado para o tipo de interação no 

qual estavam inseridos. Mantendo o coloquialismo, o candidato usou o pronome “você”, 

em uma tentativa de colocar seus adversários em um mesmo nível de poder.  
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Seguindo esse mesmo objetivo, o candidato fez uma lista de acusações a seu oponente, 

repetindo com veemência em quais fatores Eduardo Jorge envergonharia o Brasil. Trata-

se da tentativa de apontar fragilidades em seu adversário, desviando a atenção de suas 

falhas e destacando as do coenunciador.  

Observa-se, devido às críticas que o candidato fez, que sua intenção principal era denegrir 

a imagem de Eduardo Jorge, mais do que recuperar a própria imagem. Assim, há o uso 

da estratégia de desqualificar o outro, apontando para sua falta de caráter (diz que o 

adversário faz apologia ao crime, por exemplo), mas não há preocupação em atenuar a 

descortesia, logo não há preocupação em preservar ou recuperar a própria imagem, o que 

pode ser notado, inclusive, pela forma ofensiva como Levy Fidelix terminou seu enunciado: 

“vire a sua boca para lá!”. 

Por fim, para contribuir com o ato de descortesia, pode-se apontar o tom de voz exaltado 

do candidato, combinado com os gestos (apontou o dedo indicador para o oponente). 

c) Formulação de contrastes desvantajosos 

Observa-se, nessa estratégia, os candidatos fazendo comparações que prejudiquem a 

imagem dos adversários ao passo que favorecem a própria, como no exemplo a seguir:  

Luciana Genro: acontece, Dilma, que é o tesoureiro do PT que está envolvido nesse 

escândalo e a delação premiada só foi aceita, e o Paulo Roberto foi para casa, porque 

a história dele é verdadeira; o mensalão foi o primeiro episódio que mostrou aonde 

levam essas alianças que vocês estão fazendo com a direita. O Aécio, que muito te 

acusa, não tem autoridade para falar, porque esse é o mesmo método do PSDB, mas 

o PSOL tem autoridade, porque nós não aceitamos governar com a direita, e também 

não aceitamos implementar políticas que só beneficiem os bancos e as grandes 

empreiteiras, como vocês têm feito. 

Nesse fragmento, Luciana Genro acusa um dos membros do PT de corrupção, 

objetivando denegrir a imagem de Dilma Rousseff, presidente do partido. A candidata 

afirma, ainda, que o Partido dos Trabalhadores errou nas escolhas, uma vez que não 

deveria ter feito aliança com a direita. Para enfatizar a crítica, Luciana apontou que seu 

partido, o PSOL, “tem autoridade, porque nós [a candidata e seu partido] não aceitamos 

governar com a direita, e também não aceitamos implementar políticas que só beneficiem 

os bancos e as grandes empreiteiras, como vocês têm feito”. O uso do pronome “nós” 

como referência à Luciana Genro e seu partido potencializa a ameaça, uma vez que exclui 
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os demais candidatos. Além disso, o tratamento “vocês”, que coloca todos os candidatos 

em um mesmo nível hierárquico, pode ser considerado como uma forma de desrespeito. 

Na mesma fala, além de prejudicar a imagem da presidente na época, Luciana Genro usa 

um ato descortês contra Aécio Neves, dizendo que eles seguem o mesmo método de 

governar para os “bancos e grandes empreiteiras”, denegrindo, no mesmo enunciado, a 

imagem dos dois candidatos mais fortes na época, por meio da afirmação de que somente 

seu partido estaria de fato preocupado em governar para a população.  

Com essas afirmações, a candidata reforça a imagem de uma governante que se importa 

com a sociedade em primeiro lugar, ao contrário de seus adversários, de acordo com sua 

fala. Assim, busca-se a persuasão do público eleitor por meio de contrastar sua imagem 

com a dos demais, apontando neles defeitos e em si, qualidades. 

Marina Silva: a minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles 

devem ser estendidos para alcançar a maior parte da população que ainda não foi 

alcançada. No caso do Bolsa Família, ainda faltam 4 milhões que estão no cadastro e 

não foram alcançados, e nós temos uma proposta que é de dar o décimo terceiro 

salário para aquelas pessoas que hoje recebem o Bolsa Família, porque a pior coisa 

que tem é chegar ao Natal e não ter como sequer dar uma ceia para o seu filho. Nós, 

no nosso governo, vamos dar o décimo terceiro salário para o Bolsa Família, que isso 

vai melhorar a condição de vida das pessoas. 

No momento que antecede esse fragmento, Marina Silva faz uma pergunta 

relacionada ao programa social Bolsa Família, mas não para questionar algo 

relacionado a isso, mas para ter a oportunidade de expor sua proposta para o público. 

Ou seja, a candidata utilizou sua chance de perguntar para trazer para o debate um 

tema que considera de destaque em seu partido em comparação com o governo em 

vigência e com seus demais oponentes.  

A candidata buscou enfatizar a comparação ao afirmar, ao final de sua fala: “Nós, no 

nosso governo”, ou seja, a ideia de melhorar o programa social foi feita pelo partido 

dela. Assim, além de ter mostrado apoio ao Bolsa Família, que é utilizado por um em 

cada quatro brasileiros29, apontou falhas no projeto e propôs melhorias, apropriando-

se do uso do pronome “nós” de maneira a excluir seus adversários. 

                                                           
29 Informação disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,um-em-cada-quatro-
brasileiros-esta-no-bolsa-familia,38787>. Acesso em: 27 dez 2016. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,um-em-cada-quatro-brasileiros-esta-no-bolsa-familia,38787
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,um-em-cada-quatro-brasileiros-esta-no-bolsa-familia,38787
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Dessa forma, a intenção de Marina Silva é prejudicar a imagem dos demais, 

apontando fragilidades no programa social ou destacando aqueles que não acatariam 

tal programa. Por meio desse enunciado, procurou, ainda, enaltecer sua imagem 

diante do público eleitor como uma futura presidente preocupada com a população, o 

que destaca no trecho: “porque a pior coisa que tem é chegar ao Natal e não ter como 

sequer dar uma ceia para o seu filho”. 

No debate em questão, pôde-se observar que as estratégias de descortesia foram 

empregadas com mais evidência, destacando o propósito dos candidatos de 

prejudicar a imagem pública de seus oponentes. Nesse caso, notou-se que o 

propósito de preservar ou enaltecer a própria imagem foi secundário, tendo em vista 

o objetivo principal de agredir a imagem dos demais interactantes. 

 

4.3 Comparação das estratégias de descortesia  

 

Nesta seção, serão comparadas as estratégias de descortesia utilizadas em ambos 

os debates que constituem o corpus desta pesquisa. Tendo em vista o gênero 

discursivo no qual ambas interações se inserem, sabe-se que  

É esperado que os adversários políticos assumam seus papéis, 
defendam as ideias, os princípios que configuram seus partidos, e 
mostrem a seus adeptos, que os elegeram, que eles estão atentos e 
que não podem aceitar a posição do adversário. O desacordo é a regra 
maior (AQUINO, 2008, p. 364). 

Dessa forma, para atingir esses propósitos, os candidatos podem utilizar 

determinadas estratégias de descortesia, apontadas nas análises. Tendo em vista, 

primeiramente, a estratégia de autovalorização, no debate de 1989 foram analisadas 

falas de Paulo Maluf e de Afonso Camargo. Na primeira fala, observou-se a busca 

pelo estabelecimento de uma imagem afiliativa com os eleitores, voltada à cortesia, 

considerando que “[...] o público, ainda que não esteja presente no contexto 

situacional e seja tomado como destinatário indireto, é, na verdade, um destinatário 

direto, por ser a própria razão da ocorrência do debate” (AQUINO; FÁVERO, 2002, p. 

175).  

Considera-se também que, apesar dos dois debates terem ocorrido em diferentes 

períodos de tempo, eles são unidos por similaridades de gênero e de contexto, tendo 

em vista as características e os objetivos comuns. Leva-se, ainda, em consideração 
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que um gênero é produzido por determinados indivíduos para outros indivíduos 

específicos, exercendo determinados papéis dentro de determinadas circunstâncias e 

adotando determinados usos da língua (CULPEPER, 2010). Devido a esses aspectos, 

o desafio de uma análise histórica, nesse caso, foi menos dificultoso, uma vez que a 

dificuldade costuma se instaurar a partir do momento que o pesquisador não está 

familiarizado com o devido contexto cultural (BAX, 2003). Além disso, esta pesquisa 

considerou o que se compreende por cortesia e descortesia da mesma maneira nas 

duas interações. 

Ainda assim, cada debate foi construído linguisticamente de acordo com suas 

particularidades. É preciso ressaltar que a interação de 1989 foi o primeiro debate 

político com finalidade de eleição direta após a ditadura no Brasil, o que pode ser 

considerado como um evento que marcou a democracia no país e revelou políticos 

cujo discursos buscavam inovação e melhorias, além da presença de uma sociedade 

brasileira com esperanças em relação ao novo regime. Já em 2014, a população 

mostrava-se insatisfeita com a política de maneira geral e o discurso dos candidatos 

à presidência, por sua vez, foi construído a partir de críticas que mostrassem a 

inaptidão de seus adversários.  

Dessa forma, pode-se afirmar que se o cenário político nas duas interações mudou, é 

natural que as estratégias de uso da língua também fossem diferentes, uma vez que 

mudanças de situação exercem forte influência nas escolhas de linguagem, 

considerando que essas não são governadas por convenções rígidas (NELAVA, 

2010). 

Tendo em mira a comparação das estratégias, pode-se apontar que a ameaça às 

imagens dos demais candidatos esteve bastante presente por meio de atos de fala 

indiretos, isto é, de maneira que a real intenção do enunciado (geralmente denegrir a 

imagem dos demais) estivesse mascarada. Esse mecanismo permite que os 

interactantes ameacem a imagem de seus adversários sem prejudicar a própria 

imagem. Para autopromover-se, por exemplo, Paulo Maluf repetiu seu nome diversas 

vezes e utilizou os verbos no futuro do pretérito, colocando-se como condição para o 

Brasil melhorar. Por fim, sua intenção foi estabelecer uma imagem de político honesto 

e competente. 
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No enunciado de Afonso Camargo, observou-se o uso do pronome pessoal “eu” na 

tentativa de valorizar-se. Além disso, o candidato mencionou trabalhos anteriormente 

realizados, buscando construir a imagem de um político experiente e competente. 

Nesse processo, a desvalorização da imagem dos demais candidatos foi indireta.  

No debate de 2014, foram analisados enunciados de Dilma Rousseff e de Aécio 

Neves. Na primeira fala, pôde-se observar a repetição do nome de um programa 

criado pelo partido da candidata, além das ameaças indiretas às imagens de seus 

adversários, objetivando criar a imagem de um político experiente e dedicado ao povo 

brasileiro.  

No enunciado de Aécio Neves, observaram-se atos de cortesia para com o público, 

valorizando suas imagens de afiliação. Além disso, a escolha de vocabulário fez parte 

dessa estratégia, agregando um tom esperançoso à fala do candidato. Por fim, a 

repetição do pronome pessoal “eu” foi outro elemento que contribuiu para a criação 

de uma imagem honesta e competente.  

Comparando o uso da estratégia de autovalorização em ambos os debates, 

observam-se algumas semelhanças. Primeiramente, a ameaça às imagens dos 

demais candidatos apareceu por meio de atos de fala indiretos, ou seja, com a 

ausência de elementos linguísticos que caracterizassem um ato de descortesia. A 

cortesia com o público eleitor esteve presente, especialmente nas falas de Afonso 

Camargo e de Aécio Neves, considerando o objetivo de conquistar votos. Além disso, 

nesses mesmos enunciados, pôde-se observar o uso do pronome pessoal “eu”, como 

parte da autopromoção, e a ênfase na experiência, sendo que o primeiro candidato 

destacou que foi Ministro do Transporte e o segundo, governador de Minas Gerais. 

Nas falas de Paulo Maluf e Dilma Rousseff, por sua vez, há semelhança na repetição 

que fazem, buscando evidenciar e valorizar suas imagens, o primeiro dizendo várias 

vezes seu próprio nome e a segunda, o nome do programa criado por seu partido.  

No geral, buscou-se a atenuação da descortesia. Essa estratégia poderia, inclusive, 

ser interpretada como uma atividade de autoimagem (aquelas que podem favorecer 

ou desfavorecer o enunciador sem que tenha efeito algum sobre o coenunciador). No 

entanto, devido ao contexto no qual se inserem (um debate político, interação no qual 

se objetiva conquistar ou permanecer no poder), sabe-se que se trata de uma tentativa 

de se sobressair em comparação com os demais candidatos, o que indica descortesia. 
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Notou-se que o propósito dos interactantes foi estabelecer uma imagem de afiliação 

com o público eleitor ao passo que prejudicassem as imagens dos oponentes, 

buscando autopromover-se por meio da criação de uma imagem honesta e 

competente. No entanto, em relação às diferenças, pode-se dizer que a descortesia 

foi mais evidente na fala de Paulo Maluf quando o candidato aponta que quem é a 

favor da corrupção “tem uma porção de gente para votar”, referindo-se aos demais. 

Tendo em mira a estratégia de desqualificação do outro, no debate de 1989, foram 

utilizados os mecanismos de dizer que o adversário é mentiroso e incompetente, o 

que se repete em 2014, no qual também ocorreu a acusação de falta de caráter.  

Em 1989, foram observadas falas de Lula, Ronaldo Caiado, Afif Domingos e Paulo 

Maluf. De maneira geral, a estratégia de desqualificação dos candidatos foi composta 

por atos de descortesia atenuados (como Lula optando por dizer “inverdade” em vez 

de “mentira”) e por momentos de autopromoção da própria imagem (os candidatos 

buscaram, no geral, apontar fragilidades nos seus oponentes para destacar suas 

virtudes). 

Em meio aos mecanismos linguísticos, pode-se destacar como descortesia a pergunta 

retórica feita por Ronaldo Caiado e, como busca da valorização da própria imagem, o 

uso dos pronomes pessoais “eu”, pelo mesmo candidato e por Afif Domingos e “nós”, 

como cortesia para com o público, pelo segundo candidato.  

Não aconteceram atos descorteses que não fossem indiretos, uma vez que a intenção 

dos políticos foi legitimar a imagem de candidatos honestos, responsáveis e 

competentes, colocando esse objetivo como mais importante que denegrir as imagens 

dos oponentes. Dos membros da interação apontados, o que pode ser considerado 

exceção a essa característica foi Paulo Maluf, apontando que seus adversários se 

interessavam em mordomias.  

No debate de 2014, foram estudadas falas de Levy Fidelix, Aécio Neves, Dilma 

Rousseff e Eduardo Jorge. Nelas, os enunciados descorteses não foram atenuados, 

possivelmente porque o propósito dos candidatos era, em primeiro plano, ameaçar a 

imagem de seus adversários e não enaltecer a própria imagem. Dentre eles, Eduardo 

Jorge foi quem buscou restaurar sua imagem após uma ameaça. Já como 

mecanismos que compuseram essa estratégia de descortesia, pode-se, então, 
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mencionar os atos descorteses não amenizados e a pergunta retórica feita por Aécio 

Neves a Dilma Rousseff.  

Ao comparar o uso dessa estratégia em ambos os debates, nota-se que, em 1989, 

houve a preocupação em manter ou enaltecer a própria imagem, enquanto que, em 

2014, o objetivo principal era apontar fragilidades nos demais políticos, sem 

preocupar-se em atenuar a descortesia. Levy Fidelix, por exemplo, usou palavras 

como “envergonha”, “mentira” e acusou Luciana Genro de o “incriminar”. Aécio Neves 

e Dilma Rousseff, por sua vez, trocaram acusações em um momento no qual tinham 

de perguntar e responder um ao outro. Por fim, aponta-se, ainda, que, em 2014, houve 

a acusação de falta de caráter. 

Por fim, na estratégia que formula contrastes desvantajosos, foram estudadas falas 

de Afonso Camargo e Lula, em 1989, e de Luciana Genro e Marina Silva, em 2014. 

No primeiro debate político, foram observados atos de fala indiretos como mecanismo 

para atenuar a descortesia. Além disso, os candidatos utilizaram o pronome pessoal 

“eu” para enaltecer e valorizar a imagem afiliativa que buscavam desenvolver em 

relação ao público eleitor. 

A intenção de Afonso Camargo e Lula, nesse momento da interação, foi legitimar a 

imagem de políticos responsáveis e competentes. Na fala de Lula, observou-se, ainda, 

a preocupação em estabelecer a imagem de um governante que colabora com a 

participação popular na política.  

Em 2014, primeiramente, Luciana Genro acusou Dilma Rousseff e Aécio Neves de 

governar para a parcela mais financeiramente favorecida da sociedade brasileira, ao 

passo que ela e seu partido governariam para todos, especialmente para os pobres. 

Marina Silva, por sua vez, propôs melhorias em um dos programas sociais criados 

pelo partido de Dilma Rousseff, o Bolsa Família, indo ao encontro da visão de Luciana 

Genro. 

Em ambos enunciados, observou-se a tentativa de criar uma imagem de afiliação com 

o povo brasileiro, propondo melhorias para a vida em sociedade, especialmente para 

os mais necessitados. O objetivo foi legitimar discursivamente a imagem de 

governantes preocupadas com a população de maneira geral. 

Em suma, pôde-se notar que, em 1989, a descortesia foi atenuada e a maior 

preocupação era legitimar uma determinada imagem de político ideal e valorizá-la 
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diante dos eleitores. Com esse mesmo propósito, houve cortesia diante do público e 

busca em estabelecer uma imagem de afiliação com os eleitores. Como mecanismos 

linguísticos, estiveram presentes o uso de verbos modalizadores e conjugados no 

futuro do pretérito, atenuando a descortesia, o uso dos pronomes pessoais “eu”, no 

enaltecimento da própria imagem, e “nós”, ora para amenizar um ato descortês, ora 

para compor uma imagem afiliativa.  

No debate de 2014, por sua vez, embora a cortesia com o público estivesse presente 

em alguns momentos, não se pôde observar com tanta intensidade a atenuação nos 

atos descorteses. Dessa forma, pode-se inferir que o propósito dos candidatos foi 

denegrir a imagem de seus oponentes, mais do que estabelecer uma imagem de 

afiliação com os eleitores. 

Na tabela a seguir, pode-se observar a relação de mecanismos linguísticos utilizados 

como parte de estratégias de descortesia: 

 

Debate político de 1989 

 

Debate político de 2014 

MECANISMOS 

LINGUÍSTICOS 

Nº POSSÍVEIS 

EFEITOS DE 

SENTIDO  

MECANISMOS 

LINGUÍSTICOS 

Nº POSSÍVEIS 

EFEITOS DE 

SENTIDO  

Repetição de 

nomes próprios 

1 Colocar em 

evidência a 

imagem pública do 

político (repetindo 

o próprio nome). 

Repetição de nomes 

próprios 

1 Enfatizar a 

competência do 

partido da 

candidata 

(repetindo o 

nome de um 

programa social). 

Pronome “nós” 

inclusivo (entre 

candidatos) 

5 Amenizar uma 

ameaça para não 

prejudicar a própria 

imagem. 

Pronome “nós” 

inclusivo (entre 

candidatos) 

0  

- 

Pronome “nós” 

exclusivo 

7 Colocar em 

evidência a 

imagem do 

candidato e de seu 

Pronome “nós” 

exclusivo 

4 Colocar em 

evidência a 

imagem do 

candidato e de 



81 
 

 
 

partido, 

ameaçando os 

demais de maneira 

implícita. 

seu partido, 

ameaçando os 

demais de 

maneira implícita. 

Pronome “eu” 13 Colocar em 

evidência a 

imagem do 

candidato (focando 

em suas 

realizações 

políticas) e de seu 

partido, 

ameaçando os 

demais de maneira 

implícita. 

Pronome “eu” 5 Colocar em 

evidência a 

imagem do 

candidato 

(focando em 

suas realizações 

políticas) e de 

seu partido, 

ameaçando os 

demais de 

maneira implícita. 

Pronome de 

tratamento 

“senhor(a)” (entre 

candidatos) 

0  

- 

Pronome de 

tratamento 

“senhor(a)” (entre 

candidatos) 

10 Aumentar o 

distanciamento. 

Pronome de 

tratamento “você” 

(entre 

candidatos)  

0  

 

- 

Pronome de 

tratamento “você” 

(entre candidatos)  

9 Colocar os 

demais 

candidatos em 

um mesmo nível 

hierárquico. 

Poder ser 

interpretado 

como 

desrespeito. 

Verbo conjugado 

no futuro do 

pretérito 

4 Mitigar a ameaça 

para não prejudicar 

a própria imagem. 

Verbo conjugado no 

futuro do pretérito 

2 Mitigar a ameaça 

para não 

prejudicar a 

própria imagem. 

Verbo modal 8 Mitigar a ameaça 

para não prejudicar 

a própria imagem. 

Verbo modal 1 Mitigar a ameaça 

para não 

prejudicar a 

própria imagem. 

Verbo no modo 

imperativo 

0  

- 

Verbo no modo 

imperativo 

1 Desafiar o 

adversário, sem 

abrir margem 

para opções. 
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Pergunta retórica 1 Causar polêmica 

por meio de uma 

comunicação não 

cooperativa 

Pergunta retórica 1 Causar polêmica 

por meio de uma 

comunicação não 

cooperativa 

Vocabulário ou 

expressão que 

indique 

atenuação 

1 Mitigar a ameaça 

para não prejudicar 

a própria imagem. 

Vocabulário ou 

expressão que 

indique atenuação 

0  

- 

Vocabulário ou 

expressão que 

indique ameaça 

0  

- 

Vocabulário ou 

expressão que 

indique ameaça 

5 Agredir a 

imagem pública 

do adversário. 

Tabela 1 – Relação dos mecanismos linguísticos utilizados nas estratégias de descortesia. Elaborada pela autora. 

A tabela evidencia as diferenças apontadas na comparação de ambos os debates, 

apoiando a concepção de que se apropriou do uso da descortesia com mais ênfase 

no debate de 2014, uma vez que, em 1989, a principal intenção era a valorização da 

própria imagem, enquanto a ameaça ocorreu de forma secundária. Além disso, pode-

se perceber que elementos linguísticos não tem uma definição fixa quanto à cortesia 

e descortesia, mas sim devem ser estudados no momento da análise, apoiados em 

um contexto. 

Pôde-se observar, ainda, que os elementos linguísticos apresentados na tabela foram 

utilizados com os mesmos possíveis efeitos de sentido em ambos os debates, ou seja, 

há semelhanças no uso da língua para compor estratégias de descortesia. A maior 

diferença, como mencionado, está nos atos ameaçadores em si, compostos por 

verbos no modo imperativo e pelo vocabulário, expressões e tom de voz utilizados, 

que aparecem com mais ênfase em 2014 que em 1989. No caso dessa análise, pode-

se dizer, então, de acordo com a definição proposta por Culpeper (2010), que as 

diferenças ocorreram em um âmbito mais socialmente (macro) que linguisticamente 

(micro) orientado. 

Por fim, Aquino (2008) aponta que o desacordo, regra que permeia debates políticos, 

pode ocorrer de maneira explícita ou implícita. O desacordo que ocorre explicitamente, 

de maneira direta, pode ser detectado por meio de elementos linguísticos, verbos ou 

expressões que indiquem discordância. O desacordo implícito, que se manifesta 

indiretamente, atribui aos demais participantes, ao mediador e ao público a função de 

observar o confronto que acontece com sutileza na interação. Assim, pode-se dizer 
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que, no debate de 1989, os candidatos procuraram estabelecer ocorrências de 

discordância implícitas, ao passo que, em 2014, a manifestação de desacordo foi 

explícita (como nos momentos que se acusou o adversário de mentir, de envergonhar 

o país e de não ter conhecimento da realidade brasileira, no trecho “a senhora nos 

brindou com uma pérola”), devido aos ataques não atenuados às imagens dos 

adversários políticos.  

De todo modo, com as manifestações de descortesia explícitas ou implícitas, a 

intenção dos candidatos é desqualificar a imagem de seus adversários ao passo que 

se enalteça a própria. Há diferenças, no entanto, no modo como esse objetivo foi 

buscado em cada um dos debates. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nas interações cotidianas, costuma-se preservar ou enaltecer as imagens tanto do 

enunciador quanto do coenunciador, na busca por equilíbrio. No entanto, deve-se ter 

em vista que esse não é o propósito de todas as interações. Há aquelas polêmicas 

(que buscam denegrir o coenunciador por meio da palavra), como o debate político, 

no qual os candidatos têm o propósito de prejudicar a imagem de seus adversários. 

Nesse processo, os políticos autopromovem a imagem que eles consideram mais 

oportuna para persuadir o público eleitor, conquistando votos.  

Nesta pesquisa, buscou-se evidenciar enunciados compostos por marcas de 

descortesia que serviram como estratégia discursiva na intenção de danificar a 

imagem do oponente nos debates políticos ocorridos em 1989 e em 2014. Apontaram-

se, então, trechos nos quais aparecem manifestações descorteses de ameaça à 

imagem. Após a análise dos fragmentos eleitos, foi realizada a comparação do uso 

das estratégias descorteses, procurando destacar possíveis mudanças nos modos e 

nas formas de comunicação, verificando o que se alterou em relação ao uso desses 

mecanismos de descortesia aplicados em debates políticos no período de 25 anos. 

A revisão dos modelos teóricos clássicos sobre cortesia mostrou que a questão 

oposta, a descortesia, não foi tão comtemplada quanto a busca pela harmonia na 

interação. Assim, a principal contribuição teórica que esta dissertação buscou foi 

agregar estudos sobre o lado menos harmônico ao aparato teórico da cortesia. Além 

disso, buscou-se contribuir, por meio da comparação feita, seguindo uma perspectiva 

diacrônica, com os estudos historiográficos, adotando perspectivas da Pragmática 

Histórica.  

Para a construção da análise, foi necessário levar em consideração aspectos 

situacionais das interações adotadas, tendo em mira quem produziu os enunciados e 

com quais objetivos, de acordo com regras estabelecidas, adotando, dessa forma, 

uma visão interacionista da descortesia. Assim, a postura metodológica aplicada nesta 

pesquisa compreende que o analista não se baseia exclusivamente em elementos 

linguísticos, mas na interpretação de tais elementos e nos possíveis efeitos de sentido 

produzidos por eles. 
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De acordo com a linha teórica defendida neste trabalho, a descortesia, bem como a 

cortesia, constituem-se como fenômenos linguísticos, mas também socioculturais. Isto 

é, os elementos da língua só exercem um significado real quando são considerados 

com fatores contextuais de determinada interação, em níveis de análise.  

Além disso, em relação à descortesia dentro do âmbito político, pode-se dizer que se 

trata de uma estratégia que carrega intenções específicas, isto é, que possibilita o uso 

da linguagem de maneira a atender aos propósitos dos agentes políticos: prejudicar a 

imagem de seus adversários, buscando nesse processo estabelecer uma imagem de 

afiliação com o público para conquistar votos. 

Dessa forma, o estudo sobre o gênero discursivo selecionado, quanto às suas 

características e organização, fez-se fundamental, uma vez que na interação que 

ocorre em debates políticos, as estratégias de descortesia são esperadas, tendo em 

mira que se trata de uma situação conflituosa por natureza, na qual o confronto de 

opiniões é parte constituinte.  

Em relação às considerações levantadas, no debate político de 1989, a principal 

estratégia de descortesia utilizada foi a autovalorização, que pode ser observada em 

todos os exemplos apontados, estando também presente em meio às demais. Essa 

estratégia minimiza a descortesia, pois, aparentemente, o candidato está somente 

apontando suas qualidades e trabalhando em sua imagem de afiliação (desejo de 

fazer parte do grupo ao qual pertence o público eleitor) e de autonomia (desejo de 

mostrar o que o diferencia dos demais políticos, apontando razões para merecer o 

voto dos eleitores). Ainda assim, outras estratégias foram agregadas a essa, para 

potencializar a tentativa de destruição das imagens dos adversários, como é o caso 

da formulação de contrastes desvantajosos e da desqualificação do outro.  

As estratégias de descortesia apontadas foram utilizadas para compor a fala dos 

interactantes como meio de legitimar as imagens que eles procuraram criar 

discursivamente e para enaltecer a imagem que eles buscaram construir com a 

finalidade de persuadir o público eleitor. Além disso, foram aplicadas com o propósito 

de denegrir a imagem dos adversários, na tentativa de enfraquecer seus oponentes, 

objetivando conquistar votos para ganhar o pleito. A acusação, no entanto, ocorreu de 

maneira indireta, uma vez que tem de haver o cuidado dos presidenciáveis para 

preservar e enaltecer a imagem que eles procuram criar diante do público eleitor. 
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Já no debate de 2014, a principal estratégia utilizada foi a desqualificação do outro, 

que também pode ser observada em outros os exemplos apontados. A maneira como 

essa estratégia foi utilizada, de modo geral, potencializou os atos de descortesia, uma 

vez que os candidatos que a utilizaram estavam preocupados em apontar fragilidades 

em seus adversários.  

Dessa forma, essas estratégias foram adotadas com a intenção principal de prejudicar 

as imagens dos demais interactantes e com o objetivo secundário de legitimar as 

imagens que os políticos procuraram criar diante do público eleitor, revelando o 

caráter de persuasão da descortesia em debates políticos. Aponta-se, ainda, que uma 

estratégia não se centra somente em si, mas abre margem para demais estratégias. 

Ainda assim, por meio do uso de atenuadores, pôde-se observar que deve ser 

respeitado um determinado limite do que é aceito em relação aos atos descorteses. 

Esse limite tem se tornado mais tênue com o decorrer do tempo, uma vez que a 

análise mostrou menos atenuação da descortesia na interação de 2014, comparado 

com o ocorrido em 1989. No entanto, parte-se da inferência de que ainda existe uma 

fronteira que não deve ser ultrapassada, tendo em vista que não seria possível atingir 

os objetivos comunicacionais caso os participantes partissem para a agressão física, 

por exemplo.  

Em suma, os resultados da pesquisa indicaram que as estratégias de descortesia 

tiveram o mesmo objetivo em ambos os debates: denegrir a imagem dos demais 

candidatos, objetivando enaltecer a própria e, assim, conquistar votos e legitimar a 

imagem que os políticos procuraram criar diante dos eleitores no momento da 

interação. No entanto, foram observadas diferenças na intensidade com a qual tais 

estratégias foram aplicadas. Isto é, em 1989, houve a preocupação em ser descortês 

com sutileza, especialmente para que não se prejudicasse a própria imagem. Já em 

2014, o foco principal dos candidatos foi denegrir a imagem de seus oponentes, assim, 

a valorização da própria imagem ficou em segundo plano. 
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APÊNDICE I – CRÔNICA 
 

Primeiramente, nos apêndices será apresentada uma crônica que buscou apresentar 

uma relação dos estudos dedicados às atividades de cortesia e descortesia, de modo 

a mostrar seu crescimento dentro dos estudos da linguagem. Justifica-se essa 

proposta pela sua pretensão em recolher as produções já realizadas acerca desses 

fenômenos, mostrando que, mesmo sendo recente nos estudos brasileiros, existe um 

campo consideravelmente vasto de possibilidades de observação e análise. 

A seguir, poderão ser observadas as fichas técnicas dos debates políticos de 1989 e 

de 2014 e suas respectivas transcrições, possibilitando ao leitor uma visão completa 

do material de análise desta pesquisa. 

Artigos 

 

2015 ANDRADE, Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira; FÁVERO, Leonor Lopes. Cortesia 

verbal e ensino de língua: reflexões sobre competência comunicativa, jogo interpessoal e 

normatividade. Filologia e Linguística Portuguesa, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 101-129. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2176-9419.v17i1p101-129>. Acesso em: 17 

março 2016. 

O artigo refletiu sobre a necessidade de trabalhar a cortesia no ensino de língua portuguesa, 

examinando o fenômeno em interações formais e informais, a partir de uma perspectiva 

pragmática. 

2014 ANGELONE, María José Gomes. La (des)cortesia em el aula: análisis de algunos 

marcadores de atenuación utilizados por los docentes. In: II Congresso Internacional 

Interdisciplinar (Des) Cortesia: Expressão de Culturas, 2.,São Paulo. Anais... São Paulo: 

Universidade Cruzeiro do Sul, p. 25-40.  

O trabalho uniu os estudos da cortesia aos estudos interacionais, reconhecendo os avanços 

trazidos por Brown e Levinson, a partir de Goffman, mas adotando um viés mais voltado à 

interação, inspirado nas propostas de Bravo, objetivando analisar a cortesia e a descortesia 

em sala de aula.  

 AMARAL, Renata Martins; NOGUEIRA, Mayara de Oliveira. “Para minha total indignação”: 

descortesia em narrativa de contexto profissional em um blog. In: II Congresso Internacional 

Interdisciplinar (Des) Cortesia: Expressão de Culturas, 2, São Paulo. Anais... São Paulo: 

Universidade Cruzeiro do Sul, p. 83-96. 

O artigo analisou um blog pessoal em busca de manifestações descorteses expressas em 

um relato de uma interação entre médico e paciente. Para tanto, valeu-se dos pressupostos 

teóricos da Pragmática, considerando a teoria de Brown e Levinson e as estratégias de 

descortesia de Culpeper e de Shum e Lee. 
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 BOSSAGLIA, Giulia; RASO, Tommaso; ROCHA, Bruno. A cortesia como atitude na fala 

espontânea do português brasileiro. In: II Congresso Internacional Interdisciplinar (Des) 

Cortesia: Expressão de Culturas, 2.,São Paulo. Anais... São Paulo: Universidade Cruzeiro 

do Sul, p. 41-55. 

Por meio de uma extensão da Teoria dos Atos de Fala de Austin – Language into Act Theory 

(CRESTI, 2000) – o artigo abordou mecanismos da cortesia na fala espontânea em 

português brasileiro, a partir de dados extraídos do corpus C-ORAL-BRASIL.  

 CARDOSO, Antonio José Carneiro; GUARANHA, Manuel Francisco. Adote um bandido: 

análise dos comentários virtuais à luz da teoria das faces. In: II Congresso Internacional 

Interdisciplinar (Des) Cortesia: Expressão de Culturas, 2.,São Paulo. Anais... São Paulo: 

Universidade Cruzeiro do Sul, p. 97-109. 

O trabalho conferiu as manifestações de cortesia e de descortesia nos comentários 

publicados no Canal da Direita, no site Youtube, acerca da reportagem denominada “Adote 

um bandido”, do Jornal do SBT de 4/2/2014, utilizando como referencial teórico a teoria de 

Brown e Levinson. 

 FACCHINI, Norma de Carvalho. As estratégias linguísticas usadas em uma entrevista para 

manter a polidez. In: II Congresso Internacional Interdisciplinar (Des) Cortesia: Expressão de 

Culturas, 2.,São Paulo. Anais... São Paulo: Universidade Cruzeiro do Sul, p. 74-82. 

O trabalho buscou analisar como a cortesia se manifesta em uma entrevista, seguindo os 

pressupostos teóricos de Goffman, Brown e Levinson, Grice, Austin e Searle. 

 FERRAZ, Luana. “A encalhada”: o uso da (im)polidez como estratégia de envolvimento no 

esquete cômico. Revista Philologus, ano 20, n. 58 – Supl.: Anais do VI SINEFIL. Rio de 

Janeiro: CiFEFiL. Disponível em: < http://www.filologia.org.br/revista/58supl/007.pdf>. 

Acesso em: 13 set 2015. 

A partir da perspectiva de Brown e Levinson, o trabalho analisou a cortesia e a descortesia 

presente no esquete “A Encalhada”, extraído da peça Cócegas, de Heloísa Périssé e Ingrid 

Guimarães, transcrito de acordo com as normas do projeto NURC/SP. 

 FLORES, Valdir do Nascimento; STUMPF, Elisa Marchioro. Da blasfêmia à descortesia: 

contribuições de Émile Benveniste para o estudo da relação entre língua e cultura. In: II 

Congresso Internacional Interdisciplinar (Des) Cortesia: Expressão de Culturas, 2.,São 

Paulo. Anais... São Paulo: Universidade Cruzeiro do Sul, p. 11-24. 

O artigo buscou ampliar teorias de Benveniste, visando a descortesia, a partir de textos do 

estudioso – “Eufemismos antigos e modernos” (1949) e “Blasfêmia e eufemia” (1969) – para 

verificar possíveis contribuições para o estudo de língua e cultura, inclusive das 

manifestações descorteses.  

 HILGERT, José Gaston. Atenuação e cortesia em intervenções metaenunciativas na 

conversa. Filologia e Linguística Portuguesa. São Paulo, v. 16, n. 2, p. 365-379. 

Disponível em <http://www.revistas.usp.br/flp/article/view/85468/95327>. Acesso em: 16 

março 2016. 

http://www.revistas.usp.br/flp/article/view/85468/95327
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O estudo identificou e analisou ocorrências de metaenunciação na conversa, relacionando-

as às estratégias de atenuação e de cortesia. Utilizou-se como base teórica voltada à cortesia 

as propostas de Albelda Marco, Brown e Levinson, Hernández Flores, Goffman e Kerbrat-

Orecchioni. 

 SANTOS, Ielson José dos. Clarice Lispector, sex-appeal e cortesia. In: II Congresso 

Internacional Interdisciplinar (Des) Cortesia: Expressão de Culturas, 2.,São Paulo. Anais... 

São Paulo: Universidade Cruzeiro do Sul, p. 65-72. 

O artigo analisou textos da Clarice Lispector que tematizam a figura da mulher, estudada no 

trabalho de acordo com o conceito de imagem trazido por Haverkate em La cortesía verbal. 

2013 BARBOSA, Maria Aparecida Gomes. A (im)polidez em textos acadêmicos escritos. Letra 

Magna, Ano 09 - n.17. Disponível em: < http://www.letramagna.com/17_10.pdf>. Acesso em: 

07 março 2016. 

O trabalho examinou como alunos da Educação Básica e do Ensino Superior usam 

estratégias de cortesia e de descortesia em seus textos escritos. Como referencial teórico, 

adotou os pressupostos de Kazuê Barros e de  n-Oatey, para bolar, a partir deles, categorias 

de análise. 

2012 GOH, Simone Strelciunas. Oralidade e cortesia nas cartas entre escritores. Entre Palavras, 

Ceará, v. 2, n. 2. Disponível em: < 

http://www.entrepalavras.ufc.br/revista/index.php/Revista/article/view/69/153 >. Acesso em: 

25 ago 2015. 

Por meio dos estudos da cortesia verbal e preservação da imagem, o artigo estudou 

estratégias de aproximação do interlocutor nas cartas presentes em Itinerários, de Mário de 

Andrade e Manuel Bandeira, analisando, ainda, a oralidade na escrita, de acordo com Koch 

e Oesterreicher. 

2011 GHEYSENS, Elaine Peixoto Araujo; NETO, João Gomes da Silva. A cortesia verbal no 

ensino de língua portuguesa: reflexões sobre a sequência didática. Littera Online, 

Maranhão, v. 2, n. 04. Disponível em: < 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/littera/article/view/762/477 >. Acesso 

em: 25 ago 2015. 

O trabalho refletiu acerca de sequências didáticas para o Ensino Médio que envolvem o 

ensino da cortesia verbal. Como referencial teórico, adotou inspirações provenientes da 

Etnografia, contribuições teóricas da Linguística Funcional e da Linguística Textual e, ainda, 

métodos de ensino que objetivam uma aprendizagem significativa. 

 VILHENA, Kelly Christine Lisboa Diniz Leite de. Polidez linguística em ambiente virtual: 

análise do gênero recado em sites de relacionamento. PERcursos Linguísticos. Vitória 

(ES). v. 2 n. 1. p. 75-88. Disponível em: 

<http://periodicos.ufes.br/percursos/article/view/1704/1293>. Acesso em: 03 abr. 2015.  

O artigo examinou o gênero recado no site de relacionamentos Orkut, à luz dos processos 

de elaboração da imagem e da teoria da cortesia, adotando os pressupostos teóricos de 

Brown e Levinson 

http://periodicos.ufes.br/percursos/article/view/1704/1293
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2010 CINTRA, Liliane Felix Valença. Estratégias de polidez em teses e romances. Revista 

Prolíngua, Paraíba, volume 5 - Número 1.  

Disponível em: < http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/prolingua/article/view/13580/7718>. 

Acesso em: 28 ago 2015. 

O artigo analisou teses e romances, em busca de estratégias de preservação da imagem. 

Foram estudadas três teses e um romance de José Saramago, A Jangada de Pedra. Como 

referencial teórico, para conceituar a noção de imagem, adotou-se Brown e Levinson. 

 SANTOS, Rita de Cássia. Estratégias de polidez e preservação da face na interação em 

blogs. 3º Simpósio Hipertexto e Tecnologias na Educação. Universidade Federal de 

Sergipe. Disponível em: <https://www.ufpe.br/nehte/simposio/anais/Anais-Hipertexto-

2010/Rita-de-Cassia-Santos.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2015. 

O trabalho apresentou estratégias de cortesia nas interações que se dão em comentários 

em blogs, tendo como base o conceito de imagem proposto por Goffman. 

2007 MINARI, Patrícia Gimenez dos Santos. Polidez e poder em Diários de Motocicleta. VIII ENIL 

2007. Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/dlcv/enil/pdf/53_Patricia_GSM.pdf>. Acesso 

em: 20 nov 2015. 

O artigo analisou relações de poder e cortesia no filme Diário de Motocicleta, de Walter 

Salles, baseando-se nos conceitos sobre manifestações corteses de Kerbrat-Orecchioni, 

Bravo, Haverkate, Brown e Levinson e Goffman. 

 SILVA, Cibelle Correia da. A crítica de um herói: estratégias de polidez em Diários de 

Motocicleta. VIII ENIL 2007. Disponível em: 

<http://www.fflch.usp.br/dlcv/enil/pdf/55_Cibelle_CS.pdf>. Acesso em: 20 nov 2015. 

Baseado em uma cena do filme Diários de Motocicleta, dirigido por Walter Salles, o artigo 

analisou manifestações de cortesia, de acordo com os conceitos de Haverkate, 

principalmente. 

2005 BARROS, Diana Luz Pessoa de. Polidez e sedução na conversação. Revista Internacional 

de Linguística Iberoamericana – Rili, Vol. 3, No. 1, Cortesía en el mundo hispánico, p. 

109-129. 

O estudo apresentou estratégias usadas para a sedução na conversa, considerando que 

esses mecanismos são analisados de acordo com outras perspectivas teóricas, como a 

Pragmática, mas adotando o quadro teórico da Semiótica Discursiva de linha francesa. 

 OLIVEIRA, Taísa Peres de. Condicionais, atenuação e polidez: um estudo das estratégias 

comunicativas das condicionais. Alfa: Revista de Linguística, v. 49, n. 1. Disponível em: < 

http://seer.fclar.unesp.br/alfa/article/view/1377/1078>. Acesso em: 28 ago 2015. 

O trabalho buscou apontar, por meio de uma visão funcionalista, como os falantes usam as 

formas condicionais do português oral brasileiro para expressar cortesia. Adotou como 

referências Dik e Brown e Levinson. 

2000 FÁVERO, Leonor Lopes. A representação da imagem pública nas entrevistas. Linha 

D’Água, São Paulo, n. especial, p. 67-72. Disponível em: 
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<http://www.revistas.usp.br/linhadagua/article/viewFile/69178/71630>. Acesso em: 

13 set 2015. 

A pesquisa objetivou examinar a representação da imagem pública em entrevista veiculada 

na televisão, considerando o conceito de imagem desenvolvido por Brown e Levinson. 

1998 CARVALHO, Kelly Alessandra; GALEMBECK, Paulo de Tarso. Marcadores de preservação 

da face na fala culta de São Paulo e Rio de Janeiro. Interâmbio, vol VII, p. 155-165. 

Disponível em: < http://revistas.pucsp.br/index.php/intercambio/article/view/4012/2660>. 

Acesso: 25 ago 2015. 

O trabalho analisou as marcas linguísticas de preservação da imagem utilizadas no 

português falado em São Paulo e no Rio de Janeiro, a partir de um corpus recolhido dos 

projetos NURC/SP e NURC/RJ. Os principais pressupostos teóricos foram provenientes de 

Goffman e de Brown e Levinson. 

1006 BARBOSA, Maria Lúcia Ferreira de Figueirêdo. Estratégias de polidez em respostas a 

elogios. Trab. Ling. Apl., Campinas, (28):5-17. Disponível em: 

<http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/tla/article/view/2434/1888>. Acesso em 20 ago 

2015. 

O artigo estudou as estratégias corteses utilizadas por interlocutores em reação a elogios, 

divididos em situações formais e informais. O principal referencial teórico foi a teoria da 

cortesia de Brown e Levinson e classificação das respostas a elogios de Anita Pomerantz. 

Capítulos de livro 

2014 ALBUQUERQUE, Rodrigo; SILVA, Denize Elena Garcia da. Cortesia verbal e não verbal em 

sala de aula de português como segunda língua para falantes de espanhol. In: SEARA, Isabel 

Roboredo (Coord.). Cortesia: olhares e (re)invenções. 1. Ed. Lisboa: Editora Chiado, p. 

477-496. 

O estudo discutiu estratégias corteses utilizadas na sala de aula, na qual se ensina português 

como língua estrangeira para falantes de espanhol. O artigo baseou-se nos quadros teóricos 

da Semiótica e da Pragmática. 

 ANDRADE, Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira. (Des)cortesia verbal e conflito de 

opiniões em textos veiculados na mídia brasileira. In: SEARA, Isabel Roboredo (Coord.). 

Cortesia: olhares e (re)invenções. 1. Ed. Lisboa: Editora Chiado, p. 381-402. 

O estudo analisou manifestações de cortesia e de descortesia em interações escritas na 

internet em resposta a um assalto sofrido pela celebridade brasileira Luciano Hulk. Como 

referencial teórico principal, foram adotados os pressupostos de Brown e Levinson, de 

Bolívar e de Kerbrat-Orecchioni. 

http://www.revistas.usp.br/linhadagua/article/viewFile/69178/71630
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 ANDRADE, Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira; MOLIN, Marcia A. G. Funk paulista, 

marcas de cortesia ou descortesia?. In: MICHELETTI, Guaraciaba; SPARANO, Magalí E. 

(org.). Cortesia e Estratégias Estilístico-Discursivas. São Paulo: Terracota, p. 107-124. 

O objetivo do trabalho foi analisar as letras de dois funks, seguindo os pressupostos teóricos 

clássicos da cortesia de acordo com Brown e Levinson, Leech e Lakoff, além dos estudos 

mais recentes de Bolívar e de Kerbrat-Orecchioni. A base teórica do artigo foi, ainda, 

complementada com as propostas da Análise Crítica do Discurso.  

 ARAUJO, Andréia Silva; FREITAG, Raquel Meister Ko.; SANTOS, Kelly Carine dos. Redes 

sociais, variação linguística e polidez: procedimentos de coleta de dados. In: Raquel Meister 

Ko. Freitag (Org). Metodologia de Coleta e Manipulação de Dados em Sociolinguística. 

São Paulo: Editora Edgard Blücher, p. 99-116. 

O estudo apresentou procedimentos de coleta de dados por meio das redes sociais, focando 

nos processos de mudanças e variações linguísticas relacionadas às estratégias corteses, 

para assim, construir uma amostra de fala que apresentasse efeitos de cortesia. Para tanto, 

partiu-se dos pressupostos teóricos de Brown e Levinson. 

 BARROS, Kazue Saito Monteiro de; CRESCITELLI, Mercedes Fátima de Canha. Polidez e 

preservação da face em memoriais acadêmicos. In: SEARA, Isabel Roboredo (Coord.). 

Cortesia: olhares e (re)invenções. 1. Ed. Lisboa: Editora Chiado, p. 457-476. 

O artigo estudou memoriais acadêmicos a partir de uma perspectiva interacionista da 

cortesia e do trabalho de preservação da imagem, seguindo principalmente a linha de 

Spencer-Oatey. 

 BRANDÃO, Cibele; SATHLER, Erika. Cortesia brasileira: reações a elogios. In: SEARA, 

Isabel Roboredo (Coord.). Cortesia: olhares e (re)invenções. 1. Ed. Lisboa: Editora Chiado, 

p. 283-310. 

O objetivo do artigo foi examinar as reações a elogios de falantes do português brasileiro 

pertencentes a duas gerações: entre 25 e 30 anos e acima de 45. Em relação à teoria, o 

estudo baseou-se em Brown e Levinson, Leech e Kerbrat-Orecchioni. 

 CABRAL, Ana Lúcia Tinoco. Interações verbais em ambientes virtuais: cortesia, descortesia 

e mal-entendido. In: SEARA, Isabel Roboredo (Coord.). Cortesia: olhares e (re)invenções. 

1. Ed. Lisboa: Editora Chiado, p. 497-518. 

O estudo analisou ambientes virtuais de e-learning, nos quais se estabelece uma interação 

entre professores e alunos. Considerou o trabalho com as imagens, principalmente a partir 

dos pressupostos teóricos de Brown e Levinson, Kerbrat-Orecchioni e Preti. 

https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
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 CABRAL, Ana Lúcia Tinoco; MACIEL, Sueli Aparecida Cerqueira. Saúde, retórica e cortesia: 

estratégias de uma propaganda institucional da área da Saúde. In: MICHELETTI, 

Guaraciaba; SPARANO, Magalí E. (org.). Cortesia e Estratégias Estilístico-Discursivas. 

São Paulo: Terracota, p. 175-189. 

O artigo pesquisou a construção da imagem no discurso publicitário, utilizando a noção de 

ethos e analisando como a cortesia trabalha para a adaptação à determinado público, de 

acordo com as pesquisas de Kerbrat-Orecchioni e com a noção de imagem de Goffman, 

aperfeiçoada por Brown e Levinson. 

 CARVALHO, Helba; SPARANO, Magalí. Cortesia e etiqueta em Clarice Lispector e Danusa 

Leão. In: MICHELETTI, Guaraciaba; SPARANO, Magalí E. (org.). Cortesia e Estratégias 

Estilístico-Discursivas. São Paulo: Terracota, p. 95-106. 

O estudo analisou regras de comportamento escritas por Clarice Lispector e Danusa Leão, 

adotando como pressupostos teóricos as noções de cortesia, segundo Brown e Levinson e 

Haverkate, em conjunto aos estudos da Estilística Discursiva e da Análise do Discurso. 

 FÁVERO, Leonor Lopes. Cortesia e descortesia em diálogos cotidianos. In: SEARA, Isabel 

Roboredo (Coord.). Cortesia: olhares e (re)invenções. 1. Ed. Lisboa: Editora Chiado, p. 

365-380. 

O estudo analisou a conversação espontânea entre pessoas de certa proximidade, como 

conhecidos, amigos e familiares, a partir da perspectiva das imagens proposta por Goffman, 

Brown e Levinson e Kerbrat-Orecchioni.  

 FERNANDES, Ivani Cristina Silva. (Des)cortesia e efeitos de sentido: considerações sobre a 

emergência do ethos na argumentação. In: MICHELETTI, Guaraciaba; SPARANO, Magalí 

E. (org.). Cortesia e Estratégias Estilístico-Discursivas. São Paulo: Terracota, p. 125-147. 

O trabalho uniu os pressupostos teóricos da cortesia, argumentação e ethos para analisar 

efeitos de sentido em textos argumentativos em português e em espanhol, retirados dos 

jornais Folha de São Paulo e Él País. Em relação à cortesia, adotou a literatura clássica, 

como Brown e Levinson, e suas revisões, como Briz e Bravo, Preti, entre outros. 

 GEBARA, Ana Elvira Luciano. Quando as princesas escrevem, quão gentis elas são? Análise 

das formas de polidez nas epístolas de O livro das cartas encantadas. In: SEARA, Isabel 

Roboredo (Coord.). Cortesia: olhares e (re)invenções. 1. Ed. Lisboa: Editora Chiado, p. 

327-345. 

https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano


101 
 

 
 

Trabalhando com as noções de cortesia propostas por Haverkate e por Brown e Levinson, o 

estudo analisou o romance epistolar infanto-juvenil O livro das cartas encantadas, buscando 

nele possíveis estratégias corteses. 

 GEBARA, Ana Elvira Luciano; POLARINI, Juliana Bianca. O ethos manipulador a favor da 

(des)cortesia: uma fração do caráter de Emma Woodhouse. In: MICHELETTI, Guaraciaba; 

SPARANO, Magalí E. (org.). Cortesia e Estratégias Estilístico-Discursivas. São Paulo: 

Terracota, p. 63-80. 

O trabalho uniu as questões sobre ethos desenvolvidas por Maingueneau e Charadeau aos 

estudos sobre cortesia feitos por Brown e Levinson, para analisar a personagem Emma 

Woodhouse, de Jane Austen.  

 

GUARANHA, Manoel Francisco. São Bernardo: um ensaio sobre a impolidez. In: 

MICHELETTI, Guaraciaba; SPARANO, Magalí E. (org.). Cortesia e Estratégias Estilístico-

Discursivas. São Paulo: Terracota, p. 49-62. 

O estudo investigou o estilo de Graciliano Ramos, em relação à descortesia, presente em 

sua obra São Bernardo. Para os estudos das manifestações descorteses, baseou-se em 

Haverkate e em Culpeper.  

 MICHELETTI, Guaraciaba; YAMAMURA, Cristiane Bachiega. Fórmulas de cortesia e efeitos 

irônicos em A pedra do reino, de Ariano Suassuna. In: MICHELETTI, Guaraciaba; 

SPARANO, Magalí E. (org.). Cortesia e Estratégias Estilístico-Discursivas. São Paulo: 

Terracota, p. 35-48. 

O trabalho analisou a interação entre a personagem Quaderna, da obra de Ariano Suassuna, 

A pedra do reino, e seus leitores, abordando a ironia e a cortesia em sentido mais amplo. 

 PINTO, Rosalice. Linguagem no Direito: aspectos estilísticos e organizacionais como 

“preservação de faces”. In: MICHELETTI, Guaraciaba; SPARANO, Magalí E. (org.). Cortesia 

e Estratégias Estilístico-Discursivas. São Paulo: Terracota, p. 149-174. 

O trabalho baseou-se nos estudos do discurso no direito para avaliar estratégias de 

preservação da imagem na esfera jurídica.  

 TERRA, Ermani. O discurso da descortesia na obra Crônica da casa assassinada. In: 

MICHELETTI, Guaraciaba; SPARANO, Magalí E. (org.). Cortesia e Estratégias Estilístico-

Discursivas. São Paulo: Terracota, p. 13-33.  

https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
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Seguindo os pressupostos teóricos da Pragmática e da Análise da Conversação, o estudo 

investigou como se manifesta o discurso descortês na obra de Lúcio Cardoso, Crônica da 

casa assassinada. 

 WARROT, Catarina Vaz. Expressões de descortesia em António Lobo Antunes: entre 

intensificação e atenuação na tradução para francês. In: MICHELETTI, Guaraciaba; 

SPARANO, Magalí E. (org.). Cortesia e Estratégias Estilístico-Discursivas. São Paulo: 

Terracota, p. 81-94. 

O trabalho estudou expressões de atenuação e de intensificação na tradução da obra de 

António Lobos Antunes para o francês.  

2013 SILVA, Luiz Antônio da. Descortesia e (des)construção da imagem pública. In: PRETI, Dino; 

LEITE, Marli Quadros (orgs.). Comunicação na fala e na escrita. São Paulo: Humanitas, p. 

93-119. 

Analisando o gênero debate eleitoral, o trabalho buscou estratégias de descortesia na 

discussão política entre os candidatos Mário Covas e Paulo Maluf, que ocorreu em 1998. 

Apoiado nos pressupostos teóricos de Culpeper e Blas Arroyo, o artigo propôs categorias de 

análise para os atos descorteses.  

2008 ALMEIDA, Jahilda Lourenço de. Falar feio e falar bonito em Quando as máquinas param, de 

Plínio Marcos. In: PRETI, Dino (Org). Cortesia Verbal. São Paulo: Humanitas, p. 277-304. 

O artigo avaliou comportamentos linguísticos considerados adequados e inadequados na 

obra de Plínio Marcos, Quando as máquinas param, seguindo principalmente os 

pressupostos teóricos de Zimmerman, apoiado em Brown e Levinson e em Kerbrat-

Orecchioni. 

 ANDRADE, Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira. (Des)Cortesia e contestação em 

interações escritas. In: PRETI, Dino (Org). Cortesia Verbal. São Paulo: Humanitas, p. 193-

214. 

O trabalho adotou como corpus comentários publicados via internet em resposta a um 

assalto sofrido pelo apresentador de televisão brasileiro Luciano Hulk, utilizando os 

pressupostos teóricos de Brown e Levinson, de Bolívar e de Kerbrat-Orecchioni. 

 AQUINO, Zilda Gaspar Oliveira de. Cortesia e descortesia em debates radiofônicos – um 

estudo das sequências indicativas de desacordo. In: PRETI, Dino (Org). Cortesia Verbal. 

São Paulo: Humanitas, p. 355-375. 

https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano
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Com base especialmente nas teorias clássicas de Leech e de Brown e Levinson, nos estudos 

feitos por Fávero, Andrade e Aquino e nas revisões de Kerbrat-Orecchioni, o artigo analisou 

três gravações de debates radiofônicos veiculados pelo Jornal da CBN, em busca de marcas 

corteses e descorteses. 

 BARROS, Diana Luz Pessoa de. A provocação no diálogo: estudo da descortesia. In: PRETI, 

Dino (Org). Cortesia Verbal. São Paulo: Humanitas, p. 89-124. 

O trabalho foi feito a partir da perspectiva da Semiótica Discursiva de linha francesa, 

objetivando aproximar a descortesia das estratégias de provocação em interações. O 

material de pesquisa foi extraído do projeto NURC/SP. 

 BENTES, Anna Christina; VILLAÇA, Ingedore Grunfeld. Aspectos da cortesia na interação 

face a face. In: PRETI, Dino (Org). Cortesia Verbal. São Paulo: Humanitas, p. 19-48. 

A partir de um corpus extraído do projeto NURC/SP, o artigo analisou interações face a face, 

seguindo principalmente as teorias de Kerbrat-Orecchioni e de Álvarez Muro. 

 

FÁVERO, Leonor Lopes. A cortesia nas interações cotidianas. In: PRETI, Dino (Org). 

Cortesia Verbal. São Paulo: Humanitas, p. 305-322. 

Por meio da proposta de Brown e Levinson, revisada por Kerbrat-Orecchioni, o artigo 

analisou a cortesia nas interações entre conhecidos, amigos e familiares. 

 GALEMBECK, Paulo de Tarso. Polidez e preservação da face na fala de universitários. In: 

PRETI, Dino (Org). Cortesia Verbal. São Paulo: Humanitas, p. 323-353. 

O artigo estudou como as imagens foram preservadas na fala de universitários do curso de 

Biblioteconomia, apoiando-se principalmente na noção de persona, proveniente da 

psicanálise, e na noção de imagem, de acordo com Goffman. 

 HILGERT, José Gaston. A cortesia no monitoramento de problemas de compreensão na fala. 

In: PRETI, Dino (Org). Cortesia Verbal. São Paulo: Humanitas, p. 125-155. 

A partir de um corpus extraído do projeto NURC-BR/RS, o estudo analisou entrevistas entre 

informante e documentador que mostram problemas de compreensão da parte do primeiro. 

Em relação à cortesia, adotou os pressupostos teóricos de Brown e Levinson, quanto à noção 

de imagem, e suas revisões feitas por Kerbrat-Orecchioni, Hernández Flores e Albelda 

Marco. Além disso, utilizou o quadro teórico da Análise da Conversação.  

 LEITE, Marli Quadros. Cortesia e descortesia: a questão da normatividade. In: PRETI, Dino 

(Org). Cortesia Verbal. São Paulo: Humanitas, p. 49-87. 
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O trabalho propôs uma visão histórica da cortesia, para que se pudesse compreender o 

percurso desse fenômeno e seu significado na sociedade moderna, tratando, ainda, da 

questão da normatividade do conceito, a partir de um referencial teórico principal da história 

das ideias linguísticas.  

 PRETI, Dino. Jovens e idosos corteses. In: PRETI, Dino (Org). Cortesia Verbal. São Paulo: 

Humanitas, p.215-233. 

O estudo observou os conflitos de gerações no diálogo entre interactantes na faixa dos 20 

anos e acima de 80 anos, avaliando as estratégias corteses, a partir dos pressupostos de 

Bravo, Haverkate e Kerbrat-Orecchioni. 

 SILVA, Luiz Antônio da. Cortesia e formas de tratamento. In: PRETI, Dino (Org). Cortesia 

Verbal. São Paulo: Humanitas, p. 157-192. 

O estudo objetivou refletir acerca das formas de tratamento você/senhor à luz do conceito de 

cortesia, baseando-se nos quadros teóricos da Análise da Conversação e da Sociolinguística 

Interacional. Em relação aos estudos sobre fenômenos corteses, foram expostas as 

propostas clássicas de Lakoff e de Brown e Levinson. 

 URBANO, Hudinilson. Cortesia na literatura: manifestações do narrador na interação com o 

leitor. In: PRETI, Dino (Org). Cortesia Verbal. São Paulo: Humanitas, p. 235-275. 

Analisando a obra machadiana Memórias Póstumas de Brás Cubas, o artigo buscou marcas 

de cortesia na interação entre narrador e leitor, partindo principalmente dos pressupostos 

teóricos de Goffman, Kerbrat-Orecchioni e Haverkate.  

1998 SILVA, Luiz Antônio da. Polidez na interação professor/aluno. PRETI, Dino (Org). Estudos 

de língua falada: variações e confronto. São Paulo: Humanitas, p. 109-130. 

Baseado principalmente no conceito de imagem proposto por Goffman e por Brown e 

Levinson, o artigo estudou a interação que se dá na sala de aula, a partir de quatro aulas 

gravadas em áudio. 

Dissertações de Mestrado 

2014 ONO, Douglas Kasunobu. Expressões de pedidos em japonês falado por nisseis no 

Brasil. 160 p. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Língua 

Literatura e Cultura Japonesa do Departamento de Línguas Orientais da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humana da Universidade de São Paulo. 

O trabalho analisou expressões de pedidos em japonês, a partir de um corpus construído 

por meio de questionários. Como referencial teórico, adotou teorias sobre pedidos e sobre 

cortesia verbal, provenientes de Ide, Kumatoridani, Kabaya e Silva. 
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2013 ALBARELLI, Ana Paula. Uma análise das estratégias de ataque, defesa e valorização 

das faces em um ambiente de interação polêmica: o debate político. 201 p. Dissertação 

(Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, do 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. 

O estudo analisou o trabalho de imagem no gênero debate político, adotando a discussão 

que ocorreu em 1988 entre os candidatos Mário Covas e Paulo Maluf como corpus. Como 

teoria, baseou-se na Análise da Conversação e na Pragmática, especialmente em Goffman 

e Brown e Levinson. Utilizou, ainda, a Teoria da Argumentação de Perelman e Olbrechts – 

Tyteca.  

 FERREIRA, Fabiana Júlio. Os emoticons e a Teoria da Polidez em mensagens 

instantâneas entre adolescentes e jovens adultos. 128 p. Dissertação (Mestrado em 

Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. 

O trabalho analisou o uso dos emoticons como possíveis meios de manifestar cortesia, 

partindo principalmente dos pressupostos teóricos de Brown e Levinson. 

 GALLARDO, Isabella Moraes. As manifestações de cortesia encontradas em e-mails 

empresariais. Português do Brasil e Espanhol peninsular: semelhanças e contrastes. 

213 p. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Linguísticos e Literários em Inglês do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

A pesquisa estudou as manifestações de cortesia em e-mails escritos dentro de ambientes 

empresariais brasileiros e espanhóis, por meio de uma análise quantitativa. Apoiou-se 

teoricamente em Bravo e em Briz. 

2012 LIMA, Fábio Barbosa de. Parecer bom x parecer justo – o pedido de desculpas na gestão 

da imagem nas interações midiáticas. 157 p. Dissertação (Mestrado em Letras) – 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês do 

Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo. 

O estudo analisou as expressões linguísticas adotadas em pedidos de desculpas em 

situações espontâneas no português do Brasil e no espanhol da Argentina, valendo-se desde 

as teorias clássicas de Goffman, de Brown e Levinson e de Leech, até os estudos mais 

recentes de Kerbrat-Orecchioni, de Bravo, de Briz e de Álvarez Muro. 

 PAIL, Daisy Batista. A retórica da polidez e dos palavrões nas redes sociais: uma 

abordagem por interfaces. 119 p. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul. 

Por meio de comentários extraídos da internet (Facebook, Youtube, Twitter), o trabalho 

buscou uma perspectiva interdisciplinar entre a retórica e a cortesia para analisar os 

palavrões utilizados. Como principais referências, adotou Brown e Levinson, Escandell-vidal, 

Grice, Levinson, Sperber e Wilson. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Pail%2C+Daisy+Batista
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 SANTOS, Jorge Henrique Vieira. Polidez e inclusão: o ser e o parecer no discurso de 

professores sobre a inclusão da pessoa com deficiência na escola. 128 p. Dissertação 

(Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de 

Sergipe. 

A pesquisa examinou a cortesia no discurso dos professores para facilitar a inclusão dos 

alunos deficientes. Para isso, baseou-se no modelo proposto por Brown e Levinson, nas 

revisões de Kerbrat- Orecchioni e nos estudos de Rodriguez, Goffman e Bravo. 

2011 SATHLER, Erika Hoth Botelho. Estratégias de Polidez Utilizadas por Brasileiros em 

Situações de Elogio: Um Estudo Sociointeracional. 116 p. Dissertação (Mestrado em 

Linguística) – Curso de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. 

Situada no âmbito da Sociolinguística Interacional, o trabalho investigou estratégias de 

cortesia utilizadas por brasileiros em situação de elogio, adotando os pressupostos teóricos 

de Brown e Levinson e Leech. 

 SILVA, Erika Suellem Castro da. A interação e a (im)polidez nos foruns da comunidade 

orkuteana "Belém". 206 p. Dissertação (Mestre em Linguística) – Instituto de Letras e 

Comunicação da Universidade Federal do Paraná. 

A pesquisa analisou a cortesia presente em sete discussões ligadas à Universidade Federal 

do Pará, postadas em uma comunidade do site de relacionamentos Orkut. Para tanto, 

baseou-se em Goffman, Tannen e Wallat, Gumperz, Kerbrat-Orecchioni, Brown e Levinson, 

Searle, Grice, Leech e Fraser e Nolan. 

2010 ANDRADE, Adriana Marcelle de. Cortesia e marcadores discursivos: contrastes entre 

discursos orais chilenos e espanhóis e as percepções de brasileiros. 212 p. Dissertação 

(Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, do 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo. 

O estudo observou como as estratégias de cortesia se manifestam nos marcadores 

discursivos pues, ya e claro na fala de adolescentes de Madrid e de Santiago do Chile, a 

partir de um corpus extraído do Corpus de Lenguaje Adolescente (COLA). O principal 

referencial teórico foram as propostas de Bravo. 

2009 GALINDO, Adelmo Cordeiro. Economia de comunhão: um estudo sociodiscursivo da 

interação entre superior e subordinado. 165 p. Dissertação (Mestrado em Letras) – 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco. 

A pesquisa analisou a interação entre pessoas que exercem funções diferentes em duas 

empresas ligadas à Economia de Comunhão, em São Paulo, partindo do quadro teórico da 

Sociolinguística Interacional e seguindo os pressupostos de Tannen e Wallat, de Goffman e 

de Brown e Levinson. 

 MELO, Laura Angélica Godoi de. Os mecanismos de persuasão na preservação das 

faces em interações verbais nos anúncios publicitários de alimentos. 110 p. 

Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Linguística da 

Universidade federal do Ceará. 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=D7A3FBFA000D&lang=pt-br
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O trabalho analisou como ocorrem as interações na publicidade por meio de 40 anúncios de 

alimentos retirados de revistas e sites realizados entre 2008 e 2009, de acordo com a teoria 

da cortesia e da preservação das imagens, elaborada por Brown e Levinson. 

 SILVA, Cibelle Correia da. Um jogo de aparências: manifestações de cortesia em 

Boquitas Pintadas. 132 p. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-

Graduação em Língua Espanhola, Literaturas Espanholas e Hispano-americana, do 

Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo. 

Considerando as conversações presentes no romance Boquitas Pintadas, de Manuel Puig, 

próximas às conversas espontâneas, o trabalho analisou as estratégias de cortesia com base 

na teoria dos Atos de Fala, em estudos da cortesia e na Análise da Conversação. Dentre as 

teorias sobre cortesia, destacam-se aquelas formuladas por Bravo, Brown e Levinson, Briz, 

Kerbrat-Orecchioni, entre outras. 

 SIMÕES, Maria da Penha de Paula. Preservação e valorização da face em entrevistas 

do NURC/SP: alguns aspectos da cortesia verbal. 162 p. Dissertação (Mestrado em 

Língua Portuguesa) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

A pesquisa preocupou-se em estudar estratégias de cortesia na língua falada, apoiando-se 

nos pressupostos teóricos da Análise da Conversação e nos estudos de Kerbrat-Orecchioni, 

Brown e Levinson, Bravo e Goffman. 

2008 MARCOTULIO, Leonardo Lennertz. A preservação das faces e a construção da imagem 

no discurso político do marquês do Lavradio: as formas de tratamento como 

estratégias de atenuação da polidez linguística. 215 p. (Mestrado em Letras) – Programa 

de Pós-Graduação em Letras da Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O trabalho pesquisou marcas de cortesia, de atividade de imagem e de atenuação na fala 

do marquês de Lavradio, adotando como referencial teórico principal Leech, Lakoff, Kerbrat-

Orecchioni, Goffman, Brown e Levinson e Bravo. 

 MARQUES, Rosangela Licca. Estratégias de cortesia e polidez no gênero fórum 

educacional digital. 126 p. Dissertação (Mestrado em Língua Portuguesa) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

O objetivo do trabalho foi analisar fóruns de plataforma de ensino à distância, em busca de 

estratégias de cortesia, com base especialmente em Grice e em Brown e Levinson. 

 PAIVA, Geórgia Maria Feitosa e. A polidez linguística em sala de bate-papo na internet. 

294 p. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Programa de Pós-Graduação em Linguística 

da Universidade Federal do Ceará. 

A pesquisa investigou como ocorre a manifestação da cortesia no ambiente virtual, a partir 

do exame de 23 conversas realizadas em salas de bate-papo direcionadas à pessoas com 

mais de 50 anos. Para tanto, adotou as teorias de Brown e Levinson e de Leech. 

2007 MACEK, Juliana França. Aspectos da polidez linguística em sheng – língua urbana de 

Nairóbi. 202 p. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em 
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Semiótica e Linguística Geral da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo. 

A pesquisa adotou uma perspectiva da cortesia dentro da Sociopragmática, combinando as 

teorias clássicas e as mais recentes para analisar a língua sheng falada em Nairóbi, mais 

especificamente, as expressões utilizadas nas situações de abertura e fechamento de 

conversações, agradecimentos, pedidos de desculpas, entre outras com potencial para 

serem corteses. 

2005 CIRELLI, Renira Appa. Polidez Linguística nas Conversações de Telemarketing. 104 p. 

Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua 

Portuguesa, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

O estudo examinou a cortesia em interações no telemarketing, considerando esse ambiente 

como possivelmente hostil. O corpus foi construído a partir das transcrições dos áudios 

extraídos de interações realizadas no Bank Boston e no SOS Computadors. Como principais 

teorias, foram adotados os pressupostos de Goffman, Haverkate, Kasper, Lakoff e Brown e 

Levinson. 

 DAHER, Rafael Pires. A polidez linguística em panfletos políticos. 161 p. Dissertação 

(Mestrado em Letras) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

O trabalho analisou 20 panfletos políticos antecedentes às eleições municipais de 2004, com 

base na teoria da cortesia proposta por Brown e Levinson. 

 MURANETTI, Maria Cristina. A realização de pedidos em inglês como L2 em linguagem 

de hotelaria: um estudo contrastivo. 221 p. Dissertação (Mestrado em Letras) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

A pesquisa realizou um estudo comparativo sobre como são feitos pedidos em hotéis em 

inglês americano, português brasileiro e inglês como segunda língua para estudantes 

brasileiros, seguindo a Teoria dos Atos de Fala e os pressupostos teóricos de Brown e 

Levinson, Goffman e Leech. 

Teses de Doutorado 

2016 DALINGHAUS, Ione Vier. Da cortesia à descortesia: análise linguístico-interacional de 

um debate político televisivo. 233 p. 2016. Tese (Doutorado em Letras) – Programa de 

Pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2016. 

A tese buscou avaliar usos de cortesia e descortesia no debate presidencial brasileiro de 

segundo turno ocorrido em 2014. Para tanto, discorreu sobre as teorias clássicas, baseando-

se nelas em conjunto com as mais atuais, como as propostas de Kerbrat-Orecchioni. 

2015 PEREIRA, Rodrigo Albuquerque. Um estudo de polidez no contexto de L2: estratégias 

de modalização de atos impositivos por falantes de espanhol. 372 p. Tese (Doutorado 

em Linguística) – Programa de Pós-Graduação em Linguística, Departamento de Linguística, 

Português e Línguas Clássica, Instituto de Letras, da Universidade de Brasília. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Pereira%2C+Rodrigo+Albuquerque
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Situada no âmbito da Sociolinguística Interacional, a pesquisa analisou interações em sala 

de aula nas quais se ensina português para falantes de espanhol, baseando-se nos 

pressupostos teóricos de Brown e Levinson, Goffman, Grice, Lakoff e Leech, associando ao 

olhar intercultural de Bravo, Briz, Haverkate e Kerbrat-Orecchioni. 

2014 RAMOS, Rosana Ribeiro. Conflito e cortesia – oportunidades para a prática do discurso 

argumentativo, na interação professor-aluno. 344 p. Tese (Doutorado em Letras) - 

Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

O trabalho averiguou o espaço propício para argumentação no diálogo entre professor e 

aluno, avaliando aulas em um Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA), 

apoiado nos quadros teóricos da Análise da Conversação, da Análise do Discurso e da 

Pragmática. 

2012 CIRELLI, Renira Appa. TRANSGREDIR, JAMAIS! Interação e cortesia linguísticas nos 

manuais de etiqueta. 146 p. Tese (Doutorado em Língua Portuguesa e Sociolinguística) - 

Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

A tese analisou as estratégias de cortesia presentes em três manuais de etiqueta: Marcelino 

por Claudia: o guia de boas maneiras, de Marcelino de Carvalho interpretado por Claudia 

Matarazzo; Etiqueta Século XXI: um guia prático de boas maneiras para os novos tempos, 

de Celia Ribeiro; Sempre, às vezes, nunca: etiqueta e comportamento, de Fabio Arruda, 

adotando os pressupostos teóricos da Análise da Conversação e da Sociolinguística 

Interacional. 

2011 MINARI, Patricia Gimenez dos Santos. Elementos de cortesia e atenuação no português 

rio-pretense e no espanhol malaguenho - um estudo comparativo. 350 p. Tese 

(Doutorado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, do Departamento de 

Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. 

Adotando principalmente a Teoria dos Atos de Fala e os pressupostos teóricos de Leech, 

Bravo e Kerbrat-Orecchioni, o trabalho investigou estratégias de cortesia e de atenuação no 

português falado na região de São José do Rio Preto e no espanhol falado na região de 

Málaga. 

 TEIXEIRA, Letícia Adriana Pires. A polidez na conversa de pessoas esquizofrênicas: 

figuratividade, estratégias e faces. 274 p. Tese (Doutorado em Linguística) – Programa de 

Pós-Graduação em Linguística, da Universidade Federal do Ceará. 

Por meio da análise das conversas de esquizofrênicos no Hospital Myra Y Lopes, nos anos 

2009 e 2010, o trabalho buscou compreender o diálogo desses pacientes, especialmente em 

relação à maneira que eles usam a figuratividade como estratégia cortês. O referencial 

teórico principal foi Brown e Levinson, Leech, Goffman e Lakoff. 

2010 DIAS, Luzia Schalkoski. Estratégias de polidez linguística na formulação de pedidos e 

ordens contextualizados: um estudo contrastivo entre o português curitibano e o 

espanhol montevideano. 224 p. Tese (Doutorado em Letras) – Pós-Graduação em Letras, 
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Área de Concentração Estudos Linguísticos, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da 

Universidade Federal do Paraná. 

O objetivo do trabalho foi estudar as estratégias linguísticas de cortesia na maneira como 

são formulados pedidos e ordens por curitibanos e montevideanos em situações específicas. 

A pesquisa baseou-se na Teoria dos Atos de Fala e no conceito de cortesia proposto por 

Brown e Levinson. 

 SANTANA, Emerson. Interação e conflito: uma abordagem investigativa de aspectos de 

trabalho da face e argumentação na peça “Leben des Galilei” de Bertold Brecht. 225 p. 

Tese (Doutorado em Letras) – Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

A pesquisa analisou as estratégias de cortesia utilizadas situações de conflito no texto teatral 

Leben des Galilei, de Bertolt Brecht. Para tanto, o trabalho apoiou-se na atividade de imagem 

elaborada por Goffman e na noção de cortesia proposta por Brown e Levinson. 

2009 CUNHA, Eva Carolina da. Estratégias de polidez na interação em aulas chat. 295 p. Tese 

(Doutorado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, da Universidade Federal 

de Pernambuco. 

A pesquisa selecionou 15 aulas chat realizadas em 2001, 2003 e 2005, para averiguar 

estratégias de cortesia, seguindo as teorias de Brown e Levinson e de Leech, mas 

acrescentando a elas uma perspectiva sociointeracionista.  

2008 GREGOLIN, Isadora Valencise. Estratégias de cortesia em língua espanhola: estudo de 

caso em fórum online com participantes brasileiros. 153 p. Tese (doutorado) - 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. 

O estudo identificou estratégias corteses aplicadas no ambiente virtual, mais 

especificamente, atos de cumprimentar, despedir, agradecer, desculpar e pedir. Verificou, 

ainda, quais dessas estratégias poderiam ser consideradas transferências de uso da língua 

materna para a estrangeira, apoiando-se nos pressupostos teóricos de Searle, relacionados 

aos estudos sobre cortesia de Haverkate, Bravo, Escandell-vidal, e Álvarez Muro. 

1997 MEIRELES, Selma Martins. A dissenção e as estratégias de trabalho da face em 

diálogos do alemão. 295 p. Tese (Doutorado em Letras) – Departamento de Letras 

Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo. 

O estudo analisou acontecimentos de discordância em discussões realizadas por falantes 

de alemão, tendo em vista o trabalho de imagem proposto por Brown e Levinson. 

 

Livros 

2015 MICHELETTI, Guaraciaba; SPARANO, Magalí E. (org.). Cortesia e Estratégias Estilístico-

Discursivas. São Paulo: Terracota. 

O livro agrupou estudos de diversos pesquisadores com diferentes perspectivas sobre os 

fenômenos da cortesia e da descortesia, abordados por meio de análise de diferentes 

gêneros.  

https://www.terracotaeditora.com.br/micheletti_sparano


111 
 

 
 

2008 PRETI, Dino (Org). Cortesia Verbal. São Paulo: Humanitas. 

O livro reuniu pesquisas realizadas pelo Grupo do Projeto NURC/SP, voltadas ao tema da 

cortesia e descortesia verbais. Os vários trabalhos que compõem a obra basearam-se tanto 

em propostas clássicas, como Brown e Levinson, quanto em teorias mais atuais, como Diana 

Bravo, Alexandra Álvarez Muro, Kerbrat-Orecchioni, entre outras. 
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APÊNDICE II – FICHA CATÁLOGRÁFICA 

 

Ficha técnica do debate da Rede Bandeirantes 

Título: Primeiro Debate Entre os Presidenciáveis – 1989  

Emissora: Rede Bandeirantes 

Ano de produção: 1989 

Data da transmissão: 17 de julho 

Diretores: Alvaro Fugulin e Carlos Colonesse 

Jornalista mediador: Marília Gabriela 

Duração: 3 horas e 10 minutos  

País de origem: Brasil  

 

Ficha técnica do debate da Rede Globo 

Título: Eleições 2014 Debate 

Emissora: Rede Globo 

Ano de produção: 2014 

Data da transmissão: 02 de outubro 

Diretor responsável: Ali Kamel 

Jornalista mediador: William Bonner  

Duração: 2 horas e 14 minutos  

País de origem: Brasil 
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APÊNCIDE III – TRANSCRIÇÕES 
 

Faz-se necessário apontar que as transcrições não foram feitas de acordo com as normas utilizadas 

na Análise da Conversação, uma que que o propósito não era analisar a fala em sua estrutura, mas 

sim as estratégias de descortesia. 

Transcrição do Debate Eleitoral de 1989 

1º bloco: apresentação 

Marília Gabriela: Alô, boa noite. A partir de agora a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de 

candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. No próximo dia 15 de 

novembro, os brasileiros irão às urnas votar para presidente pela primeira vez desde 1960. Para este 

encontro, que tem por objetivo esclarecer os eleitores quanto às propostas e aos programas de governo 

dos candidatos, e é a grande largada da campanha presidencial, foram convidados 11 presidenciáveis. 

9 deles aceitaram o convite e estão em nossos estúdios. 2 candidatos, o do PMDB Ulyssis Guimarães 

e o do PRN Fernando Collor de Melo não aceitaram participar. A maioria dos candidatos já passou pelo 

teste das urnas e provou que é bom de voto. Para conhece-los melhor, vamos a uma rápida biografia 

de cada um com Ferreira Martins.  

Ferreira Martins: Mário Covas é formado em engenharia civil. Entrou na política como candidato à 

prefeito de Santos foi deputado federal e um dos fundadores do MDT caçado pelo AI-5, em 1969, volta 

10 anos depois como deputado federal. Foi prefeito nomeado da cidade de São Paulo, é senador na 

república desde 86. Ano passado, rompeu com seu partido e fundou o PSDB, Partido da Social 

Democracia Brasileira, que o escolheu candidato à presidência. Tem 59 anos de idade. 

Leonel Brizola é engenheiro por formação. Foi deputado estadual, deputado federal, prefeito de Porto 

Alegre e governou dois estados: Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Esteve exilado por 15 anos, tem 

67 anos de idade e é o candidato do Partido Democrático Trabalhista, o PDT.  

Paulo Maluf, é paulista da capital, engenheiro civil, começou na política como presidente da caixa 

econômica federal, em São Paulo. Foi prefeito nomeado da cidade de São Paulo, governador indireto 

do estado de São Paulo, deputado federal e candidato à presidência na última eleição indireta, em 

1895. Em 1986, foi candidato ao governo do Estado e no ano passado disputou a prefeitura de São 

Paulo. É candidato à presidência da república pelo PDS, Partido Democrático Social. Tem 57 anos de 

idade.  

Afonso Camargo é paranaense de Curitiba, engenheiro civil por formação, está na política há 30 anos. 

Foi vice-governador do Paraná, secretário do interior de justiça e cumpre seu segundo mandato como 

senador. Foi o coordenador da campanha de Tancredo Neves à presidência. Foi ministro dos 

transportes. Trocou o PMDB pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que o escolheu candidato à 

presidência da república. Tem 60 anos de idade. 

Aureliano Chaves como deputado estadual em Minas Gerais, foi deputado federal e depois governador 

nomeado de seu estado, foi vice-presidente da república no governo João Figueiredo, foi ministro das 

minas energia no governo Sarney. Foi escolhido candidato numa prévia que recebeu 130 mil votos 

eleitores de seu partido. Tem 60 anos e é o candidato do Partido da Frente Liberal, o PFL.  

Luiz Inácio Lula da Silva é torneiro mecânico por profissão, entrou na política como presidente do 

sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. Foi candidato à governador de São Paulo em 

82 e elegeu-se deputado federal em 86. Foi um dos fundadores da CUT, a Central Única dos 

Trabalhadores, foi presidente do Partido dos Trabalhadores, que ajudou a criar e que o escolheu como 

candidato à presidência da república. Tem 44 anos de idade. 

Ronaldo Caiado é goiano de Anápolis, médico por profissão, especializado em ortopedia, foi um dos 

fundadores da União Democrática Ruralista, UDR, que teve papel importante na defesa da propriedade 
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produtiva e da livre iniciativa, conforme ele mesmo define. Enfrenta as urnas pela primeira vez. É o 

candidato do Partido Social Democrático, o PSD. Tem 39 anos.  

Guilherme Afif Domingos, paulista da capital, é administrador de empresas, foi presidente da 

associação nacional das companhias de seguro e da associação comercial de São Paulo. Ocupou a 

secretaria de agricultura de são Paulo, no governo Paulo Maluf. É deputado federal desde 1986. É 

candidato à presidência pelo PL, Partido Liberal. Tem 46 anos de idade. 

Roberto Freire é advogado, começou na política como candidato a prefeito de Olinda. Elegeu-se 

deputado estadual e está em seu terceiro mandato como deputado federal. É comunista desde 1962 e 

se identifica com a Perestroika do presidente Gorbachev. É vice-presidente do PCB, o Partido 

Comunista Brasileiro, que o escolheu candidato à presidência da república. Tem 47 anos.  

Marília Gabriela: Muito bem. Apresentados os candidatos, eu quero apresentar os outros três 

participantes deste encontro, são os jornalistas Fernando Mitres, superintendente de jornalismo da 

Rede Bandeirantes, José Paulo de Andrade, diretor de jornalismo da rádio Bandeirantes e José 

Augusto Ribeiro, analista político da rede Bandeirantes. No último bloco, serão sorteados 9 entre os 15 

jornalistas convidados dos mais importantes órgãos de comunicação. Eu, Marília Gabriela, não faço 

pergunta alguma. Serei apenas a mediadora deste encontro, que obedece à regras estabelecidas em 

conjunto pelos assessores dos candidatos e a nossa direção. Neste primeiro bloco, cada candidato vai 

ter um minuto para responder a uma pergunta proposta pela direção do programa, vocês estão sabendo 

disso. Os candidatos vão falar em ordem estabelecida por sorteio. A pergunta é “se eleito, qual será 

sua primeira medida ao tomar posse como presidente da república?”. O primeiro a responder é o 

senador Mário Covas. Senador, o senhor tem um minuto para responder. 

Mário Covas: Em primeiro lugar, eu gostaria de prestar duas homenagens: à rede Bandeirantes pela 

iniciativa que tomou e aos que aqui compareceram pela contribuição que estão dando à democracia. 

A proposta do PSDB é uma proposta que eu diria orgânica, redonda, pois aponta simultaneamente em 

várias direções. Ela tem como objetivo básico aquele de retomar no desenvolvimento econômico, 

buscar encurtar as distancias sociais, as distancias entres as pessoas e as regiões do Brasil. E isto, no 

nosso maior interesse, se pode fazer através da retomada, já não mais de crescimento econômico, 

mas de desenvolvimento econômico. Por isso e para isso, nos parece que um dos primeiros objetivos 

deva ser um ataque nítido, claro e sofismável a algo que impede seja a retomada do crescimento, seja 

a distribuição de renda, seja a participação do Estado em qualquer formulação de política social. Ou 

seja, a crise inflacionária. Sem que possamos efetivamente atingir e combater a inflação, será 

impossível estabilidade e consequentemente desenvolvimento e, portanto, qualquer das políticas 

preconizadas. Daí as nossas primeiras medidas seriam voltadas exatamente nessa direção.  

Marília Gabriela: Medidas econômicas. Doutor Brizola, um minuto para sua resposta, por favor. 

Leonel Brizola: As minhas homenagens são sobretudo à Rede Bandeirantes pela iniciativa. Gostaria 

de lamentar o não comparecimento desses dois candidatos, quero deixar bem claro aqui a minha 

inconformidade por esse desapresso para com o povo brasileiro. Nós representamos um não a tudo 

isso que se vem fazendo em nosso país. Lutaremos desde o primeiro momento antes de assumir a 

partir do instante em que o povo nos credenciar para tirar o nosso país desse atolero. Sair, conseguir 

um mínimo de estabilidade e de vergonha deste país. Mudar de rumo, porque este que vai, está nos 

levando para onde sabemos. Retomar o crescimento, empregos, trabalhos para que o nosso povo já 

em outras bases com justiça social. Este vai ser nosso trabalho permanente, buscando objetivos 

estratégicos, como a educação e a propriedade familiar, por exemplo.   

Marília Gabriela: Muito obrigada. Doutor Maluf, o senhor tem um minuto, agora. 

Maluf: A primeira medida que tomaríamos seria o combate incessante à inflação e à corrupção. É a 

inflação neste país que nos está levando ao descalabro e a corrupção jamais vista neste país está 

levando a você que me ouve a não acreditar mais no governo. De maneira que no primeiro dia um 

combate incessante à inflação e à corrupção. Mas nós teríamos dez prioridades que eu acho que é 

muito importante: resvalar o problema da dívida externa, da dívida interna, o problema da fome, o 
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problema da agricultura, o problema da educação, da saúde pública, o problema do emprego, o 

problema da segurança, o problema dos aposentados e o problema da casa própria. Portanto, a 

curtíssimo prazo, um combate à inflação e à corrupção e, durante os próximos 5 anos, um combate 

para a solução desses 10 graves problemas que afligem o povo brasileiro.  

Marília Gabriela: Senador Afonso Camargo, seu minuto.  

Afonso Camargo: Bom, eu entendi que não é o caso de fazer um programa aqui, seria dizer uma 

medida.  

Marília Gabriela: Gostaria que você dissesse qual seria sua medida, primeira medida de governo, caso 

eleito.  

Afonso Camargo: Ninguém pode gastar portanto dinheiro que não tem. Isso com a experiência que eu 

tive no Ministério de Transporte, quando eu assumi o ministério, as faturas estavam todas atrasadas 

eu sabia que tinha uma receita para gastar, tomamos medidas então encolhendo os investimentos e 

em três meses nós conseguimos equilibrar totalmente o orçamento do Ministério de Transporte. Então 

a medida seria esta: ninguém pode gastar sem ter o dinheiro antes.  

Marília Gabriela: O senhor já terminou? O senhor tem mais algum tempo. 

Afonso Camargo: Cumprido.  

Marília Gabriela: Está ótimo. 

Afonso Camargo: Economizando tempo. 

Marília Gabriela: Está ótimo. Vamos para o doutor Aureliano. Por favor, doutor Aureliano, o senhor tem 

um minuto.  

Aureliano Chaves: Quem não distingue não governa e quem não prioriza não administra. É claro que o 

objetivo central de uma administração particularmente num país com as características do Brasil, é a 

retomada de um redirecionamento do nosso desenvolvimento. Mas retomar o desenvolvimento e 

redirecioná-lo no sentido de não desenvolver exacerbando as desigualdades, implica necessariamente 

em preservar a moeda. Nenhum país no mundo conseguiu desenvolvimento seguro e permanente com 

uma moeda que corrói a cada dia que passa. Então, preservação da moeda, retomada do 

desenvolvimento, redirecionando, no sentido de fazer com que o desenvolvimento não faça a 

exacerbação dos grandes centros brasileiros, a criação de megalópoles, que tornam a vida 

praticamente insuportável. Então, preservar moeda e redirecionar o desenvolvimento.  

Marília Gabriela: Lula, qual seria sua primeira medida se eleito? Um minuto.  

Lula: Eu acho que a primeira medida que qualquer governo teria de fazer ao ser eleito, seria em primeiro 

lugar ter acesso a todas as informações possíveis para poder anunciar as primeiras medidas de 

governo. Eu penso que nós deveríamos estabelecer um conjunto de ouvidoria para fiscalizar ou para 

fazer uma vistoria nas empresas estatais, acho que deveríamos fazer um levantamento da real situação 

do país e teríamos como medida básica primeira tentar criar uma comissão para negociar com os 

credores internos a questão da nossa dívida pública, tentar suspender o pagamento da dívida externa 

para ver se tira o país do sufoco que ele se encontra e, ao mesmo tempo, tentar estabelecer uma 

política de recuperação do poder aquisitivo do salário dos brasileiros. Acho que a sociedade brasileira 

não pode continuar sendo vítima de uma política econômica que interessa sobretudo aos credores 

externos, sobretudo hoje aos credores internos, em detrimento à situação da sociedade brasileira dos 

aposentados e dos trabalhadores que vivem uma situação de sufoco quase completa. Nunca se perdeu 

tanto como os trabalhadores tem perdido agora. Aí eu acho que qualquer governo que quiser governar 

teria que estabelecer uma prioridade básica de recuperação do poder aquisitivo de quem vive de salário 

neste país.  

Marília Gabriela:  Doutor Caiado, seu minuto.  
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Ronaldo Caiado: Primeiro lugar, cumprimentar a Rede Bandeirantes. Em segundo lugar, deixar bem 

claro que o que o povo espera do novo governante é de ele resgatar a credibilidade política neste país. 

E é isso que eu quero no primeiro momento. É fazer, sem dúvida nenhuma, uma verdadeira reforma 

administrativa no país. É mostrar que nós podemos dar uma cota de sacrifício, podemos enxugar o 

Estado, podemos tornar essa máquina estatal em mais competente, mais eficaz. Essa máquina 

perdulária que hoje vem penalizando o povo brasileiro. O que eu quero e o que eu pretendo fazer é 

devolver ao cidadão brasileiro a honra de ser brasileiro e, com isso, começar a administrar não com 

somente o direito de ser presidente da república, mas também com o direito de ter o apoio desse povo 

para implantar as reformas que a sociedade exige.  

Marília Gabriela: Deputado Afif Domingos, sua vez.  

Afif Domingos: Obrigado. O primeiro choque que nós daremos é o choque da austeridade e o choque 

da moralidade. E, no primeiro dia de governo, nós anunciaremos o primeiro ponto da nossa reforma 

administrativa que é exatamente o enxugamento de ministérios. Nós teremos 13 ministérios, 10 civis e 

três militares, fechando 10 no primeiro dia. E, a partir daí, o combate duro à inflação sobre as suas 

causa estabelecer com o povo uma linguagem direta, conversando com todos, recuperando a 

credibilidade do governante para com todos, conversando inclusive com aqueles que não conseguem 

ouvir. Aliás, isso deveria ser a partir de agora, o que inclusive propusemos aqui que esse debate fosse 

traduzido para os deficientes auditivos, a proposta foi desprezada, mas eu não esqueci de vocês que 

estão nos ouvindo. [EM LIBRAS] Eu não esqueci de vocês e de todos os outros, juntos chegaremos lá.  

Marília Gabriela: Deputado Roberto Freire. 

Roberto Freire: A primeira medida de posse do ministério de ampla realização democrática, para poder 

ter força política e base social para as transformações que são necessárias neste país. E uma base 

política que se reflita no congresso nacional, porque, de imediato, enviar um plano para o congresso 

nacional para enfrentar a crise. Um plano que leve em consideração superar os estrangulamentos que 

fazem com que este país tenha perdido essa década, que são estrangulamentos na área das finanças 

públicas, e das relações entre os estados brasileiros e os credores internacionais. Suspender o 

pagamento da dívida decretando a monetória, alongar o perfil da dívida interna, propor política salarial 

que dê a reposição e mais processo de recuperação do salário real em nosso país, garantindo controle 

de preço para estatais, sua capacidade de investimento e fazer com que este país promova processos 

de crescimento econômico em um novo modelo, um modelo de distribuição de renda na perspectiva 

de outra sociedade democrática e socialista.  

Marília Gabriela: Muito obrigada a todos, foi dada a largada, no próximo bloco, o jogo muda um pouco 

de figura, candidato pergunta para candidato, até já. 

2º bloco: candidato x candidato 

Marília Gabriela: Primeiro encontro dos presidenciáveis de volta. Neste e no próximo bloco candidato 

vai perguntar para candidato. A escolha é livre. A pergunta, por favor, não deve ultrapassar os 30 

segundos e a resposta pode durar até 2 minutos. Eu gostaria mesmo que vocês se restringissem a 

esse tempo, o outro bloco foi meio solta, mas aqui eu gostaria que vocês ficassem dentro do prazo, 

dentro da campainha que vocês ouvem aí. Nenhum candidato pode ser escolhido mais de uma vez. 

Cada candidato vai escolher um e só uma vez. E senador Covas, a bola está com o senhor. O senhor 

escolhe quem? 

Mário Covas: Por uma questão de simetria, eu escolho o Lula. Posso fazer? 

Marília Gabriela: Pode fazer. 30 segundinhos de pergunta. 

Mário Covas: Lula, Folha de São Paulo, 3 de maio de 89. Subscrito Zé Carlos Camargo. Câmara de 

comércio, Brasil, Estados Unidos. Em determinado instante, perguntado a respeito do capital 

estrangeiro, você explicou: “imbecil quem pensa em o país pode se desenvolver sem esse tipo de 

ajuda, só é preciso determinar algumas regras para que ninguém seja enganado por ninguém”. Eu 
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gostaria de saber, em face dessa afirmativa, quais são as regras que o PT preconiza para o capital 

estrangeiro? 

Marília Gabriela: Dois minutos, Lula. 

Lula: Tenho certeza de que o senador Mário Covas sabe perfeitamente bem que esse foi um dos temas 

mais extraordinários, até utilizado pela federação das indústrias de São Paulo e pela CMI como uma 

tentativa de comprometer os candidatos ou os deputados na ocasião. Eu fui convidado inclusive para 

gravar um videotape para a FIESP e gravei de bom gosto, porque eu tinha que, queria que a FIESP 

divulgasse em seus meios de comunicação a minha posição a respeito do capital estrangeiro. E 

naquela época eu disse inclusive que eu acho que hoje a interdependência internacional é tão grande 

do ponto de vista econômico, que seria imbecil qualquer pessoa tentar evitar a participação do capital 

estrangeiro na economia de um país. Ora, quais são as regras que nós queremos estabelecer e que 

nós defendíamos, inclusive na Constituição? Nós entendíamos, por exemplo, que é necessário você 

evitar a remessa de lucros tal como está hoje, entendíamos que é necessário você criar comissões 

objetivas de que o capital estrangeiro não sufocasse o capital nacional, que você não permitisse que 

uma empresa estrangeira pudesse fabricar aqui no Brasil produtos similares já fabricados no Brasil, até 

como ponta de defesa do capital nacional e isso nós falamos publicamente, disse nos Estados Unidos, 

disse na Alemanha, digo aqui no Brasil para os empresários no debate, porque o que eu acho que nós 

precisamos efetivamente é inclusive exigir do capital estrangeiro que dê ao trabalhador brasileiro no 

mínimo as condições de trabalho que dão aos trabalhadores estrangeiros nos seus países de origem. 

Há uma distância muito grande, por exemplo, entre o que uma Volkswagen paga na Alemanha e o que 

paga no Brasil, entre o que uma Mercedes paga na Alemanha e o que paga no Brasil. Eu acho que 

essas empresas deveriam no mínimo estabelecer uma regra em que o trabalhador pudesse ganhar um 

salário compatível com aquele que ganha o companheiro que trabalha na empresa na Alemanha. Essa 

era a posição que eu tinha colocado na época, volto a colocar agora, Mário.  

Marília Gabriela: O senhor tem direito a um minuto de réplica, assim como ele vai ter a um minuto de 

tréplica. 

Mário Covas: E o que acontece se eu não fizer a réplica?   

Marília Gabriela: O senhor... o senhor abre mão do seu tempo?  

Mário Covas: E ele ainda assim tem... 

Marília Gabriela: [para o Lula] você tem um minuto... 

Mário Covas: Espera aí, eu só estou perguntando.  

Marília Gabriela: O senhor não quer usar seu minuto? 

Mário Covas: Não, não. Eu queria saber... 

Marília Gabriela: Para continuar essa conversa?  

Mário Covas: Não, eu quero esticar a conversa, mas eu queria... 

Marília Gabriela: Então vamos lá. 

Mário Covas: Bem, eu, em linhas gerais, o que o Lula sustenta é aquilo que, na Constituição, se define 

no artigo relativo ao capital estrangeiro, ele entra no país, no interesse no capital, no interesse nacional, 

estimular seu reinvestimento e limitar as remessas de lucro. O capital estrangeiro hoje busca, aí, pelo 

menos na nossa posição, no que se refere ao PSDB, ele busca hoje alguma coisa diferente do que ele 

buscava no passado, no passado ele buscava tradicionalmente matérias primas extremamente baratas 

e sumo barato, mão de obra barata. Hoje ele procura razoáveis e a fiscalização da economia, uma 

capacidade tecnológica incorporada maior, uma exportação grande e sobretudo o mercado interno. Eu 

acho que nesse sentido caminhamos contra a história, sendo capazes de distribuir renda e fazer um 

mercado adequado. Nós somos 140 milhões de brasileiros e chegamos a 150 milhões de 

consumidores. Mas, de maneira geral, me parece adequada a sua proposição.  
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Marília Gabriela: Você tem um minuto, Lula.  

Lula: Não vou nem utilizar esse minuto. Isso nos leva a manter a posição de defender a questão da 

reserva de mercado para a questão da informática. Nós achamos que um dos problemas que nosso 

país vive é que pela ganância de tentar trazer para cá o capital externo, se esquece de se investir em 

pesquisa. E quando se investe em pesquisa você deixa a oportunidade de ganhar autonomia e 

independência econômica, independência política, porque um país que deve 200, 300 milhões de 

dólares, não é o caso do Brasil que deve apenas 120 da dívida de outro, não tem independência para 

projetos econômicos. Acabamos de assistir o ministro da fazendo gritar contra o FMI e uma semana 

depois, submeteu o FMI. Mas nós achamos que um país só é independente quanto fizer tecnologia 

própria, quando ele tiver investindo em pesquisa, daí porque eu acho que é preciso um controle sobre 

o capital estrangeiro para que ele respeite as regras do jogo, inclusive para favorecer o capital nacional.  

Marília Gabriela: Doutor Brizola, o senhor vai escolher quem?  

Brizola: Vou escolher o candidato do PCB, Doutor Roberto Freire. 

Marília Gabriela: O senhor tem 30 segundos para fazer sua pergunta.  

Brizola: Nós sabemos a situação a que chegou o governo Sarney. Tornou-se um desastre. E agora, 

uma vergonha nacional com a recente viagem que realizou na Europa, na França. Inflação nestes 

níveis, como será este mês, mês que vem, nós estamos tocando na chamada hiperinflação, isto é, no 

descontrole e o povo brasileiro precisa indispensavelmente chegar às eleições. Qual é, deputado, a 

sua sugestão neste momento da vida nacional, já que o senhor tem levantado algumas ideia a esse 

respeito, para chegarmos às eleições? 

Roberto Freire: Olha, inicialmente, eu acho que essas eleições não correm risco. Ela até se insere 

numa solução da crise. Dificilmente alguém viria em nome da crise apontar uma solução de adiamento 

das eleições, ao contrário, eu acho que as eleições se inserem exatamente em uma dessas 

perspectivas. Agora, é evidente que nós não podemos assistir ao desgoverno que está aí, eu diria mais, 

nós estamos assistindo até à ausência do governo, que é mais grave, porque essa crise, se nós não 

tivermos a intervenção, por menor que ela seja, é melhor do que a ausência, do que a inapetência, do 

que a inviabilidade de um governo, nós podemos entrar em quadros caóticos que, mesmo não 

inviabilizando essas eleições, possam inviabilizar a estabilidade democrática, porque eu não estou 

preocupado apenas e acho que o povo brasileiro e que você cidadão não está preocupado apenas com 

essas eleições de 1989. Nós vamos ter que estar preocupados com as sucessivas eleições, as eleições 

que façam as sucessões, nós precisamos estar preocupados com as eleições de governadores, de 

prefeitos, nós precisamos estar preocupados com a prática democrática que nós nunca tivemos. E 

nesse sentido, a crise tem que ser enfrentada. Eu até levantaria que o plano de emergência que nós 

temos, é para implementar o plano do governo, seria importante até que esse governo adotasse. Eu 

acho que ele deveria suspender o pagamento da dívida, até a posse do novo ministro, do novo 

presidente, porque aí o presidente tomaria a medida que bem entendesse, ele poderia alongar o perfil 

dessa dívida interna, ele poderia aplicar uma política salarial, ele poderia dar subsídios para uma cesta 

básica, resolver problemas básicos da sociedade para evitar o quadro caótico do ponto de vista 

econômico, ele deveria tomar isso até como responsabilidade com todo processo de transição, ele que 

foi escolhido para fazer esse processo de transição e que lamentavelmente, e aí é verdade, está 

levando esse país a uma situação completamente caótica, que nós estamos aí assistindo, com graus 

de desgoverno muito sérios.  

Marília Gabriela: Doutor Brizola, o senhor tem um minuto. Ele respondeu sua pergunta? 

Brizola: Eu gostaria apenas de dizer que a resposta do deputado Freire, seus comentários, mostram o 

quanto é oportuna essa questão, essa preocupação nossa sobre a situação que vive nosso país. A 

Argentina chegou às eleições com água por aqui, finalmente chegou, tem um presidente legítimo, é um 

marco na vida do país. E nós estamos vendo uma situação profundamente preocupante, porque o 

governo Sarney chegou à própria ineficácia, exauriu-se. Eu creio francamente que nós devíamos 

promover uma discussão entre os presidentes dos partidos, autoridades do congresso, algumas 
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entidades importantes, representantes do trabalho, da produção, do empresariado, sem as autoridades 

executivas numa primeira fase, para que pudéssemos conversar com mais liberdade. E depois 

levarmos ao governo, com as pressões, enfim, a ajuda da opinião pública, fazendo com o que o governo 

Sarney pudesse gerir com um mínimo de eficácia o governo do país, e chegarmos às eleições. 

Marília Gabriela: Você tem um minuto.  

Roberto Freire: É, eu poderia dizer que eu não tenho a sinistrose da argentinização do Brasil. Eu acho 

que não economias bem distintas, eu acho que a economia brasileira não está em decadência, ela está 

passando por uma crise e eu diria mais, uma crise setorial, porque existem setores que estão 

demonstrando uma certa vitalidade, que é até paradoxal, na crise que nós estamos vivendo, nós 

estamos aí ampliando nosso consumo energético, nós estamos diminuindo o nível de desemprego em 

algumas regiões do país, então existem alguns aspectos que são interessantes de analisar, não é uma 

economia tipo a da Argentina que entrou em processo de decadência, não era uma crise, apenas, era 

um processo de decadência. Não tem essa mesma relação. Agora, eu concordo que a responsabilidade 

que todos nós devemos ter faz com que pensemos algo de alternativa, o congresso nacional bem que 

poderia ser chamado para exercer um papel importante na discussão de como sair dessa crise, ou pelo 

menos, garantir a oportunidade dessa transição democrática 

Brizola: Mas vem um choque aí. Vem um choque com mais sacrifício da população. 

Roberto Freire: Sim, o choque que vem é plano verão, plano inverno, isso não está adiantando coisa 

alguma. Eu acho que o congresso nacional poderia assumir essa responsabilidade de tentar fazer um 

plano de emergência ou pelo menos encaminhar processos de discussão que garantissem, não as 

eleições, porque eu acho... 

Marília Gabriela: Seu tempo terminou, Roberto. 

Roberto Freire: Ah, já terminou o meu? 

Marília Gabriela: Já terminou.  

Roberto Freire: Ah, aquele apito foi isso? Pensei que fosse a intervenção dele. Eu pensei que era para 

impedir a intervenção.  

Marília Gabriela: Não, ele fez a intervenção, ainda lhe dei mais um tempinho. Agora acabou.  

Roberto Freire: então, muito obrigado. Não, mas eu acho que o congresso poderia ser chamado para 

discutir a crise.  

Marília Gabriela: Doutor Maluf, o senhor vai perguntar para quem? 

Maluf: Para o senador Mário Covas. 

Marília Gabriela: 30 segundos. 

Maluf: Eu acho que em vez de ficarmos divagando sobre assuntos que não levam absolutamente a 

nada o povo brasileiro, eu desejo fazer uma pergunta que eu acho que é de interesse de todos, 

principalmente do interesse da mulher. Eu perguntaria para o senador Mário Covas, o senhor é a favor 

ou contra a legalização do aborto? 

Mário Covas: Contra. Eu não quis deixar de responder, porque eu quero dar a minha opinião. Mas acho 

que esses temas como aborto, como pena de morte, outros temas que envolvem assuntos de natureza 

existencial nem mesmo o congresso deve resolver, isso é passível de solução através de consulta a 

toda a população. 

FALHA TÉCNICA 

Afonso Camargo: Ao ministro Aureliano Chaves. 

Marília Gabriela: Senador Afonso Camargo, o senhor vai perguntar ao ministro Aureliano Chaves. 

Afonso Camargo: Isso. 
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Marília Gabriela: Fique à vontade. 

Afonso Camargo: Eu vou fazer a pergunta, tenho só 30 segundos, depois, nos comentários, vou 

explicar o porquê que eu faço a pergunta. Nós sabemos que hoje o Estado brasileiro é um Estado 

falimentar, um Estado quebrado. Sabemos inclusive que só no ( ) tá 65 bilhões de cruzados novos em 

mãos do público, quer dizer, a cidade é credora do Estado, que é a própria sociedade. Eu lhe 

perguntaria o seguinte: nesse processo todo, em que o governo foi assumindo dívidas estatais, e as 

estatais foram impedidas de executar tarifas públicas, justas, dentro de um critério privatista, 

empresarial, há uma quantificação de quanto se transferiu de renda do governo, do Estado, para a 

sociedade? 

Aureliano Chaves: Quantificação exata não há. Eu não tenho conhecimento. Mas que é uma realidade, 

isso é indiscutível. O Brasil não pratica economia de mercado, o Brasil pratica economia administrada. 

E durante um determinado período, o que que ocorreu? No Brasil é muito comum esse hábito: na 

impossibilidade de consertar o que está errado, se atrapalha o que está certo. Algumas empresas 

estatais neste país estavam funcionando muito bem, o setor de energia elétrica deu uma resposta 

positiva, os aspectos do setor hidrelétrico deram uma resposta positiva às necessidades do país e o 

setor de telecomunicações teve. Mas, com o decorrer do tempo, nós inventamos duas vertentes que 

acabaram perturbando duramente a vida das empresas estatais. A primeira vertente foi centralizar a 

administração das empresas estatais, através dessa coisa esdrúxula que se chama SEST. Em segundo 

lugar, através do CIP, um rígido controle de preços, preço dos produtos do setor siderúrgico e preço da 

tarifa de energia elétrica. Ora, quando cumpriu o preço de uma tarifa de energia elétrica, colocando fora 

dos níveis de mercado, e com relação aos produtos siderúrgicos, eu estou fazendo o que? Drenando, 

transferindo recurso do Estado para o setor privado. Então, o problema das estatais no Brasil tem que 

ser avaliado com um certo critério e, acima de tudo, uma avaliação isenta, para que não se julgue que 

a administração pública deste país seja incompetente. Nem sempre o é. O setor de energia elétrica 

neste país deu exemplo ao mundo, de administração competente do ponto de vista gerencial e 

competente do ponto de vista especificamente profissional. 

Marília Gabriela: Seu tempo terminou, desculpe.  

Aureliano Chaves: Eu vou concluir isso aqui. 

Marília Gabriela: Desculpe ministro, seu tempo terminou. O senhor vai ter um minuto em seguida. O 

senador Afonso Camargo pode usar esse minuto agora e, em seguida, eu lhe dou mais um minuto. 

Aureliano Chaves: Ah, está bem.  

Marília Gabriela: O senhor quer usar um minuto? 

Afonso Camargo: Eu quero. Eu fiz a pergunta exatamente para ouvir este tipo de resposta. Porque 

essa ineficiência do governo brasileiro está fazendo com que todos nós nos aproximemos de uma linha 

privatista, todos nós, e o temor que eu tenho... 

Aureliano Chaves: Eu não. 

Afonso Camargo: Mas de qualquer forma vamos dizer o seguinte: a constituição, que nós todos 

assinamos, diz lá que a ordem econômica se fundamenta na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa  

Outro candidato: Não é assim. 

Afonso Camargo: Pois é. 

Outro candidato: Não é assim. 

Afonso Camargo: Pois é, mas há um papel. Podemos fazer essa roda toda aqui? Da minha parte não 

tem nenhum problema, só quero saber se pode. 

Marília Gabriela: O senhor pode concluir.  
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Afonso Camargo: Então, o receio que eu tenho, como eu não tenho nenhum preconceito contra nada, 

que eu acho que a função do Estado deve ser aquela que mais atenda ao povo brasileiro, é que a 

gente, na hora que o Estado está ineficiente, essa guerra contra o Estado não desmoralize tanto o 

Estado, que o Estado fique absolutamente desacreditado perante o povo. Então acho que é importante 

defender também as estatais que já funcionaram e mostrar porque ficou essas dívidas todas.  

Marília Gabriela: O senhor, ministro. 

Aureliano Chaves: Bom, eu acho que não existe dilema no Brasil entre empresa pública e empresa 

privada. O que existe é uma complementação. É uma estultice pensar que o Brasil vai dispensar 

completamente a presença do poder público em algumas iniciativas, onde sua presença se faz 

fundamental. É uma estultice pensar que é possível o Brasil conseguir desenvolver a produção de 

petróleo sem a Petrobrás. É estultice pensar que o Brasil pode necessariamente cuidar só através da 

iniciativa privada, do suprimento de energia elétrica, ou do sistema de telecomunicações. O problema 

de intervenção do Estado em determinado setor não decorreu do Brasil de posições ideológicas, ao 

contrário, decorreu de uma contingência do momento. O senhor Jucelino Kubitschek, quando concebeu 

a Cemig, o fez do ponto de vista ideológico? Não! Para enfrentar uma realidade... 

Marília Gabriela: Doutor Aureliano... 

Aureliano Chaves: Uma realidade, suprimento de energia para o interior do Estado... 

Marília Gabriela: Doutor Aureliano 

Aureliano Chaves: Sem que o desenvolvimento seria puramente falacioso. 

Marília Gabriela: Eu sinto muito, doutor Aureliano, sinto muito, mas o seu prazo terminou. Eu fiz isso 

com o Roberto Freire, tenho que fazer com o senhor também. 

Aureliano Chaves: Vou concluir, vou concluir, principalmente partindo da intervenção de quem está 

conduzindo o debate com tanta inteligência e com tanta ( ). 

Marília Gabriela: Pobrezinha de mim, só estou tentando organizar aqui. 

Aureliano Chaves: Não resisto, não resisto a sua intervenção. 

Marília Gabriela: Doutor Aureliano, eu vou pedir, vou pedir ao senhor agora, eu tenho impressão que 

com a sua pergunta, o senhor pode até concluir seu raciocínio, porque é a sua vez de perguntar. O 

senhor vai perguntar para quem?  

Aureliano Chaves: Hein? 

Marília Gabriela: O senhor vai perguntar para quem agora? 

Aureliano Chaves: Vou perguntar para o meu iminente colega de câmara de deputado, o senador, 

brilhante senador, Mário Covas.  

Marília Gabriela: Mário Covas já foi perguntado. O senhor tem... 

 Aureliano Chaves: Não pode perguntar mais?  

Marília Gabriela: Pelas regras, nenhum pode ser repetido, exatamente para dar oportunidade a todo 

mundo. Eu gostaria que o senhor perguntasse para quem não foi perguntado. Temos Afif Domingos e 

Caiado. Maluf também e doutor Brizola. Ah, meu Deus, agora... o senhor gostaria de perguntar para 

quem? 

Aureliano Chaves: Eu, eu vou abrir a minha oportunidade de perguntar, que acho que já falei demais... 

Marília Gabriela: Não... 

Aureliano Chaves: A senhora já me fez uma intervenção... 

Marília Gabriela: Ministro... 
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Aureliano Chaves: Vou abrir mão, para que os... 

Marília Gabriela: Absolutamente, ministro...  

Aureliano Chaves: Quatro cavalheiros e colegas que estão do outro lado possam fazer... 

Marília Gabriela: Ministro, eu tenho certeza que o senhor deve ter alguma pergunta que vai colocar, 

que vai continuar sua exposição, ou que vai colocar em debate ainda o assunto da sua questão. 

Aureliano Chaves: Eu a coloco. 

Marília Gabriela: O senhor gostaria de escolher, por gentileza? 

Aureliano Chaves: Não, eu não farei pergunta agora. 

Marília Gabriela: O senhor não vai fazer pergunta agora? 

Aureliano Chaves: Agora não. 

Marília Gabriela: Mas pela ordem eu precisaria que o senhor fizesse isso, pelo sorteio de acordo com 

o que nós combinamos antes. O senhor pode escolher o doutor Brizola, o doutor Maluf, o Afif ou o 

Caiado. O Afonso Camargo também.  

Aureliano Chaves: Então eu vou... o Afonso me fez uma pergunta importante, vou dirigir ao Afif. Você 

tem dito, com muita propriedade, que dá uma atenção especial ao setor agrícola neste país e, inclusive, 

cita o problema de irrigação, como sendo um assunto que vai ser objeto de preocupação no seu 

governo. Como é que você concilia irrigação com carência de energia elétrica? 

Afif Domingos: Olha, Aureliano, o problema da agricultura é o problema, acima de tudo, de 

infraestrutura. Eu acho que antes de mais nada, o Estado, e aqui estava se discutindo o problema de 

empresas estatais, o papel da empresa estatal e nós temos que, em primeiro lugar, definir qual é o 

papel do Estado. O Estado tem que cuidar da igualdade e da oportunidade que é educação e saúde, 

da garantia dos direitos individuais e coletivos, que é a justiça e a segurança e da infraestrutura básica 

para o desenvolvimento econômico e social. E aí o Estado tem que entrar comandando a política de 

transportes, de energia, de comunicação, de infraestrutura urbana, principalmente o saneamento, e a 

irrigação. A irrigação como ponto de maior importância para o desenvolvimento, principalmente, da 

região nordeste, que a região nordeste tem todas as condições de com bem usando a água e investindo 

no uso múltiplo das águas, nós podemos aproveitar o potencial que nós temos em termos de água, 

também em termos de energia. Portanto, se nós olharmos com muita clareza, as funções básicas do 

Estado: educação, saúde, justiça, segurança, comunicação, energia, saneamento, irrigação, 

transporte, nós vamos ver as brutais carências que nós temos neste país, por que? Porque o Estado 

desviou de sua função básica: ao invés de investir nessas estruturas, desviou o seu investimento. E o 

setor energético é um dos setores que hoje estão à beira do caos, sem dúvida e investir só na irrigação 

sem investir em toda a complementação, nós teríamos então um investimento manco, sem 

consequências imediatas em termos da produção, aí a energia é um ponto de extrema importância.  

Marília Gabriela: Doutor Aureliano, o senhor tem um minuto de réplica. O senhor que usar? 

Aureliano Chaves: Não, não. Vou ceder o meu minuto para os outros debatedores. 

Marília Gabriela: Você quer o seu minuto, Afif?  

Afif Domingos: Eu aceito.  

Marília Gabriela: Então, vamos lá. 

Afif Domingos: Eu gostaria de complementar este ponto a respeito do problema efetivo da irrigação no 

nosso país. Veja a região Nordeste, porque o Nordeste para mim não é problema, o Nordeste é solução. 

E o Nordeste tem condições de aumentar, de alavancar a produção e o desenvolvimento para o setor 

primário, principalmente agricultura, com o processo de agroindústria como sequência. Se nós não 

partimos para o investimento na agricultura que é a infraestrutura básica, fazer a indústria significa 
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única e exclusivamente fazer uma casa pelo telhado. A importância da agricultura nesse processo é 

muito simples, isto aprendi na adversidade que é a escola da vida: quando a agricultura vai bem, o 

comércio limpa a prateleira, quando o comércio limpa a prateleira, não existe capacidade ociosa e o 

desemprego na indústria. Daí a importância, ministro Aureliano, no setor primário, básico, agrícola.  

Marília Gabriela: Bom, nós vamos fazer um intervalo, aqui e antes de chamar o próximo bloco, eu queria 

lembrar que outros dois presidenciáveis, outros dois candidatos à presidência da república, foram 

convidados e não aceitaram participar, o candidato do PRN, Fernando Collor de Melo e do PMDB, 

Ulysses Guimarães. No próximo bloco, candidato continua perguntando para candidato, seguindo a 

ordem. Vamos começar, daqui a pouco, por aqui: Lula. Até já. 

3º bloco: candidato x candidato 

Marília Gabriela: Neste terceiro bloco do encontro dos presidenciáveis nós vamos continuar no 

esquema de candidato pergunta para candidato. Seguindo nossa ordem, agora é a vez do deputado 

Lula. Lula, quem que você escolhe para perguntar? 

Lula: Queria perguntar para o ex-governador Leonel Brizola.  

Marília Gabriela: Doutor Brizola. 

Lula: Só esperar ele colocar o microfone ali, porque...  

Marília Gabriela: Você tem 30 segundos para sua pergunta, está bem?  

Lula: Eu tenho acompanhado pelos jornais, que o senhor tem dito que pelo programa do PDT que não 

é preciso ter um programa, é preciso ter linhas gerais e que deixar de pagar a dívida externa é ser 

caloteiro e que seu governo não tem interesse em ser caloteiro. Significa então que, ganhou as 

eleições, paga a dívida externa? 

Brizola: Não é bem assim. 

Marília Gabriela: 2 minutos, doutor Brizola. 

Brizola: O problema é que essa questão é muito complexa. Não é assim uma história simples. Existem 

contratos que o país está inserido na economia internacional. O que é necessário é que o governo 

assuma uma postura, porque essa dívida precisa ser, em primeiro ligar, examinada. Como é que foi 

feita, para onde foi, a chamada auditoria e que os credores, os países credores e seus governos saibam 

que o nosso país tem um governo que vai defender os direitos desta nação, que não pode estar 

submetido à causas coloniais. Eu creio que o país não pode, de forma nenhuma, simplesmente se 

escusar de pagar. O que nós precisamos é condições e modificar essas cláusulas e escoimar da dívida 

tudo aquilo que é irregular. Essa que eu entendo que deve ser nossa posição, porque, para o nosso 

país, colocado o problema da dívida em termos normais, até tradicionais, até mesmo como D. Pedro II 

fazia endividamento externo, nós não teremos problema nenhum, porque o que, essencialmente, 

necessita o nosso país e tem o direito até de exigir dos outros países é que ensejem ao Brasil uma 

saída desse impasse, a fim de que possamos colocá-lo de lado e o Brasil possa voltar ao comércio 

internacional, a importar, a exportar, a promover o seu desenvolvimento, a voltar a crescer. 

Essencialmente, é essa a nossa posição, apontando para os juros, onde está a usura internacional. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola, seus dois minutos já foram. [Para o Lula] Quer réplica? 

Lula: É porque eu não acredito, a frente do Brasil popular não acredita, que seja possível compatibilizar 

qualquer política de desenvolvimento nesse instante da nossa política econômica. Ou seja, eu tenho 

viajado e, aqui vários candidatos viajaram, e nós temos constatado que existe na Europa e inclusive 

nos próprios Estados Unidos uma preocupação muito grande com relação à dívida externa brasileira, 

porque eles sabem que estão exigindo que essa galinha de ovos de ouro bote dois ovos por dia ou 

estão tentando matá-la para ver se ela é toda de osso, de ouro quando na verdade eles estão 

começando a ficar preocupados se pode acontecer no Brasil o que aconteceu em Caracas, se pode 

acontecer no Brasil o que aconteceu na Argentina, os saques na Argentina em função da miséria em 
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que a sociedade está sendo tomada. Por isso que nós entendemos que é incompatível qualquer política 

de desenvolvimento sem o acerto da dívida externa.  

Marília Gabriela: Doutor Brizola, um minuto. 

Brizola: Perfeito, agora começamos a nos aproximar. Veja o seguinte: eu quero lhe agradecer a 

pergunta, que ela é muito pertinente, isso aí está realmente no centro das preocupações deste país, 

embora eu considere que, muito pior que a dívida, é a cumplicidade que está viva neste país, que gerou 

a dívida, que precisa ser saneada também para que este país tenha um destino. Agora, é natural que 

um governo responsável, que assume o destino deste país, ao chegar lá, tem que parar com tudo isso, 

inclusive para poder examinar essa situação. E nós temos que ganhar também o que eu costumo dizer 

a opinião pública internacional, porque existe muita gente de mente sã por este mundo que, à medida 

que conheça o que fizeram com nosso país vão nos dar razão. Tem que parar tudo isso para examinar. 

Isso sim eu estou plenamente de acordo. Um governo responsável, um governo que se preze, um 

governo que seja credenciado pela população terá que parar tudo isso, para chegar a termos aceitáveis, 

admissíveis, não isto que aí está. Isto que aí está são causas coloniais, incompatíveis não só com 

nossa própria possibilidade, mas com nossa própria dignidade.  

Marília Gabriela: Doutor Brizola 

Marília Gabriela: Muito bem. Doutor Caiado, você vai fazer perguntar para? 

Caiado: Para o ex-governador, Paulo Maluf. Doutor Paulo Maluf, eu acho que neste momento a 

sociedade está ansiosa para ouvir alguma coisa naquilo que realmente tem penalizado os setores 

produtivos deste país, que é o problema da inflação. O senhor acaba de vir da Bolívia e, pelo que eu 

pude ver, o senhor voltou de uma certa maneira impressionado com a maneira que eles lá trataram 

este assunto e conseguiram até realmente trazer o problema de inflação a níveis compatíveis. O senhor 

pretende implantar essa metodologia utilizada da Bolívia ou qual será o tratamento que o senhor dará 

para a inflação? 

Marília Gabriela: Dois minutos. 

Maluf: Essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, porque alguns dos presidenciáveis, e eu não 

quero criticar ninguém, eu só quero constatar que foram para os Estados Unidos, foram para a Europa, 

tomaram champanhe, comeram caviar, participaram de baquetes, mas ninguém veio com a solução 

dos problemas brasileiros quando aqui do lado do Brasil, do lado do Acre, do lado do Mato Grosso, a 

pequena Bolívia trouxe a maior inflação do mundo alguns anos atrás, de 26.000 % ao ano para 3 % 

neste semestre, ou seja, a inflação boliviana hoje é igual a inflação norte-americana, igual a inflação 

inglesa, igual a inflação alemã, menor que a inflação francesa e menor que a inflação italiana. Então 

não precisamos ir lá no hemisfério norte, para sermos homenageados, é bom aqui do lado que nós 

temos na Bolívia, saber o que foi feito para conter a inflação. Isto dá na Argentina o que foi feito para 

conter a inflação em dois regimes democráticos, por que? Porque a Bolívia é um país que permaneceu 

aberto, o presidente entrega agora o poder ao seu substituto por eleição direta, fizeram um pacto pela 

democracia e o povo apoiou, porque os marajás foram para a rua, os funcionários fantasmas foram 

para a rua, acabou-se a mordomia, ( ) foi também convidado para a comemoração do bicentenário em 

Paris, negou-se a ir, porque no governo dele não tem mordomias, eu mesmo fiz uma pesquisa, 75% 

da população inclusive votou a favor das forças políticas que apoiam o governo na última eleição. Isso 

serve bem para o Brasil, com muita humildade, aqueles que são fantasmas, você que ganha muito e 

não trabalha nada, não vote no Maluf, porque o Maluf eleito vai te demitir, você que é Marajá, também 

não vote no Maluf, você tem uma porção de gente para votar, você que é a favor da mordomia, não 

vote no Maluf...  

Marília Gabriela: Doutor Maluf... 

Maluf: Agora você que é contra inflação e contra corrupção, vote no Maluf. 

Marília Gabriela: Seu tempo acabou. Espera aí. Um minuto de réplica. 
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Maluf: O Ministro Aureliano falou mais alegre, hein? Ah, sim. Estou vendo a sua preferência. 

Ronaldo Caiado: Mas doutor Maluf, eu gostaria de saber se o senhor conseguiu alguns dados, porque 

eu acho que simplesmente diminuir a máquina estatal e conter o déficit público, com a situação crítica 

em que vivia Bolívia, será suficiente para realmente trazer a inflação a esses níveis de 3% ou a denúncia 

de que na verdade está tendo é uma lavagem do dólar advindo do tráfego de drogas. 

Maluf: Veja, esse argumento já me deram lá também, mas acontece que esta lavagem existia também 

quando tinha 26 mil por cento de inflação no ano. Agora, eu lá não fui procurar governo, eu fui procurar 

a sociedade civil. Procurei, inclusive, deputados comunistas, procurei gente da esquerda, gente da 

direita, empresários. E a verdade é a seguinte, para conter a inflação e para o governo ter credibilidade, 

eles tomaram a seguinte decisão... disse, por exemplo, que demissão de funcionário fantasma gera 

problema social. Há que se perguntar o seguinte, são 140 milhões de brasileiros que estão hoje em 

jogo ou são 100 mil ou 200 mil funcionários fantasmas ou marajás? E era o caso da Bolívia, eles 

acharam que o custo social era muito menor diminuindo a máquina estatal do que escravizando toda a 

população boliviana. Então, a minha receita para o Brasil, austeridade, governo com autoridade, 

ministros competentes, combate à corrupção e ter como objetivo o interesse social maior e não o 

interesse social menor. 

Marília Gabriela: Obrigado, doutor Maluf. Afif Domingos, você pode perguntar para o senador Afonso 

Camargo ou para Ronaldo Caiado. 

Afif Domingos: Eu vou perguntar ao Ronaldo Caiado. Eu apresentei um projeto que começa a tramitar 

agora em agosto no Congresso Nacional, propondo a antecipação da posse do presidente eleito, que 

será um de nós, para primeiro de janeiro, porque eu estou acreditando que a antecipação da posse é 

primordial porque significa antecipar a solução dos nossos problemas. Eu pergunto a você, 

companheiro Caiado, como perguntaria a todos, você estaria disposto a dar apoio a esta tese para que 

nós possamos antecipar a solução dos nossos problemas? 

Ronaldo Caiado: Afif, o problema todo é que a sociedade brasileira, ela já vem convivendo com essas 

dificuldades há muito tempo. O que nós temos que pedir a Deus é que esse governo administre da 

maneira menos catastrófica até realmente as eleições do dia 15 de novembro e nós podermos chegar 

ao comando deste governo na data pré-fixada, no dia 15 de maio. Eu tenho certas preocupações na 

antecipação para primeiro de janeiro. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, o presidente eleito, ele 

terá que ter um perfil, uma radiografia do país. Ele não pode já chegar sem saber sequer o sintoma do 

paciente e já apresentar o tratamento. Então eu acho que esse período, Afif, eu acho fundamental para 

podermos fazer uma auditoria, um levantamento. Sabermos diagnosticar corretamente quais são os 

pontos que nós devemos atacar e como nós devemos atacar para não desestabilizar esse governo 

frágil e essa máquina que está aí hoje, governando esse país. Por isso eu gostaria de refletir sobre 

esse ponto, mas, primeiro lugar, eu acho que devemos manter as datas já previamente fixadas. 

Marília Gabriela: Afif, você tem um minuto. 

Afif Domingos: É. Eu volto a insistir porque eu acho que quem se predispõe a se candidatar à 

presidência da república tem que ter em mente um quadro muito claro de diagnóstico da situação e, 

acima de tudo, essa campanha é para se apresentar projetos de governo. Projetos de governo já em 

debate com a sociedade e aqui nós começamos hoje este grande debate, colocando claramente os 

pontos de vista e, acima de tudo, já ir preparando uma equipe para assumir o governo imediatamente. 

Nós já estamos preparados para isso, por isso que fomos um dos primeiros a apresentar um projeto 

completo para a discussão da sociedade, registamos no Congresso Nacional e acho que deve existir 

uma sabatina no Congresso Nacional com todos os candidatos, mostrando a que vieram. Exatamente 

para que haja uma espécie de serviço de proteção ao eleitor, para que nós não corramos o risco de só 

ter caixinha bonitinha sem nada dentro, ou seja, apresentar a embalagem sem apresentar a essência 

do produto. Por isso eu acredito que nós precisamos estar prontos, qualquer um de nós, para assumir 

o país em qualquer momento. Eu estou pronto. 

Marília Gabriela: Caiado, você tem um minuto. 
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Ronaldo Caiado: Eu quero parabenizar o candidato que já apresentou o seu programa. O nosso está 

em fase final, deverá ser encaminhado em poucos dias ao Congresso Nacional para também ser 

debatido. Agora, eu acho fundamental não frustrar mais o povo brasileiro e neste momento nós não 

temos mais direito a errar. É um momento importante. Vamos com muito equilíbrio, com muita 

ponderação, vamos realmente avaliar corretamente, vamos ter a oportunidade de entrar em toda essa 

máquina estatal, ter dados oficiais. Porque, infelizmente, deputado, eu não tive acesso até este 

momento, esses dados, a nível de ministérios, de autarquias ou de empresas de economia mista. Fica 

muito difícil fazer uma avaliação correta de tudo isso para se indicar o tratamento que deverá ser dado 

a cada órgão. Por isso eu continuo com a minha tese de que vamos fazer um levantamento correto 

para não errarmos e depois não teremos mais como explicar à sociedade brasileira uma falha nossa. 

Marília Gabriela: Roberto Freire, deputado, a sua pergunta para o senador Afonso Camargo. 

Roberto Freire: Olha, e vem a calhar. O senador Afonso Camargo, na sua intervenção inicial falou que 

ninguém pode gastar o que não tem. Isso é uma tese tão conservadora, que é do capitalismo pré-( ). É 

o capitalismo de antes de 29. Mas essa linguagem conservadora, essa lógica conservadora está 

presente em todos, tem uma série de afirmações que não são verdadeiras. É de que o Estado brasileiro, 

o setor público, tem uma intervenção muito grande na economia. Isto não é verdadeiro. É que a questão 

do problema brasileiro é do déficit público. Isso também não é verdade. Se fala aqui de enxugar a 

máquina, eu gostaria depois de saber o quê que ele acha disso, enxugar a máquina, demitindo pessoas.  

Marília Gabriela: Sua pergunta, Roberto. 

Roberto Freire: Mas ele não se preocupa com os incentivos e os subsídios, não se preocupa aqui com 

o que o Estado transfere para o setor privado. 

Marília Gabriela: A sua pergunta, Roberto Freire. 

Roberto Freire: O quê que acha dessa... da tentativa de se ter uma visão mais social do papel do 

Estado, de um Estado que se renove, que se redefina, e não essa linguagem conservadora. O que é 

que o senador acredita disso? 

Afonso Camargo: O Gabi, eu poderia, se o Roberto Freire permitir, fazer uma observação sobre o que 

o Afif falou, a pergunta do Afif, ou não? 

Marília Gabriela: Roberto Freire. 

Roberto Freire: Bom, eu vou... tudo bem. É o tempo que o senhor tem. 

Afonso Camargo: É porque é esclarecedor. Você permite? É esclarecedor. Porque, na minha opinião, 

o Congresso não tem prerrogativa, não tem poder para diminuir o mandato do presidente da república. 

A Constituinte tinha, o Congresso não tem. Isso é só para efeito de debate posterior. 

Roberto Freire: Mas eu acho que a gente tem que respeitar a Constituição. Se for para discutir isso.  

Afonso Camargo: Deixa eu responder... 

Roberto Freire: Mas vamos discutir essa lógica conservadora que está presente inclusive em alguns 

discursos de setores de esquerda, que é bom a gente começara a ver que o neoliberalismo, essa 

chamada... 

Marília Gabriela: Vamos lá.  

Afonso Camargo: Nós vamos partir do princípio. Eu parto do princípio que o maior inimigo hoje, 

inclusive, do assalariado, que eu sei que é a tua preocupação, é a inflação. E não há forma de você 

realmente... a inflação, você não combate, você tem que zerar. E a forma de zerar a inflação é você 

deixar de emitir ou título ou moeda, porque senão você não vai zerar nunca a inflação. Então, isso eu 

acho que não é conservador, isso daí é aritmético. Agora, isso não significa, e você viu inclusive pela 

pergunta que eu fiz ao ministro Aureliano, que eu não veja essa... não tenha essa visão social do 

Estado. Tento que, na minha visão, e nisso aí eu queria também fazer uma observação ao que o Afif 
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falou, quando você disse que a igualdade de oportunidade se dá na educação e na saúde. E hoje eu 

não tenho qualquer dúvida que o Estado também tem uma grande função indutora de produção de 

bens na alimentação e na casa própria. Eu durante anos ouvi dizer que os dois problemas fundamentais 

de qualquer país eram educação e saúde. Eu estou convencido de que a alimentação, porque não há 

melhor remédio do que a comida e não adianta também mandar as crianças para a escola sem que 

elas estejam suficientemente alimentadas. Nós sabemos que hoje, inclusive o cérebro das crianças do 

Brasil, de milhões de crianças se compromete entre zero e dois anos de idade por falta de nutrição. 

Então, eu tenho uma visão social do Estado. Só que nós temos que acabar com a inflação, eu não sei 

se tem alguma proposta, a minha é zerar o déficit. 

Roberto Freire: Não, mas a minha não é. É exatamente isso, porque isso é a linguagem conservadora. 

Por que não se discutir, por exemplo, que esse Estado amplie a sua carga tributária em cima do capital 

que não paga no Brasil e quem paga imposto aqui é assalariado? Porque o Estado Brasileiro não 

discute os subsídios e os incentivos e que são transferidos para a iniciativa privada? O que eu quero 

dizer é que esse Estado Brasileiro é um Estado privatista, ele tem pouca participação na economia e, 

mais do que isso, quando tem, é permitindo que, como, por exemplo, educação e saúde, que falam-se 

tanto aqui. Educação e saúde hoje é um bem de comércio, só tem acesso quem tem dinheiro e isto é 

um absurdo, isso foi uma privatização do Estado Brasileiro. E esse Estado que está aí, é bom que se 

diga, é um Estado que acabou com o serviço público e quer criar um bode expiatório no servidor público, 

que também é desrespeitado por esse Estado. Esse Estado não é o nosso. Esse Estado é a imagem 

e semelhança dessa classe dominante brasileira, que sabe fazer do capitalismo, o capitalismo sem 

risco. É o capitalismo que, quando tem lucro, se apropria individualmente, quando tem prejuízo, 

socializa, todos nós pagamos. Aí não, isso tem que acabar. É pensar um Estado que tenha a 

capacidade de voltar a induzir crescimento, um Estado que tenha papel social... 

Marília Gabriela: Roberto Freire. 

Roberto Freire: E desenvolvimento também. 

Marília Gabriela: Seu tempo acabou. O senhor tem mais um minuto de tréplica.  

Afonso Camargo: Esse problema que você levanta, de aumentar... 

Roberto Freire: Ele tem tréplica? 

Marília Gabriela: Tem, conforme as regras. 

Roberto Freire: Vai ser sua. 

Marília Gabriela: Então vamos lá? A partir de agora o seu minuto, senador, por favor. 

Afonso Camargo: O problema que você levanta, aumentar a arrecadação, não entra em contradição 

com o equilíbrio orçamentário. Se você aumentar a arrecadação e aumentar a despesa, continuar 

gastando mais do que recebe, vai continuar com o mesmo problema. 

Roberto Freire: Mas quem mandou fazer isso e tentou fazer isso e foi aumentar para o capitalismo até 

se acumular e crescer. 

Afonso Camargo: Mas é a conclusão que nós chegamos. Não há forma de você zerar a inflação, acabar 

com a inflação a não ser com equilíbrio orçamentário. 

Roberto Freire: Não é, isso não é verdade. 

Afif Domingos: Meu nome foi citado e eu tenho direito a um minuto, pelo regulamento. 

Marília Gabriela: Então, com licença. De acordo com as regras, foram citados os nomes do ministro 

Aureliano Chaves e do Afif Domingos. Você quer falar? 

Afif Domingos: Quero. Tenho um minuto, não é isso? 

Marília Gabriela: Sim. 
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Afif Domingos: Bom, foram duas citações que foram feitas, meu caro Afonso. 

Afonso Camargo: E eu fiz de propósito para te dar uma oportunidade. 

Afif Domingos: Muito obrigado. 

Afonso Camargo: É a aliança do PTB com ele. 

Afif Domingos: Não comam meu tempo, por favor. 

Afonso Camargo: Será que vai sair essa aliança aí? 

Afif Domingos: O ponto que ele colocou é o seguinte. O primeiro, de que o Congresso não teria 

prerrogativa para isso. Tem sim. Tem porque nós podemos alterar a Constituição a qualquer momento 

por três quintos dos votos, o que vai exigir, logicamente, um acordo. Segundo, eu fico contente que 

você leu o nosso programa de governo. 

Afonso Camargo: E agora eu não posso falar nada. 

Afif Domingos: E o nosso programa de governo, você fez a leitura e ficou constatado exatamente este 

ponto, onde o grande investimento que nós vamos fazer na educação é na pré-escola. É na pré-escola 

para que nós possamos alimentar as crianças de zero a dois anos, que será a nossa revolução 

educacional ligada à revolução verde da agricultura. E é exatamente aí, melhorando as condições de 

neurônio, que nós vamos aumentar a capacidade da criança brasileira de apreensão, de apreender 

aquilo que lhe é ministrado pela escola, porque hoje o analfabetismo está diretamente ligado ao 

problema da subnutrição. Obrigado por ter dito e promovido nosso programa. 

Marília Gabriela: Ministro Aureliano, o senhor foi citado também. O senhor quer usar um minuto? 

Aureliano Chaves: Eu vou falar ou vou perguntar? 

Marília Gabriela: O senhor vai falar. 

Aureliano Chaves: Eu vou falar. 

Marília Gabriela: O que o senhor quiser. 

Aureliano Chaves: Eu ouvi com muita atenção aqui algumas intervenções inteligentes, como só ia 

acontecer em debates dessa natureza, a respeito do problema de dívida externa do Brasil. A primeira 

indagação que eu faço é o seguinte, conhece-se com segurança o perfil da dívida externa brasileira? 

Quanto deve a administração centralizada? Quanto deve a administração centralizada, governo federal, 

governos estaduais e governos municipais? Quanto deve a administração descentralizada, as estatais 

de âmbito federal e as estatais de âmbito estadual? Qual é especificamente o tipo dessa dívida? Essa 

dívida é predominantemente com os estabelecimentos de crédito multilateral ou com os 

estabelecimentos de crédito privado? A primeira condição para se combater ou para se atuar em um 

problema é conhecê-lo na plenitude. 

Marília Gabriela: Ministro. 

Aureliano Chaves: Qual é? 

Marília Gabriela: Não quero que pareça implicância, mas o seu tempo terminou. Mas eu acho que o 

senhor colocou a questão. 

Aureliano Chaves: Com esse tempo. 

Marília Gabriela: Eu acho que o senhor colocou a questão. 

Aureliano Chaves: Olha aqui, eu vou repetir o nosso Antônio Carlos presidindo a Câmara dos 

Deputados, o Congresso Nacional. Quando um orador falava mal, ele dizia, “o tempo amigo não permite 

que você continue falando”. Quando o orador estava falando bem, ele dizia, “o tempo, amigo, não lhe 

permite falar mais”. Eu indago, que tipo de intervenção você faz?  
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Marília Gabriela: Ministro, eu acho que o senhor esteve ótimo até agora, o problema é que a gente tem 

algumas regras a seguir. Eu vou encerrar esse bloco lembrando mais uma vez que outros dois 

candidatos foram convidados para esse debate. 

Ronaldo Caiado: Eu gostaria de dizer que estão falando demais da pecuária e de medicina e eu acho 

que aí... 

Marília Gabriela: Caiado, nós estamos seguindo as regras. Caiado... 

Ronaldo Caiado: Eu me credencio para começar a falar do setor que eu represento. 

Marília Gabriela: ... apesar do seu assunto predileto ter sido citado, você não foi citado, aqui estamos 

dentro das regras. E como eu estava dizendo, outros dois candidatos foram convidados para esse 

encontro e não aceitaram, os candidatos do PRN e do PMDB, Ulysses Guimarães e Fernando Collor 

de Mello. No próximo bloco os jornalistas perguntam. Até já.  

4º bloco: jornalista x candidato 

Marília Gabriela: Quarto bloco. E neste bloco os três jornalistas da Bandeirantes farão perguntas a 

candidatos de sua escolha. Eles vão escolher também o outro candidato para comentar as respostas, 

para comentar a resposta. Os interrogados não podem ser repetidos. Os comentaristas, sim, podem 

ser repetidos. Pela ordem alfabética quem vai fazer a primeira pergunta é Fernando Mitre. Mitre, a sua 

pergunta deve ter 30 segundos. 

Fernando Mitre: Doutor Brizola, eu vou perguntar ao senhor e gostaria que o deputado Lula 

comentasse. 

Marília Gabriela: Então, só uma coisinha, doutor Brizola, o senhor vai ser o perguntado, vai ter dois 

minutos para responder. E o comentarista... quem é que você escolheu, Mitre? 

Fernando Mitre: Deputado Luís Inácio Lula da Silva. 

Marília Gabriela: Lula vai comentar depois em um minuto. 

Fernando Mitre: Doutor Brizola, o senhor tem mostrado preocupação, como tantos outros candidatos 

aqui, com a distribuição de renda no Brasil, com o problema da injustiça social. Sabemos, no entanto, 

que nenhuma política de redistribuição de renda funciona se não houver transferência de recursos de 

uma área para outra. A minha pergunta é o seguinte, o senhor vai tirar recursos de que áreas para levar 

para as áreas mais carentes? Quer dizer, quem perde e quem ganha, no seu governo? O senhor, por 

exemplo, aumentaria impostos? De quem? Eu gostaria que o deputado Lula comentasse depois. 

Leonel Brizola: Na verdade, essa pergunta se insere na questão do modelo econômico. No Brasil vem 

se acentuando cada vez mais um processo de transferência de renda para uma minoria, que está 

acumulando. Isso é uma realidade. Enquanto a população se empobrece, na média, há uma minoria 

que acumula. Isso é o fluxo. Muito bem. 

Voz masculina: O senhor sabe diagnosticar essa minoria, doutor? 

Leonel Brizola: Nós, por exemplo... nós, por exemplo... eu lamento que não possa entrar nessa... senão 

vou perder meu tempo aí. Veja o seguinte, nós preconizamos uma mudança de modelo econômico. 

Nós... tanto que achamos que todos esses choques pouco adiantarão se não houver uma mudança no 

sentido desse fluxo. E acho que para isso não é preciso transpor as fronteiras do capitalismo, basta 

olharmos o que ocorre nas outras nações que eu cito constantemente, evoco o exemplo da Austrália, 

que é uma produtora de bens primários, agricultura, pecuária... pecuária e minérios, essencialmente. 

Então, o que acontece? Acontece que aí está o problema essencial. Nós entendemos que no caso da 

economia brasileira há uma perda internacional. É um quadro complexo que precisa ser encarado, uma 

vez que está visto que é uma perda internacional. Um país que tem a expressão econômica que tem o 

Brasil, a massa de produção que tem o Brasil. E para onde vai essa produção? É consumida pelos 

funcionários, como disse um outro candidato? Não. O Brasil tem um sócio oculto, há uma perda 
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internacional, sem enfrentar essa perda internacional nós não vamos corrigir a inflação. Será um 

choque, comprimir uma mola. Não só é preciso revisar a questão tributária... 

Marília Gabriela: Doutor Brizola. 

Leonel Brizola: Em nosso país, quanto conter a perda internacional. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola. 

Leonel Brizola: E partir firmemente para uma elevação de salários... 

Marília Gabriela: O seu tempo terminou, doutor Brizola. 

Leonel Brizola: E das rendas e, principalmente, das aposentadorias. É preciso elevar a renda do povo 

brasileiro. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola. 

Leonel Brizola: Obrigado. 

Marília Gabriela: Vou ter que entregar o comentário ao Lula e depois volta para o senhor para um 

minuto de réplica. 

Lula: Olha, eu participei outro dia de um debate no Rio Grande do Sul e estava vendo o empresariado 

discutir como produzir riqueza e como distribuir riqueza. E é engraçado porque depois de tantas horas 

de debate, quase que nenhum empresário falou do salário. Ou seja, a briga é apenas entre empresário 

e Estado. E ainda fazendo uma confusão, na minha opinião, de má fé, tentando confundir o Estado 

com o governo. Ou seja, eu acho que não é possível neste país se levar em consideração uma política 

de distribuição de renda se a gente não tentar, não explicitar tirar de quem. Eu acho que primeiro o 

Estado precisa arrecadar o que lhe é de direito. Hoje no Brasil nós temos uma estimativa de sonegação 

de imposto da ordem de nove e meio por cento do nosso, do PIB. 

Marília Gabriela: Lula, você está comentando a resposta do Brizola? 

Lula: Comentando a resposta do Brizola. Obviamente que é preciso que haja explicações para 

comentar a resposta do governador Leonel Brizola. Eu acho que nós precisamos em primeiro lugar 

dizer às classes produtoras desse país e ao empresariado que é preciso avançar do ponto de vista da 

compreensão de que é preciso que uma parcela do seu lucro seja devolvida em forma de salário e 

outra parcela seja investida no setor produtivo como única forma... 

Marília Gabriela: Acabou seu tempo, Lula. 

Lula: De distribuir renda neste país. 

Marília Gabriela: Um minuto. 

Leonel Brizola: Obrigado. Se o Leonel Brizola for eleito presidente desse país, eu vou chegar lá de 

serrote. Eu vou serrar uma perna desse modelo econômico. Esse modelo econômico está podre, não 

pode continuar, exatamente como ocorria nos últimos anos da monarquia. Também ali a classe 

dirigente não admitia de dar salário aos escravos. A economia vem abaixo, “aqui vamos vender o nosso 

açúcar, o nosso minério”, exatamente como ocorre hoje. Mantem-se esse país nesses baixos níveis de 

vida e de salário através de um raciocínio que, no fundo, contém uma cumplicidade. Como naquele 

tempo a classe dirigente não entendia, hoje também não entende. Porque o dia que assumir uma 

posição de abertura, está implicitamente reconhecendo que há uma cumplicidade. Há uma 

cumplicidade na vida desse país para manter esse modelo econômico de natureza colonial. Eu quero 

dizer sinceramente, Leonel Brizola no governo, vai ser desde o primeiro dia combate incessante para 

derrogar esse modelo econômico que não é reformável. 

Marília Gabriela: Terminou, doutor Brizola. 

Leonel Brizola: Eu afirmo, na minha convicção, que não é reformável. 

Marília Gabriela: Terminou, doutor Brizola. 
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Leonel Brizola: E precisa ser derrogado. 

Marília Gabriela: Vamos lá. Pela ordem alfabética, José Augusto Ribeiro vai perguntar para quem e 

quem é que você quer que comente? 

José Augusto Ribeiro: Gabi, eu recebi no fim de semana um apelo de dirigentes das entidades 

representativas dos engenheiros, dos técnicos e dos trabalhadores da Petrobrás, mais do que 

preocupados, angustiados com o que eles consideram um verdadeiro assassinato dessa que é a maior 

empresa brasileira de todos os tempos. Eu gostaria de transmitir, não essa pergunta, mas esse apelo 

a todos os candidatos, aos que estão presentes aqui e aos que não aceitaram o convite para estar aqui, 

mas estão seguramente em casa acompanhando esse debate. Haverá outras oportunidades para todos 

os candidatos se manifestarem sobre isso. E eu junto à crise da Petrobrás a crise de Volta Redonda, 

da Siderúrgica Nacional e a crise do Banco do Brasil. E pergunto ao senador Mário Covas e peço o 

comentário do ministro Aureliano Chaves. 

Marília Gabriela: Senador. Você quer repetir a pergunta? Você quer ser claro na sua pergunta, José 

Augusto, por favor? 

José Augusto Ribeiro: Como enfrentar a crise que está liquidando a Petrobrás? Como enfrentar a crise 

que está liquidando Volta Redonda? Como enfrentar a crise que está ameaçando o Banco do Brasil? 

Marília Gabriela: Senador, o senhor tem dois minutos e o ministro Aureliano vai ter depois um minuto 

para comentar. 

Mário Covas: Bem, no que se refere à Petrobrás, é verdade que a Petrobrás vem enfrentando uma 

situação extremamente difícil. Uma situação extremamente difícil que atinge hoje um prejuízo da ordem 

de 450 milhões de dólares. São defasagens de preço que se iniciaram a partir do começo do ano e que 

hoje levam a esta situação. A Petrobrás é uma empresa que representa 5% do PIB nacional, 

indiretamente, 10% do PIB nacional. Ela representa alguma coisa correspondente a 7,7 bilhões de 

barris de petróleo, estimado. Ela tem 20 mil empregos diretos e tem cerca de 70 mil empregos indiretos. 

Ela envolve centenas de fornecedores. E ela tem sofrido ultimamente um problema que nasce 

fundamentalmente da defasagem de alguns preços. Defasagem que se acentuou após o Plano Verão. 

Para recuperar isso você pode fazer de algumas maneiras. A primeira delas, a mais óbvia, todavia nem 

por isso a mais eficiente, é de você simplesmente colocar os preços de acordo... preço público é uma 

coisa em torno da qual eventualmente você até estabelece determinadas políticas. É por isso que 

determinadas estatais brasileiras chegaram a determinada situação. O caso da CSN posteriormente 

mostra isso com muita clareza, um preço extremamente defasado. No caso da Petrobrás você pode 

simplesmente aumentar o preço. O que se fala é que você tem hoje um preço na Petrobrás em torno 

de 14 dólares por barril de petróleo, barril de petróleo que você está pagando 19 dólares. Você tem 

uma nafta que está sendo vendida subsidiada para a indústria petroquímica, você tem algumas coisas 

que podem ser feitas indiretamente e o período pelo qual você transfere o dinheiro necessário... você 

vende ao intermediário, na distribuição, ele tem um certo prazo para pagamento e isso confere um 

ganho financeiro. De forma que eventualmente você pode recuperar isto para a Petrobrás. Eu espero 

que réplica, se eu puder falar, eu faça um pouco da CSN. 

Marília Gabriela: Doutor Aureliano, seu comentário de um minuto, por favor. 

Aureliano Chaves: A colocação feita pelo jornalista Augusto e pelo senador Mário Covas encerra uma 

verdade que precisa ser analisada no seu todo. A raiz do problema das estatais no Brasil está 

especificamente na deformação que a administração dessas estatais sofreu ao longo do tempo. A 

empresa estatal foi criada dentro de um princípio que ela deveria ser administrada com uma visão da 

empresa privada, com um objetivo de natureza pública. A administração descentralizada, voltada para 

a flexibilidade que deve ter uma administração descentralizada. Com o correr do tempo essa 

descentralização foi terrivelmente contaminada por uma hipercentralização. A chamada SEST, 

Secretaria de Controle das Empresas Estatais começou a intervir diretamente no mecanismo 

administrativo, no mecanismo gerencial e embaralhou o processo completamente. E tendo 
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embaralhado o processo, dificultou necessariamente a administração dessas empresas. Então, a 

primeira coisa, essas empresas, empresas do porte da Petrobrás, da Eletrobrás, da Telebrás... 

Marília Gabriela: Doutor Aureliano. 

Aureliano Chaves: Da Siderúrgica Nacional... 

Marília Gabriela: O senhor pode encerrar o seu raciocínio, por gentileza? 

Aureliano Chaves: Precisa ter restaurada a verdade administrativa. 

Marília Gabriela: Doutor Aureliano. 

Aureliano Chaves: Para que elas possam cumprir a sua finalidade. 

Marília Gabriela: O senhor me dá licença, doutor Aureliano? 

Aureliano Chaves: Sem isto, não há possibilidade. Se não for na raiz do problema, o problema fica sem 

solução. 

Marília Gabriela: O seu tempo terminou, doutor Aureliano. Sua réplica, senador. 

Mário Covas: Olha, realmente isso nos leva a uma longa direção, a uma longa discussão aqui sobre o 

papel do que se chama privatização, estatização, do por quê que, afinal, o Estado entrou, em uma 

época passada, no domínio da... no investimento direto, o quê que ele representou ao longo do tempo 

como incentivador do que existia de mais moderno em matéria de tecnologia, foi dessa maneira que se 

instalou no país a indústria de base. Mas a rigor não é isso que foi perguntado. O que foi perguntado é 

especificamente o problema da Petrobrás e especificamente o problema da Companhia Siderúrgica 

Nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional tem aspectos extraordinários. Uma produção de quatro 

bilhões e meio de toneladas. A Companhia Siderúrgica Nacional, ela produz 10% da folha de flandres 

produzida no Brasil. Ela é um símbolo, como a Petrobrás é, do problema de libertação nacional. Talvez 

isso... de libertação econômica desse país. Talvez a Companhia Siderúrgica Nacional tenha sido a 

nossa única herança depois da Segunda Guerra Mundial. Foi a partir dela que se iniciou uma siderurgia 

nesse país. Hoje, infelizmente... 

Marília Gabriela: Bom, vocês estão percebendo... desculpe, eu vou fazer uma pequena intervenção 

agora. Vocês estão percebendo que o tempo está sendo seguido à risca e eu acho que um mínimo de 

capacidade de síntese vai ajudar todo mundo. Por favor. 

Maluf: Síntese, porque não falaram do Banco do Brasil, que é a melhor instituição bancária desse país. 

Ronaldo Caiado: Gabi, eu poderia fazer uma... 

Maluf: ( ) Foi perguntado do Banco do Brasil e não foi falado. 

Marília Gabriela: Então, um momento. Vamos... 

Mário Covas: Só um minuto. 

Maluf: Pois não. 

Mário Covas: Eu gostaria de saber uma coisa da mediadora. No instante em que ela pediu para eu me 

calar, eu me calei. Imediatamente, o governador Maluf embarcou na minha pergunta. Pegou uma 

carona na minha pergunta para fazer um elogio para o Banco do Brasil. Eu pergunto se pode ser feito. 

Eu não estou contra não, só quero saber se pode. 

Marília Gabriela: Não. Não pode. Não pode, realmente. Vocês vão me dar licença. 

Mário Covas: Se puder, eu vou usar a mesma técnica. 

Marília Gabriela: De fato não pode. Vamos chegar a uma linda conclusão aqui. Nós estamos fazendo 

um programa... 

Maluf: Ela pergunta para o José Augusto, não para mim. 
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Marília Gabriela: Com licença, doutor Maluf. Nós estamos fazendo um programa, seguindo as regras 

que foram estabelecidas com as suas assessorias, que concordaram com essas regras, e a nossa 

direção. Então, vamos fazer o que vocês quiseram. Vocês foram representados, e bem representados. 

Então, agora a terceira pergunta é do José Paulo Andrade. Você vai perguntar para quem e quer o 

comentário de quem, José Paulo? 

José Paulo Andrade: Eu vou perguntar para o Lula e quero o comentário do Caiado. Dois poderes já 

foram muito comentados aqui. O executivo, claro, porque são todos candidatos à presidência da 

república. E o legislativo. 

Marília Gabriela: Você tem 30 segundos, José Paulo. 

José Paulo Andrade: E o Legislativo, mas ficou de fora o Judiciário. Como nós sabemos que a CUT, a 

entidade que apoia o PT, muitas vezes contesta as decisões judiciais, continuando greves mesmo 

quando eram declaradas ilegais, e agora quando declaradas improcedentes, que administrações do 

PT também tem se insurgido, caso de Santos, contra decisões judiciais. Nós queremos saber do Lula 

como é que será a justiça com o PT na presidência? Lula vai respeitar a justiça? 

Lula: Olha, pobre do país que o presidente da república puder meter o dedo nas decisões do Poder 

Judiciário. Eu acho que o Poder Judiciário tem que ser autônomo, o Poder Judiciário tem que ter 

autonomia suficiente para tomar as suas deliberações sem precisar a intromissão do Poder Executivo, 

sem precisara intromissão do Poder Legislativo. E falo muito à vontade porque fui vítima desse Poder 

Judiciário. Eu fui condenado a três anos e meio de cadeia pela Justiça Militar quando eu era inocente. 

Eu fui caçado de um sindicato quando eu era inocente. Eu vi centenas de trabalhadores serem 

mandados embora, inclusive antes da própria Justiça se manifestar. De forma que eu acho que o Poder 

Judiciário, que hoje não age com a independência correta que deveria agir, acho que o Poder Judiciário 

é um Poder Judiciário que representa interesses da classe dominante e não da sociedade brasileira 

como um todo, não tem autonomia suficiente para isso. Quando nós acabamos de assistir uma briga 

vergonhosa do ex-ministro da administração, Aluísio Alves, que ficou brigando com o próprio Poder 

Judiciário para ser inimigo do Supremo Tribunal Militar, demonstra que não há independência suficiente 

do Poder Judiciário. Eu espero e tenho convicção de que em um governo administrado por mim o Poder 

Judiciário será autônomo e será respeitado em toda a sua plenitude. 

Marília Gabriela: Um minuto do seu comentário, Caiado. 

Ronaldo Caiado: Bem, eu discordo na posição em que o deputado Lula disse que esse Poder Judiciário, 

ele realmente está vinculado a alguns grupos ou não está cumprindo a lei neste país. É um poder que 

não está aparelhado, é um poder que não é dado a ele condições mínimas para implantar a lei no país. 

Agora, o que está acontecendo é que muitas vezes, como ele citou, entidades às vezes não acatam a 

lei. E eu só entendo democracia em um país aonde todos nós somos prisioneiros das leis. No momento 

em que cada um acha que deve atuar ou que deve fazer o que bem pensa, isso é baderna, isso é total 

descumprimento das normas legais. Agora, eu gostaria de prolongar só por mais 30 minutos... 

Marília Gabriela: Não, não, não. Você não vai poder prolongar por mais tempo. Eu sinto muito. Você 

tem mais um minuto de réplica, Lula. 

Lula: Eu penso que todo telespectador, o telespectador que está assistindo esse programa, tem 

consciência de que na maioria das vezes em que um conjunto ou uma categoria profissional 

desrespeitou uma decisão do Poder Judiciário é porque, embora fosse legal a posição do Poder 

Judiciário, ela era injusta do ponto de vista da reivindicação, porque não dava o mesmo tratamento às 

partes que estava em negociação. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Quando eu fui... um dia a 

justiça determina... ela se auto determina incompetente para julgar uma determinada greve. No dia 

seguinte, em função da pressão de um determinado Ministro do Trabalho, essa mesma justiça, no dia 

seguinte, volta atrás e se julga competente para julgar aquela greve, julgando normalmente a greve 

ilegal. Então, eu penso que o que eu estou afirmando aqui não é nem um caso contado e nem notícia 

de editorial de algum jornal, é coisa vivida por centenas e centenas de categorias de profissionais. 
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Vamos pegar o caso agora, o caso da justiça que permitiu que o Exército invadisse a siderúrgica em 

Volta Redonda.  

Ronaldo Caiado: Bom... 

Marília Gabriela: Olha aqui... 

Ronaldo Caiado: Eu acho que... Marília, agora é minha vez, meu um minuto. 

Marília Gabriela: Não, não é a sua vez. Caiado, nesse bloco, a regra é a seguinte, o escolhido para a 

resposta tem dois minutos para responder, o comentarista um minuto para comentar e o escolhido tem 

um minuto para réplica. Você tem a chance... 

Ronaldo Caiado: A preocupação que eu tenho, Marília, é se nós não realmente chegarmos naquilo que 

a sociedade espera de nós nesse momento, nós podemos aqui transformar os faltosos em vencedores. 

Marília Gabriela: Caiado, Caiado. 

Ronaldo Caiado: Eu acho que nós temos que dar um pique nesse debate. 

Marília Gabriela: Seguindo as regras, vamos para uma segunda rodada, se você tiver sorte, te 

escolhem, porque você só foi comentarista. O que não pode ser escolhido novamente, vocês sabem 

disso, só para lembra-los é quem já foi perguntado. Comentaristas podem ser de novo. Fernando Mitre 

vai escolher quem agora? 

Fernando Mitre: Eu quero fazer uma pergunta ao doutor Paulo Maluf e gostaria que o doutor Roberto 

Freire comentasse a resposta dele. Doutor Paulo, o dinheiro anda curto no Brasil, como sabemos, no 

nível do investimento. O dinheiro anda curto, no nível do investimento, em todos os níveis, 

principalmente no bolso do assalariado. Há um grande sofrimento, a inflação está comendo o salário 

do trabalhador, como sabemos. O senhor acaba de voltar da Bolívia, aparentemente entusiasmado 

com a receita aplicada lá, uma receita que busca atacar com vigor o déficit público, cortar gastos e 

provocar um sofrimento grande, há um custo social muito grande nisso aí. Eu gostaria de saber até 

onde o senhor iria com esse custo social, combatendo a inflação aqui no Brasil, como presidente da 

república. 

Maluf: Nós temos que fazer uma escolha. E esta escolha permite somente duas opções, não tem três. 

A primeira opção é fazer um governo frouxo, um governo nomeando parentes de deputados e 

senadores, um governo com mordomias, um governo com marajás. Esse não é o governo nem a opção 

que eu escolheria. Eu escolheria a opção de um governo com autoridade, onde quem trabalha no setor 

público ganha e ganha bem, quem não trabalha será demitido. Um governo onde não existem 

mordomias, onde não exista essa discrepância hoje salarial. Um governo onde nós não permitíssemos 

que, como hoje acontece, quem trabalha é penalizado, quem produz paga imposto, o assalariado é 

mordido pelo leão e quem não faz nada, corre o risco de ficar ministro. Esse é o tipo do governo que 

não seria o meu. O meu governo seria um governo com austeridade e eu preferiria causar um custo 

social a 100, 200 ou 300 mil fantasmas que não trabalhem, que não marquem o ponto, a dar um custo 

social como hoje existe a 140 milhões de brasileiros que são roubados todos os dias. O governo cada 

vez mais rico, o governo cada vez mais larápio com essa inflação e o povo cada vez mais pobre. Então, 

inclusive, uma boa maneira de você fazer uma melhor distribuição de renda é de quem ganha até dez 

salários mínimos não pagar imposto de renda na fonte. E aumentar o imposto de renda na fonte acima 

de quem ganha acima de 30 salários mínimos. De maneira que a distribuição de renda, a produção, a 

austeridade do setor público, a autoridade do governo e a vontade política de desejar fazer um pacto 

pela democracia, no meu entender, isto sim, é que vai levar ao crescimento econômico, com a felicidade 

geral do povo brasileiro. 

Marília Gabriela: Roberto Freire. 

Roberto Freire: É. Realmente é questão de escolha. E aí nós estamos assistindo exatamente a escolha 

daqueles que são os da classe dominante brasileira que sempre penalizam o trabalho. Em nenhum 

momento ele colocou uma questão de escolha em cima do problema da dívida, seja a dívida externa 



135 
 

 
 

para os credores internacionais e a economia brasileira está sofrendo uma sangria tremenda de renda 

líquida e de transferência de recursos a título de remessas e uma série de outras transferências. E nem 

se discute também aqui os incentivos e os subsídios, para inclusive pessoas como ele, que são 

representantes da classe dominante e que recebem subsídios do governo. Isso ele não discute, como 

também não discute, por exemplo, os incentivos e os subsídios que são dados a toda a chamada livre 

iniciativa. Mais do que isso, ele não discute os juros que estão sendo aí escorchantes na economia 

brasileira. E esses juros está significando, em função da dívida interna, uma transferência de toda a 

sociedade via setor público, para o setor privado, os especuladores financeiros. Você veja, é uma 

questão de escolha. Eu faço a escolha ao contrário, quem vai ter que pagar algo são aqueles que 

sempre se beneficiaram desse modelo, não mais o trabalhador, não mais aquele que recebe salário. 

Marília Gabriela: Um minuto de réplica, doutor Maluf. 

Maluf: Eu faço a escolha e faço a escolha porque me parece que o interlocutor não ouviu a minha 

exposição. 

Roberto Freire: Ah, eu escuto bem. 

Maluf: Porque... 

Roberto Freire: Pode ficar tranquilo. 

Maluf: Eu disse nesse minuto que faz parte do meu programa de governo isentar do imposto de renda 

na fonte quem ganha até dez salários mínimos, porque não é justo que você que é descontado na 

fonte, você que trabalha, você que está tendo um pedaço do seu salário tirado pelo governo, que você 

pague a um modelo injusto de nomeações de políticos, de nomeações de marajás, de nomeações de 

funcionários fantasmas e de mordomias. Quanto ao problema da dívida externa, não fui perguntado 

por Fernando Mitre, mas respondo, eu sou a favor de uma paralização imediata do pagamento de juros 

e principal e de uma renegociação, para que haja um desconto. O Brasil já pagou muito pela sua dívida 

externa, não deve mais continuar pagando os títulos pelo valor nominal, quando no valor secundário 

esses títulos estão a 40%, 38% e 36% por cento. E quanto aos juros que foram mencionados, quem 

faz juro alto não é empresa privada e nem o trabalhador, é o governo... 

Marília Gabriela: Terminou a sua fala, doutor Maluf. 

Maluf: Que todos os dias ouve o Banco Central sinaliza com juros mais altos. 

Roberto Freire: Quem ganha são os especuladores. 

Marília Gabriela: Roberto Freire. 

Roberto Freire: Exatamente. 

Ronaldo Caiado: O governador está certo, mas não é produtor. 

Marília Gabriela: Vamos continuar? 

Maluf: Não é produtor... o produtor infelizmente paga. O produtor, o industrial, o agricultor e o 

comerciante estão pagando esse juro alto.  

Roberto Freire: Todos esses aí da classe dominante. 

Maluf: E nós somos produtores. 

Ronaldo Caiado: Não vamos confundir os sinais, produtor é quem gera riquezas... 

Marília Gabriela: Vamos continuar o nosso debate? 

Ronaldo Caiado: Especulador é quem ganha. 

Marília Gabriela: Quer dizer, vamos continuar o programa dentro das regras? José Augusto Ribeiro. 

Maluf: ( ) Exatamente. 
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Marília Gabriela: José Augusto Ribeiro, você vai perguntar para quem agora? 

José Augusto Ribeiro: Deputado... 

Maluf: Exatamente, dentro das regras. 

Marília Gabriela: Com licença. 

Maluf: E eu tinha a palavra, exatamente dentro das regras. 

Marília Gabriela: Olha aí, está com a palavra outra vez e não é hora agora. José Augusto Ribeiro. 

José Augusto Ribeiro: Pergunta para o deputado Guilherme Afif, pedindo o comentário do governador 

Brizola. O plano verão conseguiu arroxar os salários, mas não conseguiu congelar os preços. Como 

que se pode compatibilizar o combate à inflação com a redução dos sacrifícios que sistematicamente 

as políticas econômicas impõem aos assalariados em todo o Brasil? 

Afif Domingos: Perfeitamente. Olha, vamos deixar clara uma coisa, hoje o diagnóstico está bastante 

claro no Brasil. Quem está cuidando da pobreza é a economia informal, é essa economia do debaixo 

do pano, é o camelô, é a empresa que hoje tenta sobreviver, porque diz que a lei da sobrevivência é a 

maior das leis em um país. E hoje cerca de 28 milhões de trabalhadores, representando a 53% da 

população economicamente ativa, estão na informalidade. E o Estado está a serviço dos poderosos, o 

Estado está a serviço exatamente da estrutura das grandes cúpulas, sejam estatais ou privadas, e aí 

eu concordo com o Roberto Freire no aspecto do subsídio, porque o que tem de marmanjo econômico 

mamando nas tetas governamentais não está escrito. Então eu acho que, a partir daí, uma política 

muito dura é a política do ajustamento da estrutura do Estado para que ele pare de privilegiar, seja o 

lado econômico perdulário, aquele que joga o dinheiro fora, seja também sustentando atividades 

privadas à custa de subsídio, porque nunca nós fizemos uma análise de custo-benefício dessa 

estrutura. A partir daí, com o rigor da austeridade e em cima de um plano de governo, nós temos que 

derrubar a inflação e derrubar a taxa de juros. E derrubando a taxa de juros o dinheiro volta de novo 

para a atividade produtiva. Porque, José Augusto, por que que o trabalhador tanto sofre no Brasil? 

Porque hoje o dinheiro não está mais a serviço do trabalhador, ele está a serviço da especulação 

comandada pela estrutura do poder, do Estado e dos seus apaniguados. Portanto, na hora que nós 

baixarmos a inflação atacando a causa, o dinheiro volta para a atividade produtiva, e voltando para a 

atividade produtiva ele começa a gerar emprego. E provocando a falta de mão de obra nós vamos 

começar a elevar salário. Esta é a única regra que eu conheço, ou seja, um choque de capitais em 

benefício do trabalho, para que falte mão de obra, para que ela suba de valor. Esta é a fórmula que 

daremos no nosso programa de governo. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola, um minuto de comentário. 

Leonel Brizola: Perfeito. No meu modo de ver, acho que a classe dirigente brasileira divaga nessa 

questão. Tem uma inibição, não admite que a causa da inflação, essencial, fundamental, desse 

processo de afogamento no papel da inflação, são as perdas internacionais. Não admite. Isso é uma 

questão até de natureza cultural, porque estaria implicitamente admitindo a cumplicidade. Toda nação 

em cuja economia entra mais riqueza do que sai, não tem inflação. Toda nação, ocorre como a nossa, 

onde há a maior perda de riqueza em relação ao que entra, está mergulhada em um processo de 

inflação. Esta é a questão fundamental. Tudo o que se fizer aqui, enxuguem o que se quiser, nós vamos 

é fazer mais miséria do povo brasileiro. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola. 

Leonel Brizola: Porque deixaríamos, nesse caso, de atacar aquilo que é essencial. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola. 

Leonel Brizola: Tudo é necessário fazer.  

Marília Gabriela: Doutor Brizola. 
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Leonel Brizola: Mas essencialmente defender a economia brasileira das perdas internacionais. 

Afif Domingos: Eu farei então meu comentário rápido em um minuto lembrando o seguinte, 

telespectador... 

Marília Gabriela: Um minuto, não dois, hein, Afif. 

Afif Domingos: Não, eu estou respeitando rigidamente. 

Marília Gabriela: Então é um. 

Afif Domingos: Então, eu quero dizer o seguinte, a dívida é consequência do modelo perdulário. Por 

que que nós tivemos que tomar dinheiro emprestado? Porque nós fomos gastando. Então o senhor 

veja aí gente, a dívida externa, que em oitenta e dois a mamata acabou, e aí começou a dívida interna 

que hoje é maior que a dívida externa. Hoje a dívida interna, telespectador, é de 150 bilhões de dólares 

e a dívida externa, de 114 bilhões de dólares. Tudo por quê? O modelo que beneficia alguns poucos 

em detrimento de todos aí está. O Estado brasileiro tira tudo de quem nada tem para dar a cada dia a 

quem mais tem. Ou por ser amigo do rei. 

Leonel Brizola: Os Estados Unidos tem dívida externa e dívida interna e não tem inflação. 

Afif Domingos: Ou por ser amigo do rei ou por pagar um bom intermediário que sabe como ninguém... 

Leonel Brizola: Mas veja, deputado... 

Afif Domingos: Usar o pé de cabra para arrombar o tesouro público. 

Marília Gabriela: Alô. 

Afif Domingos: Eu só gostaria... 

Marília Gabriela: Não. Afif... 

Leonel Brizola: A dívida interna e externa americana não tem inflação. 

Afif Domingos: Eu não interrompi ninguém quando falou. Eu gostaria de sempre, dentro do tempo. E 

quando eu fiz a citação... 

Marília Gabriela: Mas já acabou seu tempo. 

Afif Domingos: Ao Roberto Freire, que ele tenha direito de falar, lógico. 

Roberto Freire: Olha, parece que ele está aqui querendo me ajudar. Eu quero dizer que ele concorda 

em parte... 

Marília Gabriela: Você... 

Roberto Freire: Não. Porque ele falou de subsídios e eu quero dizer que ele também defende, inclusive, 

a chamada economia informal que é uma forma travessa de as pessoas não terem compromisso com 

o fisco. Eu só queria mostrar que ele, por um lado, defende que não se deve dar subsidio e incentivos, 

talvez para a atividade formal, mas para a informal, ele defende que fique fora do sistema. 

Afif Domingos: Como ele me citou... ele me citou... 

Marília Gabriela: Não, não, agora chega. Espera aí.  

Afif Domingos: Eu posso até topar, mas ele me citou... 

Marília Gabriela: É uma aliança, isso? José Paulo Andrade, vai perguntar para quem e quer o 

comentário de quem agora? 

José Paulo Andrade: A minha pergunta é para o Ronaldo Caiado e o comentário deve ser do Lula. Até 

quando, candidato Ronaldo Caiado, brasileiros vão morrer pelo sonho de ter a sua terra? 

Ronaldo Caiado: Enquanto estiver na frente do ex-ministério da Reforma Agrária. Ou agora uma 

autarquia do Ministério da Agricultura, pessoas incompetentes que nada sabem como realmente 
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formular um programa de reforma agrária. Eu quero deixar bem claro, o problema no Brasil não é 

escassez de terra, o problema no Brasil é ter uma pessoa capaz, para realmente dar oportunidade a 

todos aqueles, não sem-terra, mas vocacionados para o trato da terra, poder ter acesso ao seu quinhão 

nos 114 milhões de hectares de terras improdutivas do governo federal. E vamos deixar bem claro para 

toda a sociedade saber, nós nunca votamos contra e nunca apoiamos nenhuma medida contra a 

reforma agrária, porque nunca existiu uma emenda no Congresso quem seria a favor da reforma agrária 

ou contra a reforma agrária. Foi votado no Congresso quem defendia a terra produtiva, e nós acatamos 

isso, e aqueles que queriam penalizar a terra produtiva, fazendo cortesia com chapéu alheio e 

realmente querendo destruir os setores produtivos primários que já cumpre a sua função social, que é 

de gerar riquezas e grãos. E graças a esse setor nós estamos na terceira safra recorde nesse país, 

apesar do atual governo. E é esse o setor o grande sustentáculo dessa nação. E é esse o Brasil que 

eu não só conheço, mas que eu convivo, vivo e participo dele. E é esse Brasil que eu acho que nós 

deveríamos discutir aqui hoje, para deixar bem claro que, produtor rural ou empresário urbano, não é 

especulador, não. Produtor rural ou empresário urbano, como trabalhador, são aqueles que estão 

envolvidos em realmente gerar riquezas para uma nação. Agora, muitos aqui falam de inimigos ocultos, 

falam disso ou daquilo, mas não dão nome. Vamos dar nome aos bois. Vamos dar nome aos bois. Por 

que é que nós estamos nessa situação atual hoje? Porque a correção monetária... 

Marília Gabriela: Terminou seu prazo, Caiado. 

Ronaldo Caiado: Simplesmente privilegia só o dinheiro, o capital... 

Marília Gabriela: Caiado. 

Ronaldo Caiado: Mas penaliza o salário e quem produz. 

Marília Gabriela: Caiado. 

Ronaldo Caiado: E é hora de nós sabermos quem deve dar a sua cota, é o Estado... 

Marília Gabriela: Caiado, acabou. 

Ronaldo Caiado: E o sistema financeiro brasileiro. 

Marília Gabriela: Acabou, Caiado. 

Ronaldo Caiado: São esses dois que se engordaram, são esses dois os grandes mandruvás dessa 

situação que vivemos. 

Marília Gabriela: Ah, não, Caiado. Eu não quero fazer esse papel tão antipático aqui de falar aos berros 

aqui, por favor. 

Ronaldo Caiado: Marília, mas vamos botar um pouco de fogo nesse negócio aqui. 

Marília Gabriela: Mas está todo mundo tendo a sua chance. Se os jornalistas escolhem... 

Ronaldo Caiado: Esse negócio está muito parado.  

Marília Gabriela: Isso é uma escolha dos jornalistas.  

Ronaldo Caiado: Tudo bem, desculpa, me desculpa. 

Marília Gabriela: Eles escolheram. Eu gostaria só... eu detesto ficar aos gritos. 

Ronaldo Caiado: Me desculpa. 

Marília Gabriela: Eu sou uma moça tão delicada. Seu comentário, Lula, por favor. 

Lula: Olha, eu acho que o Ronaldo Caiado, ele disse, na minha opinião, uma inverdade com relação à 

disputa que se deu na Constituinte com relação à reforma agrária. Na verdade, tinha muita gente contra 

a reforma agrária, porque nunca lá se estabeleceu um debate entre quem era favorável à propriedade 

e quem era contra a propriedade. Em primeiro lugar, porque nós defendemos propriedade para todo 

mundo, não para alguns privilegiados. O que nós queríamos, na verdade, era que não apenas as terras 
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devolutas, mas os latifúndios improdutivos também fossem distribuídos e que fosse discutido a partir 

de um levantamento real. O que se permitiu é que nunca houve a violência que houve na Constituinte 

em função da discussão da reforma agrária. Aliás, é importante lembrar ao telespectador, foi a única 

vez que teve briga no palanque. Aqui todo mundo conhece o plenário da Constituinte. E ali houve briga 

de tirar microfone, tacar microfone na cabeça um do outro, vira mesa, porque alguns latifundiários desse 

país, os mesmos que andam promovendo a violência no campo, os mesmos que... 

Marília Gabriela: O seu tempo acabou. 

Lula: Na calada da noite mataram Chico Mendes, quiseram evitar que a gente pudesse ter uma 

distribuição de terra nesse país. 

Marília Gabriela: O seu tempo acabou. 

Lula: Para sobrar terra para sobrar terra produtiva e não terra especulativa como nós vemos hoje. 

Marília Gabriela: O seu tempo acabou. 

Ronaldo Caiado: Bom, eu gostaria de deixar bem claro a toda a sociedade de que o deputado realmente 

parece não ter acompanhado a votação do capítulo da reforma agrária. O que nós defendemos foi só 

terra produtiva. Nós nunca defendemos terras improdutivas, grileiros, invasores ou especuladores. Nós 

a vida inteira defendemos aquele que realmente, com seu suor e trabalho, faz a terra produzir riquezas 

nessa nação. Agora, ele quis alegar o caso da violência no campo e citar Chico Mendes. Olha, minha 

gente, eu respeito e eu acredito na eternidade da alma e tenho certeza que ele lá em cima sabe quais 

são aqueles que estão utilizando dele para realmente fins politiqueiros e eleitoreiros. E eu acho que já 

isso ficou bem claro, o responsável e o mandante estão presos. 

Marília Gabriela: Caiado. 

Ronaldo Caiado: E nós não podemos aceitar essas ilações ou calúnias sobre nós ou sobre nossa 

entidade. 

Marília Gabriela: Bom, nós estamos encerrando esse bloco, lembrando mais uma vez que outros dois 

candidatos foram convidados e não aceitaram participar. O candidato pelo PMDB, doutor Ulysses 

Guimarães, e o candidato do PRN, Fernando Collor de Mello. Nós voltamos já, já.  

5º bloco: jornalista x candidato 

Marília Gabriela: Rede Bandeirantes na largada da campanha presidencial de 89, e nós não vamos 

parar por aqui. Nós já temos programados, já pensados, outros debates em outros modelos e estamos 

pensando no segundo turno. E vocês já foram convidados, todo mundo já foi convidado. Vamos ter o 

primeiro debate, esperamos poder contar com o primeiro debate dos dois finalistas do segundo turno 

aqui pela Rede Bandeirantes. Continuando... 

Ronaldo Caiado: Eu quero confirmar. 

Marília Gabriela: Caiado já está confirmando. Então vamos continuar dentro do nosso esquema de 

jornalistas perguntam, o perguntado tem dois minutos de resposta, um candidato convocado para 

comentar tem um minuto de comentário e o perguntado volta com um minuto de réplica. Pela ordem 

alfabética, Fernando Mitre. 

Fernando Mitre: Eu quero perguntar ao senador Mário Covas e gostaria que o doutor Brizola 

comentasse a resposta dele. Senador, o senhor naquele famoso discurso em que propôs o choque 

capitalista e que até surpreendeu muita gente, o senhor parece ter avançado um pouco nas suas 

posições em relação à Constituinte. Eu digo avançado no sentido mais liberal da palavra, o senhor 

buscou um ponto mais liberal do que parecia ser a sua posição durante a Constituinte. Eu pergunto ao 

senhor o seguinte, no seu projeto de choque capitalista, como é que entra o FMI? Ontem os ricos 

reunidos em Paris decidiram que a dívida externa não vai ser tratada caso a caso, assim como 

decidiram também uma série de outras coisas que prejudicariam uma política terceiro-mundista, 

aparentemente. Como é que seu choque capitalista se coaduna com isso? 
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Mário Covas: Em primeiro lugar, o discurso tem que ser somado como um todo. E ele repete uma série 

de coisas que ao longo da história da Constituinte nós pregamos e algumas delas vitoriosas, outras 

delas não. É um discurso em que se fala sobre a necessidade da reforma agrária, um discurso que se 

fala sobre o escárnio que representa a distribuição de renda, é um discurso onde se fala que há um 

direito das nações e que uma nação não pode ser torturada pelas outras por uma dívida externa. A 

mim me parece que não está em discussão nesse país, neste instante, a não ser que o deputado 

Roberto Freire venha a ser eleito, não está em discussão porque foi decidido na Constituinte, não está 

em discussão capitalismo, socialismo. Foi decidido na Constituinte, está lá escrito que a ordem 

econômica se baseia na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, observado os seguintes 

princípios, soberania nacional etc., etc., etc. Bem, o que me parece é que, se temos o capitalismo, pois 

então o façamos de maneira a que a maioria do povo brasileiro seja dele mais beneficiário. Que ele 

não seja um instrumento a partir de um Estado cartorial como o que temos hoje. Que ele não seja aquilo 

que tradicionalmente tem sido, e já foi repetido aqui por alguém, não sei quem é que fez a referência, 

em que tradicionalmente você socializa os prejuízos e privatiza os lucros. Em que você, no mesmo 

instante em que discute a necessidade de privatizar certos setores estatais, e meu partido é 

inteiramente de acordo com isso, por que o meu partido quer o Estado voltado para o exercício de 

determinadas políticas sociais, onde ele se atrofiou, como educação, meio ambiente, política de 

habitação, política urbana, política de transportes etc. Ao mesmo tempo em que isso se faça, que se 

faça também uma desprivatização do Estado. Ou seja, a eliminação de uma prática cartorial, pela qual 

certos setores da economia privada se associam com o Estado em seu próprio benefício. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola, um minuto de comentário. 

Leonel Brizola: Naturalmente que vou me ater aos detalhes que foram focalizados pelo senador, 

embora ele não tenha se referido à questão do FMI. Na verdade, nós estamos vivendo aqui um falso 

dilema, que é essa história de privatizar, estatizar, um falso dilema. A rigor, o que esse país precisa 

mesmo é de um choque de interesse público, um choque de interesse público, de vergonha e, nessas 

questões internacionais, de soberania, de consciência nacional. Eu acho que, a partir daí, as coisas se 

modificam muito aqui. O país aceitou o status, depois da guerra que se foi agravando, agravando, 

agravando, e acabamos nesse capitalismo selvagem. O Brasil hoje está sob o domínio de um 

capitalismo selvagem de natureza colonial. O que cumpre é enfrentar esta questão. Do contrário 

estaremos aqui discutindo os detalhes de uma situação... 

Marília Gabriela: Seu prazo acabou, Brizola. 

Leonel Brizola: Que nos cobre a todos nós. 

Marília Gabriela: Senador, um minuto. 

Fernando Mitre: O senador podia falar do FMI. 

Mário Covas: Pois não. Com relação a dívida externa, na qual o problema do FMI está envolvido, e no 

qual, inclusive a proposta recente, a proposta envolve, eu diria que a proposta do PSDB é muito clara 

a esse respeito. Em primeiro lugar, a constatação de que este problema da dívida externa é hoje um 

fator paralisante do nosso crescimento econômico. Em segundo lugar, que ele acaba transferindo para 

nós, no mais das vezes, problemas que sequer são nossos. No instante em que o presidente do Banco 

Central dos Estados Unidos aumenta 1% na taxa de juros, isso representa um bilhão de dólares 

adicionais que nós pagamos naquele ano de juros da nossa dívida externa. Eu outro dia falei que 

erradicava o analfabetismo, se o PSDB fosse eleito, em cinco anos. Para erradicar o analfabetismo 

nesse país é preciso o correspondente a dois bilhões de dólares, para alfabetizar 20 milhões de 

pessoas, 20 milhões de pessoas. Dois bilhões de dólares em cinco anos, representam 400 milhões de 

dólares por ano. E 400 milhões de dólares representam exatamente 4% do que nós pagamos de juro 

atualmente, de juros anuais da nossa dívida externa. A nossa proposta com relação a isso, e isto 

independe de FMI, a nossa proposta em relação a isso é a redução da dívida para o valor que por ela 

se paga ou para quem ela sinaliza... 

Marília Gabriela: Senador. 
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Mário Covas: No mercado secundário. 

Marília Gabriela: Senador... 

Roberto Freire: Marília. 

Marília Gabriela: O senhor terminou? 

Roberto Freire: Fui citado e não quero nenhum choque, eu quero democracia. 

Marília Gabriela: Um minuto. 

Roberto Freire: É. Eu quero dizer que não vou dar, querer nenhum choque de socialismo. Mas acho 

que o Brasil pode começar a discutir o caminho socialista. Nós estamos falando muito de distribuição 

de renda, nós estamos falando muito de choques capitalistas. Eu queria discutir também uma nova 

classe dirigente desse país, novos valores de sociedade, queria discutir a transição ao socialismo. E 

eu queria dizer que a Constituição, mesmo não falando em socialismo nos marcos do capitalismo, ela 

também não fala do parlamentarismo e nós, junto com o senador Mário Covas, muito provavelmente 

vamos tentar mudar a Constituição para implantar o parlamentarismo. Também poderemos mudar 

naquilo que impedir a transição ao socialismo. 

Mário Covas: Sim, mas vamos fazer hoje a eleição com o presidencialismo. 

Roberto Freire: Claro, não, eu defendo isso. 

Marília Gabriela: José Augusto ribeiro, vai perguntar para quem? 

José Augusto Ribeiro: Eu vou perguntar para o governador Brizola e gostaria de ter o comentário do 

senador Afonso Camargo. Eu vou insistir na questão do salário porque, a curto prazo, para quem vive 

de salário, essa é a questão mais dramática. Como é que ficam os salários se o governador Brizola for 

eleito? Como é que ficam os salários se o senador for eleito presidente? 

Leonel Brizola: A mim? 

Marília Gabriela: A pergunta é sua. Dois minutos, por favor. 

Leonel Brizola: Na verdade, essa questão do salário é inseparável da renda geral da população 

brasileira e principalmente a situação dos aposentados. Isso é uma característica do nosso país que 

nós estamos no fundo do poço, nós estamos tocando no chão a esse respeito. É um escândalo para 

um país, com a economia que tem, com a produção que tem, ter esses níveis que estão aí. Então, um 

governo coerente terá que, a partir do primeiro dia, trabalhar, assumir uma política que seja justamente 

o inverso do que tem ocorrido no país. Procurar contrariar esse fluxo de acumulação em mãos de uma 

minoria, a concentração da renda e fazer com que as rendas, os salários, as aposentadorias subam. O 

governo tem um papel, não pode entregar isso ao mercado. Que mercado? São essas pressões do 

chamado mercado que fizeram cair, que nos levaram a essa situação. O governo tem que atuar como 

o grande mediador, impulsionar os salários. O Brasil precisa, vamos usar a palavra, um ‘salariaço’, a 

partir do começo, do início de um governo coerente neste país. Um governo que assumir a direção do 

país terá que trabalhar intensivamente em favor da elevação dos salários. Precisamos defender a 

economia nacional para podermos inverter este fluxo, esse que está acumulando na mão de uma 

minoria em benefício do conjunto da população. Só assim teremos desenvolvimento. Porque teremos 

mercado interno, teremos padrão de vida, teremos poder de compra da população. Teremos a 

incorporação de todas essas áreas de pobreza, de miséria, o chamado mercado informal, há pouco 

referido. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola. O seu comentário, senador Afonso Camargo. 

Afonso Camargo: Bom, eu continuo com essa preocupação de que sem crescimento econômico nós 

não vamos conseguir aumento de salário real. E me parece que há um problema também 

indiscutivelmente sério, que é o problema do salário mínimo, que realmente tem que ser atendido 
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dentro, inclusive, daquilo que está escrito dentro da Constituição. Porque nós somos ( ) em escrever e 

depois não cumprir. 

Leonel Brizola: O senhor me permite um aparte, senador? 

Marília Gabriela: Aparte pode ser concedido. Se o senhor conceder... 

Leonel Brizola: Se o senhor conceder, não desconta do seu tempo. Não tem, não conta. Permite? 

Afonso Camargo: Pois é. Aí só você vai falar. 

Leonel Brizola: Não. Eu vou dar é um aparte. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola... 

Leonel Brizola: Só me faça justiça. Lhe dar um aparte. O aparte é o seguinte, a economia cresceu, e 

cresceu muito nesses últimos tempos, nesses últimos 20 anos. E os salários perderam, baixaram. Quer 

dizer, não dá para esperar a economia crescer. Isso foi uma grande chantagem nacional. 

Marília Gabriela: Com licença. Com licença. Doutor Brizola. 

Leonel Brizola: Quando crescer o bolo, vamos repartir. Foi a chantagem do bolo que nos aplicaram. 

Afonso Camargo: Não, mas a economia... 

Marília Gabriela: Doutor Brizola, já deu seu aparte? 

Leonel Brizola: A mim não, porque eu dei um aparte. 

Marília Gabriela: Espera aí, espera aí. 

Afonso Camargo: Acabaram de tomar meu tempo inteiro.  

Marília Gabriela: Espera aí, Caiado. Senador Afonso Camargo. 

Afonso Camargo: Quem é que vai não conceder um aparte, aqui? Todo mundo... 

Leonel Brizola: Eu lhe agradeço muito. 

Afonso Camargo: Não, todo mundo vai conceder. Só que o meu tempo foi.  

Leonel Brizola: Não se foi, o seu tempo está em pé. 

Marília Gabriela: O senhor quer, então, concluir o seu tempo? E, Caiado, eu lhe concedo um aparte em 

seguida. Eu vou lhe conceder.  

Ronaldo Caiado: Muito obrigado. 

Marília Gabriela: Vamos lá. 

Afonso Camargo: Eu, na minha opinião, aí tem que crescer, tem que haver eficiência nacional, nós 

temos que diminuir preços, claro que tem que diminuir preços, porque nós somos o país do desperdício 

e você, ao mesmo tempo, está aumentando salário. E tomar providências como, quando eu fui ministro, 

tomei, criando o vale transporte, que foi um aumento real de salário, de um ponto que era 

absolutamente injusto, que é o que se pagava o transporte urbano, trabalhadores de salário mínimo 

que chegava a pagar mais de 30% do seu salário para se transportar obrigatoriamente de sua casa até 

o seu local de trabalho. Então, há várias providências. Agora, sem crescimento econômico realmente 

eu não vejo como aumentar salário. 

Marília Gabriela: Caiado. 

Ronaldo Caiado: Bem, eu gostaria que o ex-governador Leonel Brizola citasse, eu acho que a gente 

deve fazer uma coisa aqui bem clara para a sociedade aqui poder entender bem, quais são essas 

minorias que realmente estão abocanhando grande parte do dinheiro no Brasil, ou seja, estão 

concentrando a renda no Brasil.  
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Ronaldo Caiado: E um minutinho, por favor. Pelo menos a minha terra gera grãos e riqueza e eu não 

sei você, como deputado o que está gerando para o Brasil. Agora eu quero dizer o seguinte, o que eu 

quero dizer é o seguinte, é que eu gostaria que ele nominasse realmente quais são os inimigos, quais 

são aqueles que nós devemos eleger como inimigos, para que não confunda trabalhador com produtor 

ou com empresário, porque esses estão todos alavancando o país. E só... 

Marília Gabriela: Com licença, esse aparte está longo demais. Uma coisa, antes da sua resposta, doutor 

Brizola, eu gostaria de pedir à lindíssima plateia que, por favor, se abstivesse dos aplausos. Está 

parecendo torcida organizada. 

Leonel Brizola: A UDR está aí. É a UDR. 

Ronaldo Caiado: Graças a Deus. Pelo menos me é fiel. 

Marília Gabriela: Vamos organizar. Doutor Brizola, o senhor pode falar. Gente, estamos desvirtuando, 

eu vou chamar o comercial. Doutor Brizola, o senhor vai falar a respeito. Vai responder a pergunta do 

Caiado? 

Leonel Brizola: Claro que vou. 

Maluf: Os jornalistas não vão continuar perguntando? 

Marília Gabriela: Vão. Vão continuar perguntando. 

Leonel Brizola: Eu fui citado, como eu fui citado, eu quero usar o meu minuto. 

Ronaldo Caiado: Quais são esses... 

Marília Gabriela: Um minuto. 

Leonel Brizola: Claro, 60 segundos. Veja o seguinte, um homem inteligente como o doutor Caiado... 

Ronaldo Caiado: Obrigado. 

Leonel Brizola: Médico da Sorbonne. Então não sabe que há concentração de renda no Brasil? 

Ronaldo Caiado: Eu quero saber quem. Quais são? 

Leonel Brizola: Estão aí nas estatísticas. O senhor quer que eu lhe dê um exemplar. Eu vou lhe dar um 

exemplo, porque são muitos que fizeram fortunas, que somaram muito dinheiro. Eu vou lhe citar o 

doutor Roberto Marinho, é o homem mais rico do Brasil, cartorial, empresário cartorial, porque ele tem 

aquela concessão que é um cartório. E não é desses empresários tão competentes, tanto que foi lá 

fora e apanhou, teve que vender tudo, está dando prejuízo, porque lá ele tem que pagar salário. Então, 

veja o seguinte, estão aí as estatísticas oficiais mostrando que houve uma concentração de renda. É 

isso que eu quero dizer, e que aquela teoria do bolo, aquilo é um conto, aquilo é o conto do bolo. Porque 

o exemplo que vem desses outros países todos é que quando cresce a economia cresce a renda da 

população, do contrário não é desenvolvimento. Incha a economia com a natureza colonial... 

Marília Gabriela: Doutor Brizola. 

Leonel Brizola: Submetendo a população sem nenhuma estabilidade. 

Marília Gabriela: Vou ter que cortá-lo. Continuando as perguntas, José Paulo Andrade. 

Lula: Marília, eu queria só perguntar... 

José Paulo Andrade: Eu vou perguntar para o doutor Aureliano Chaves. 

Marília Gabriela: Espera aí, com licença um minutinho, o Lula está me dando sinais aqui. Você queria 

fazer um aparte dentro... 

Lula: Eu estou querendo pedir um aparte, mas eu estou querendo permitir que todo mundo participe do 

programa. 

Marília Gabriela: Então vamos... 
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Lula: Eu queria fazer um comentário sobre a questão salarial levantada aqui, para colocar apenas o 

seguinte, o papel do Estado não é o de se meter, mas é o de aceitar que, livremente, o movimento 

sindical possa estabelecer negociação coletiva com a classe empresarial. O papel do Estado é não 

permitir que os empresários repassem para o custo do produto aquilo que é o aumento concedido para 

os trabalhadores, através do CIP, através de outros instrumentos que o empresário começa a passar. 

Marília Gabriela: Lula, espera aí. 

Roberto Freire: Agora, eu queria falar também. Porque a questão de salário é uma posição da esquerda 

independente dessa. 

Marília Gabriela: Pois é, aí nós vamos entrar em uma cadeia aqui, interminável. 

Roberto Freire: Eu não sou a favor da livre negociação de salário. 

Marília Gabriela: Olha, gente... 

Roberto Freire: Eu acho que ao conjunto dos trabalhadores não interessa isso. Mas aí como é que 

vamos discutir? 

Marília Gabriela: Eu vou ter que, daqui a pouco, chamar... 

Fernando Mitre: Pode ser feita uma pergunta nesse sentido, que complemente, quer dizer... 

Marília Gabriela: Então ótimo. Então vamos... 

Fernando Mitre: Qual seria, então, a posição da esquerda brasileira representada... o setor da esquerda 

representado pelo senhor a respeito do salário? 

Maluf: Os próprios entrevistados daqui (fazendo pergunta). Eu também desejo uma pergunta sobre 

salário. Eu também desejo. 

Fernando Mitre: E eu tenho uma pergunta para fazer. 

Maluf: Eu também desejo uma pergunta sobre salário. 

Marília Gabriela: Eu vou chamar os comerciais. 

Fernando Mitre: Posso fazer uma proposta, Gabi? Quando voltar o bloco... 

Leonel Brizola: A UDR associação comercial está aí. Está a UDR e a associação comercial.  

Ronaldo Caiado: Está. Aqui só não estão os uruguaios. Aqui só não estão os uruguaios. 

Marília Gabriela: Um momento. Gente, olha o nível. Um momento, olha o nível. 

Marília Gabriela: Vamos chamar os comerciais e a gente vai resolver isso. Os comerciais, por favor. 

Ronaldo Caiado: E como bolsista... 

 

6º bloco: jornalista x candidato 

Marília Gabriela: Sexto bloco no encontro dos presidenciáveis pela Rede Bandeirantes de televisão, 

dando a largada para a campanha presidencial. Não posso deixar de lembrar ao telespectador que 

estão aqui nove candidatos à presidência da república que concordaram em participar desse programa. 

Outros dois foram convidados, o candidato pelo PMDB, doutor Ulysses Guimarães e o candidato pelo 

PRN, Fernando Collor de Mello. Eles não aceitaram, por isso não estão aqui.  Voltando para o esquema 

do jornalista que faz pergunta, os jornalistas que fazem perguntas e que escalam um comentarista. 

Apartes não mais serão concedidos porque acho que não nos entrosamos no sistema de apartes, não 

foi bem usado. 

Maluf: Não, estava melhorando. Estava até melhorando. 
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Marília Gabriela: Estava melhorando? Vamos tentar dessa forma? Que no bloco anterior tinha dado 

muito certo. José Paulo Andrade tinha parado em você. Quem é o seu perguntado? 

José Paulo Andrade: Bom, eu acredito que esse sistema de apartes não deu certo porque é o primeiro 

encontro de presidenciáveis da história do Brasil. Minha pergunta é para Aureliano Chaves. 

Marília Gabriela: E quem vai comentar? 

José Paulo Andrade: Que foi vice-presidente da república e foi ministro até alguns dias atrás do governo 

Sarney. Qual seria a proposta dele em relação aos salários para retomar o tema. O Estado vai continuar 

sendo paternalista? E eu quero o comentário do Afif Domingos. 

Aureliano Chaves: O Estado não pode ser paternalista, tem que ser realista. É claro que existe uma 

relação estreita entre salário nominal e salário real. Não adianta você pensar que vai resolver o 

problema do assalariado apenas destinando a esse assalariado a ficção de um salário nominal, é 

preciso salário real. Não é novidade falar que o Brasil é um país que tem má distribuição de renda, isto 

é visível. A qualquer momento, qualquer brasileiro identifica isso com extrema tranquilidade.  Agora, o 

que o Brasil precisa, antes de mais nada, é criar condições de melhoria da produtividade nacional. 

Porque é muito comum falar em produção nacional, mas a produtividade nacional ainda não 

corresponde às necessidades reais de desenvolvimento deste país. Por exemplo, no setor de grãos, o 

Brasil desenvolveu bem, o Brasil atingiu hoje uma produção de grãos da ordem de 70 milhões de 

toneladas de grãos. É um valor absoluto grande, mas é um valor relativo pequeno. Para 150 milhões 

de habitantes 70 milhões de toneladas de grãos significa menos de 500 quilos de grãos por habitante 

ao ano, por habitante safra. A União Soviética, que há bem pouco tempo foi obrigada a importar grãos, 

e normalmente importa grãos, tem uma produção da ordem de 200 milhões de toneladas para uma 

população de 180 milhões de habitantes. O que significa uma produção superior a 800 quilos de grãos 

por habitante ano. Então o Brasil precisa cuidar da melhoria de produtividade. E melhoria de 

produtividade significa tecnologia. Quem não domina o cérebro, a inteligência, não domina a economia. 

O Brasil tem que desenvolver um grande programa de pesquisa em todos os ramos, e particularmente 

no setor de pesquisa agrícola. 

Marília Gabriela: Ministro. 

Aureliano Chaves: Nós desenvolvemos, nós progredimos, mas ainda não o fizemos de maneira 

suficiente.  

Marília Gabriela: Ministro. 

Aureliano Chaves: Agora, o que é preciso... 

Marília Gabriela: Ministro. 

Aureliano Chaves: A par disto? Criar condições para que a distribuição de riqueza se processe de 

maneira mais efetiva. 

Marília Gabriela: Doutor Aureliano. 

José Paulo Andrade: Isso o Estado terá que continuar sendo paternalista? 

Aureliano Chaves: E o salário é um veículo de distribuição de riqueza. 

Marília Gabriela: Doutor Aureliano. O senhor me dá licença? 

Aureliano Chaves: Pois não. 

Marília Gabriela: O senhor vai ter direito a réplica. O seu comentário, Afif. 

Afif Domingos: A pergunta que eu faço José Paulo, que salário? Porque hoje eu estou vendo aí uma 

discussão, que ninguém sabe qual é o valor do salário hoje. A Ministra manda procurar pela justiça, 

depois se remete a discussão para o Congresso, para saber qual é a fixação do salário, se é de 81, se 

é de 120. E o que fica claro para nós é que hoje o custo da alimentação está subindo a tal ponto que 



146 
 

 
 

vai precisar de uma vez e meia o valor do salário mínimo para cobrir o custo da cesta básica que está 

crescendo em uma proporção astronômica. Portanto, se nós não atacarmos urgentemente a causa da 

inflação, porque é a inflação que hoje está acabando e corroendo o salário. Porque o trabalhador é o 

último da corrente, ele não pode se recuperar. Então, as perdas são absurdas e absolutas. E esta 

estrutura do Estado paternalista é aquele que, em detrimento dos mais pobres, sustenta os mais ricos. 

E eu só queria lembrar aqui que desta cesta básica, 25% em cima dos alimentos é recolhido ao Estado. 

Quer dizer, até em cima da miséria do trabalhador na área de alimentos, o Estado está tomando 

dinheiro do imposto. 

Marília Gabriela: Doutor Aureliano, o senhor tem um minuto. 

Aureliano Chaves: Bem, esse é um dado de realidade. Daí a razão pela qual o Estado precisa ter 

autoridade. Quem quer que venha a assumir a presidência da república tem que ter dois compromissos: 

o compromisso com a verdade, e a verdade significa evitar a mistificação, informações que não 

correspondem especificamente aos fatos. E, por outro lado, ter a autoridade porque quem quer que 

venha a assumir a presidência da república, deve ser ungido, naturalmente da preliminar da autoridade, 

que é o voto popular. Mas no exercício da autoridade que só pode necessariamente conviver na medida 

em que, quem assumir a presidência da república, for capaz de exercer a autoridade fazendo cumprir 

as leis. É muito comum se dizer que esta Constituição torna o país ingovernável. A primeira coisa que 

nós temos que fazer antes de discutir uma lei é cumprir a lei, cumprir o texto constitucional, fazê-lo 

cumprir, verificar o quê que ocorre no decorrer do cumprimento da lei para saber quais são as 

modificações que devem ser introduzidas. 

Marília Gabriela: Doutor Aureliano. 

Aureliano Chaves: Nós não podemos fazer o papel daquele que diz, não experimentei e não gostei. 

Marília Gabriela: Lá vou eu. Acabou seu tempo. Fernando Mitre.  

Fernando Mitre: Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Maluf e gostaria que o senador Covas 

comentasse. É a respeito da dívida interna. Sabe-se que a dívida interna é, talvez seja o maior problema 

brasileiro hoje, na economia brasileira. Há algum tempo houve uma polêmica nos jornais e algum temor 

de que houvesse um calote ainda esse ano em relação a dívida interna. A FIESP até fez uma proposta 

ao governo e declarou abertamente que temia a possibilidade de um calote. Eu perguntaria ao doutor 

Maluf e depois gostaria de ouvir a opinião do senador Mário Covas, como é que o senhor tocaria a 

questão da dívida interna? O senhor tentaria renegociar essa dívida? 

Maluf: Não, porque a dívida interna é sagrada. O governo não pode perder a credibilidade e dar o calote 

naquele que deposita na caderneta de poupança, naquele que aplicou em um título do governo. Agora, 

a dívida interna não é causa, a dívida interna é consequência. Quais são as causas? As causas são os 

outros três orçamentos que são deficitários. É o orçamento fiscal que é deficitário, porque o governo 

gasta mais do que ganha. É o orçamento previdenciário, porque o governo lá, infelizmente, mantém 

funcionários fantasmas e o maior desperdício. E você que me está ouvindo, está sendo literalmente 

assaltado por uma aposentadoria que lhe é roubada. Porque você contribui 30, 35, 40 anos, e depois, 

quando você se aposenta você praticamente tem que continuar a trabalhar. E tem que se aumentar 

ainda a alíquota do empresário e a alíquota daquele que trabalha. Para quê? Para garantir uma melhor 

aposentadoria de quem trabalha? Não, para pagar aquele que já está aposentado. E o terceiro 

orçamento é o déficit das estatais. Então, com déficit do orçamento fiscal, que é IPI e Renda, o déficit 

previdenciário e o déficit das estatais dá como consequência, não como causa, o déficit monetário. 

Então, esse déficit monetário, esse déficit do orçamento monetário é que gera, infelizmente, esta dívida 

interna. Então, se a gente corrigir, não gastar mais do que ganha, se a gente corrigir as estatais para 

que as estatais não empreguem mais do que necessitam, se a gente corrigir a Previdência Social, não 

haverá déficit interno porque o orçamento monetário será administrado dentro de uma realidade de 

austeridade, de uma realidade de competência e não de acordo com uma ficção onde o governo hoje, 

infelizmente, é aquele que dita esta usura, é o que dita esses juros altos. Os juros mais altos da praça 

são, infelizmente, ditados todos os dias pelo Banco Central, em um over, que é absolutamente 
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pornográfico. Então, equilibrando-se os orçamentos das estatais, o orçamento da Previdência e o 

orçamento fiscal, não haverá necessidade de calote interno. 

Marília Gabriela: Senador Covas, um minuto, por favor. 

Mário Covas: O problema de uma dívida interna não é o seu montante. Em termos do produto interno 

bruto, a dívida interna italiana ou a dívida interna japonesa é maior que a brasileira. O problema de uma 

dívida interna é como é que você a financia, em que prazo e em que condições. No Brasil, ela é 

financiada a 24 horas de prazo e com juros que chega a ser de 20% real ao mês. Com isso você dobra 

a dívida interna a cada três meses. Ora, é evidente que é preciso alongar o perfil da dívida e isto não 

significa calote em hipótese nenhuma. Alongar o perfil da dívida significa renegociá-la, inclusive com 

certas áreas que não precisam da liquidez de 24 horas. Alongar o perfil da dívida significa retomar 

certos setores, por exemplo, os bancos, e através deles negociar prazos maiores e condições melhores 

que, afinal, um governo sério, pelo que ele possa inspirar de credibilidade, acaba por oferecer. É 

evidente que não basta isso. 

Marília Gabriela: Doutor Maluf, um minuto. 

Maluf: Eu repito, a dívida interna não é causa, a dívida interna é consequência. É consequência de um 

governo que gasta mais dos outros orçamentos sem autorização legislativa, de um governo que tem 

déficit das estatais, e esse déficit das estatais tem que ser coberto pelo tesouro através do orçamento 

monetário, de um governo que tem déficit na Previdência Social, assaltam o assalariado, o aposentado 

e o pensionista e tem que financiar isso através do orçamento monetário. De um governo que tem um 

déficit no seu orçamento fiscal e, com isso, é obrigado a pagar um juro mais alto. Eu, portanto, eu 

recomendo um governo com austeridade, um governo que gaste menos do que arrecada, um governo 

que não promova o déficit das estatais, um governo que não promova o déficit da Previdência Social e 

um governo que não dê o calote na sua dívida interna, porque dar o calote na sua dívida interna 

representa tirar toda a credibilidade de um governo constituído. 

Marília Gabriela: José Augusto Ribeiro. 

José Augusto Ribeiro: É uma pergunta para o Lula, comentário para o deputado Roberto Freire. Adianta 

a gente estar discutindo todos esses problemas aqui ou, como parecem insinuar as últimas pesquisas, 

a eleição já está decidida no primeiro turno? 

Lula: Primeiro eu acho que adianta discutir os problemas do Brasil como estamos discutindo aqui. Eu 

acho que nós temos obrigação de garantir que o povo brasileiro, no dia 15 de novembro, ao se dirigir 

para votar, ele se dirija com a maior consciência política, com a maior clareza possível sobre as 

propostas programáticas de cada partido político. Que ele se dirija para votar conhecendo 

profundamente o passado e o presente de cada candidato. Que ele se dirija para votar tendo a nítida e 

exata noção do que ele está fazendo. E para isso o debate é a forma mais esclarecedora possível. 

Obviamente que seria mais interessante se nós tivéssemos um debate de dois a dois, um debate tet a 

tet. Um debate de nove pessoas normalmente dificulta um pouco. Agora, eu acho... 

Fernando Mitre: Aliás, Lula. Desculpe, aliás, a Bandeirantes já está convidando todos os candidatos 

para um debate tet a tet. 

Lula: Eu acho extraordinário isso. Então, eu acho que as eleições não estão... 

José Augusto Ribeiro: Me parece que todos aceitam. 

Lula: As eleições não estão definidas. Acho que o povo brasileiro, depois das últimas eleições para 

presidente, em 1960, quando votou em uma vassoura e não deu certo, o povo não vai votar em uma 

nova mentira que está sendo colocada 24 horas por dia na cabeça do povo. Acho que o povo vai 

conseguir fazer uma reflexão profunda e vai votar desta vez querendo mudar o Brasil. Eu acho que o 

povo já está cansado de determinados segmentos sociais governando o Brasil há muitos anos e acho 

que a sociedade brasileira quer renovação e essa renovação passa por mudança de classe social para 

governar esse país. 
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Marília Gabriela: Roberto Freire, seu comentário. 

Roberto Freire: É. As eleições não estão decididas. Se nós levarmos em consideração que 70% ainda 

está indefinido, é evidente que nós não possamos dizer que tenhamos já o resultado em 15 de 

novembro. Até porque pesquisa não substitui urna. Agora, eu gostaria de dizer que esse debate que 

está se realizando aqui talvez seja aquele com maior frequência dos candidatos a presidente. 

Lamentavelmente essa não tem sido a regra. E os debates não podem ser só debates com a televisão, 

os debates terão que ser feitos com toda a sociedade brasileira, com a sociedade organizada. Eu me 

recordo que alguns debates que aconteceram recentemente, do serviço de saúde pública do Brasil, o 

encontro nacional, na Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência com a comunidade científica, 

poucos foram os presidenciáveis que foram. A maioria não está indo a debate, não são apenas os 

candidatos senhor Fernando Collor e Ulysses Guimarães que não participam do debate. Eu acho que 

o debate é importante aqui, deve continuar, deve ser com toda a sociedade civil organizada, com a 

participação de todos, porque o desrespeito não é a nós que somos candidatos, é à sociedade 

brasileira. E esse debate talvez possa ajudar a que se tenha uma nova dinâmica do processo eleitoral, 

porque ela ainda não tem a decisão. 

Marília Gabriela: Lula, você tem mais um minuto. Você quer? 

Lula: Quero, eu não vou perder 30 segundos, quanto mais um minuto. Olha, a sociedade brasileira, ela 

está ansiosa para que chegue o dia 15 de novembro. Eu acho que nós vamos discutir temas 

extraordinários, não nesse debate apenas, mas em outros debates como a questão que já foi discutida 

aqui, como a questão salarial, aprofundar a questão sobre a discussão da questão salarial, sobre a 

questão da privatização ou estatização. Eu acho que nós temos temas em que a sociedade tem que 

amadurecer bem eles porque existe visões diferenciadas e nem sempre a sociedade recebe as 

informações adequadas. Por exemplo, eu acho que deve ter milhões de pessoas nos assistindo aqui, 

mas têm outros milhões de brasileiros, que em função de ter que levantar a três e meia da manhã 

amanhã já foram dormir, não estão assistindo. Obviamente que, nós vamos ter que até o dia 15 de 

novembro, amadurecer esse debate. Por isso eu estou convencido que debate como esse é que vai 

dignificar a eleição do próprio presidente da república, acho que ele vai chegar lá maduro, sabendo o 

que a sociedade quer, sabendo o que a sociedade está exigindo e ele vai assumir compromissos 

públicos que depois ele será cobrado com maior frequência do que até então os presidentes indicados 

ou pelo colégio eleitoral ou por um general de exército. 

José Augusto Ribeiro: Gabi, posso dar um aparte? 

Marília Gabriela: Claro. 

José Augusto Ribeiro: Talvez a gente pudesse aqui aproveitar o momento e acertar o debate tet a tet, 

então já que estão todos aqui, parece que todos concordam, ficaria apenas a data a ser marcada, quer 

dizer, as datas serem marcadas. 

Marília Gabriela: Todos concordam? 

José Augusto Ribeiro: Todos concordariam? 

Voz masculina 2: Concordo. 

José Augusto Ribeiro: Concorda? 

Marília Gabriela: Todos concordam? 

José Augusto Ribeiro: Doutor Brizola? 

Brizola: Sim. 

José Augusto Ribeiro: Concordam? 

Voz masculina 3: Claro. 

Voz masculina 4: Sim. 
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José Augusto Ribeiro: Então já... então a Bandeirantes acaba de acertar a nova sequência de debates 

tet a tet com todos os candidatos e esperamos que os outros dois que estão ausentes também 

concordem, porque pela imprensa eles já disseram que debates com menos pessoas seria o mais 

adequado. 

Marília Gabriela: Vou chamar aqui o comercial e no próximo bloco nós voltamos com jornalistas 

convidados fazendo perguntas para candidatos sorteados. 

José Paulo: Falta a minha ainda. 

Marília Gabriela: Nós fizemos uma volta completa, não fizemos? 

José Paulo: Não, eu sou o último. 

Marília Gabriela: Eu não comecei com você? 

José Paulo: Mas era do bloco anterior. 

Marília Gabriela: Então perdão.  

José Paulo: Eu faço valer que é meu direito. Eu gostaria de, até um dado curioso aqui, quis a sorte que 

do lado direito da Marília Gabriela nós tivéssemos realmente uma bancada de engenheiros, cinco 

engenheiros sentados de um lado só da mesa, é interessante. Mas a minha pergunta, não seria bem 

uma pergunta, seria um estabelecimento de uma briga aqui entre o Caiado e o doutor Leonel Brizola. 

Porque quando houve uma manifestação no bloco anterior, doutor Leonel Brizola disse assim, “está aí 

a UDR”. Então eu gostaria de saber, Lula acusou UDR de fazer tumulto no plenário do Congresso 

Nacional. Doutor Brizola agora pouco se referiu a UDR, a UDR poder, vai ganhar no grito Ronaldo 

Caiado? 

Ronaldo Caiado: A UDR? 

Marília Gabriela: Quem vai comentar? 

José Paulo: No poder vai ganhar no grito? 

Marília Gabriela: E quem vai comentar o doutor Brizola? 

José Paulo: Doutor Leonel Brizola. 

Marília Gabriela: Ok. 

Ronaldo Calado: Sou eu. Não pega meu tempo. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola, a pergunta é para ele, o senhor é o comentário. 

Ronaldo Caiado: Pelo contrário, o que nós fizemos foi aquilo que se pratica em todo país desenvolvido, 

aonde cada segmento da sociedade se organiza em uma entidade forte, independente, sem ter amarras 

ou vinculações com o Estado. Aquela que realmente vem defender, não só seus princípios, mas até a 

sua sobrevivência. E o que foi a União Democrática Ruralista? É uma entidade que congrega no seu 

seio mais de 80% de arrendatários, meeiros e pequenos produtores rurais. É uma entidade que teve a 

coragem, na Assembleia Nacional Constituinte, não só lutar pela terra produtiva e defender a terra 

produtiva, mas teve a coragem também de ser a única em sair a nível nacional para lutar contra a 

especulação e agiotagem neste país. Nós levantamos a bandeira para derrubar a correção monetária, 

porque a correção monetária é um método utilizado para proteger o capital e penalizar exatamente 

quem produz e quem trabalha. E beneficiar quem? Exatamente os homens que especulam que é o 

sistema financeiro nacional. Então nós temos que dar nomes aos bois. A União Democrática Ruralista 

mostrou como fazer democracia, tanto mostrou que todas as vitórias que obtivemos foi na arena 

democrática, no campo raso do Congresso Nacional e lá nós fomos vitoriosos em todos os nossos 

embates. E o que nós esperamos de um governo? E o que nós esperamos de um país? É que todos 

os segmentos possam desenvolver entidades independentes como essa para que aí sim possamos ter 

a liberdade implantada no país e não tecnocratas e não politiqueiros e não demagogos governando 
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uma nação, mas sim o Brasil real, aquele Brasil que produz, que trabalha, que gera emprego, para 

poder, sem dúvida nenhuma, despojar esse país que especula, esse país que é agiota e que sonega 

que está aí dos governantes. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola, seu comentário, um minuto, por favor. 

Leonel Brizola: Eu começava a dizer que imaginar a UDR no governo é uma piada, só pode ser uma 

piada desse país. Claro que foi um movimento que surgiu aí baseada em gente poderosa, com muito 

dinheiro, se deslocando para Brasília daquela forma, nitidamente, sub-repticiamente apoiada pelo 

próprio poder e, principalmente, pelo grande capital das grandes cidades que através desse movimento 

estava defendendo as concessões de terra que receberam durante a ditadura nesse país. Que esse 

país foi em grande parte loteado para os grandes industriais, para os grandes capitalistas que 

receberam enormes concessões de terra que um governo coerente terá que questionar e anular tudo 

isso, porque industrial deve cuidar dos seus produtos como ocorre nas nações desenvolvidas, tratar de 

fabricar produtos melhores, mais baratos para competir lá fora e para servir o mercado interno deixando 

a terra para os agricultores. De modo que, a UDR para nós... 

Marília Gabriela: Seu tempo acabou. 

Leonel Brizola: É uma cidade marginal, tanto que nós aconselhamos a todos os nossos filiados 

produtores, agropecuários pequenos, médios, sim, quem for que se retire dessa entidade. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola, vou ter que interrompê-lo. 

Leonel Brizola: É uma espécie de centro de tensões e de conflitos. Principalmente fazendo intervenções 

que reivindicam terra. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola, o senhor me dá licença. O seu minuto de réplica. 

Ronaldo Caiado: Um minuto e alguns segundos. Bom, eu quero dizer que não é a UDR no poder, 

porque UDR não é partido político, mas é o Brasil real minha gente, esse Brasil real que nós fomos 

buscar vindo dos segmentos que produz e acoplada na nossa chapa Camilo Calazans que conhece 

profundamente como realmente administrar os gastos púbicos e também como traçar uma política 

econômica. Com isso nós vamos chegar ao poder. Sabe por quê? Porque o povo está cansado de 

politiqueiros, de demagogos que falam quando é um setor produtivo, quando é um setor rural, mas, no 

entanto, aplica toda a sua verba no Uruguai, mas, no entanto, tem sua grande propriedade rural no 

Uruguai. E nós brasileiros não, aplicamos aqui, geramos riquezas nesse país. E nós também...  

Leonel Brizola: Estudar lá na França. 

Ronaldo Caiado: Graças a Deus, essas mãos foram adestradas em Paris, foram adestradas em Paris 

seu Brizola, para poder operar aqui e fazer o social quando eu operei durante 14 anos e opero até os 

dias de hoje. 

Marília Gabriela: Terminou o seu prazo Caiado, por favor. 

Ronaldo Caiado: Porque eu ganho meu dinheiro realmente gerando riqueza e produzindo. 

Marília Gabriela: Caiado terminou o seu prazo. 

Ronaldo Caiado: Terminando o meu prazo eu quero complementar. 

Marília Gabriela: Não, terminou mesmo, terminou mesmo Caiado, espera um pouquinho só, com 

licença. 

Ronaldo Caiado: O Brasil produtivo... 

Marília Gabriela: Eu tenho que chamar o próximo bloco. 

Ronaldo Caiado: Vai mudar o Brasil que especula nessa eleição de 15 de novembro. 

Marília Gabriela: Antes de terminar esse bloco eu gostaria de dizer, por gentileza, aos senhores 

participantes, ou melhor, a plateia que infelizmente vocês não estão convidados para debater, aqui os 
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debatedores estão aqui ao meu lado. No próximo bloco, com licença. No próximo bloco jornalistas 

convidados vão fazer perguntas a candidatos sorteados. Até já.  

7º bloco: jornalista sorteado x candidato sorteado 

Marília Gabriela: Nesse sétimo e penúltimo bloco do encontro dos presidenciáveis eu vou sortear nove 

entre os jornalistas convidados que vão fazer perguntas a nove candidatos também sorteados. Ou seja, 

todos os candidatos aqui presentes vão falar. Antes de começar esse bloco, eu atendendo a uma 

observação do doutor Brizola vou dar a ele um minuto. Ele foi citado por Ronaldo Caiado no penúltimo 

bloco e quer um minuto de réplica agora. Um minuto é seu doutor Brizola. 

Leonel Brizola: Na verdade, houve uma citação indireta quando se referiu ao Uruguai. Eu gostaria de 

usar esse direito para dizer o seguinte, sabe que eu me orgulho de ser produtor agropecuário, eu me 

orgulho. Por que não? Isso é um agente extraordinária deste país, sempre foi o meu meio, de minha 

família, tanto pelo lado da minha mulher quanto pelo meu próprio, acho uma gente extraordinária nesse 

país. Por isso mesmo, inclusive, como titular dessa propriedade familiar que temos, que hoje é menor 

do que era quando se existiu a ditadura nos obrigou a ir para o Uruguai. Por isso mesmo eu tenho 

autoridade em defender um processo de democratização da propriedade e não de criar embargos como 

criou a UDR. Esse país precisa de 25 milhões de novas propriedades para morar ou para produzir. 

Marília Gabriela: Seu tempo terminou. 

Leonel Brizola: Este é o dever de um governo que vier ungido pela população de todas as formas. 

Marília Gabriela: Seu tempo passou. Bom, com licença. Agora vamos ao sétimo bloco, penúltimo bloco, 

eu vou sortear o jornalista entre os 15 presentes. Como? Entre os 15 presentes vou sortear nove. O 

primeiro é o José Carlos Bardawil da, Isto É, que vai fazer pergunta. Por favor, o Bardawil pode 

chegando já ao microfone, vai fazer pergunta ao Guilherme Afif Domingos candidato do PL. Bardawil, 

por favor, você tem 30 segundos de pergunta para uma resposta, Afif, de dois minutos. 

Bardawil: Minha pergunta é para o doutor Afif Domingos. 

Marília Gabriela: Isso. 

Bardawil: Bom eu pergunto a ele uma coisa que até agora não foi perguntado e eu acho que está na 

cabeça de todos os brasileiros. É o seguinte, até aqui, as pesquisas de opinião revelam a existência de 

um fenômeno eleitoral nesse pleito, o candidato Fernando Collor de Mello que, sem partido, sem uma 

carreira política feita em altos cargos em Brasília e ele está liderando as pesquisas com quase 50% da 

preferência. Como o senhor, doutor Afif, vê esse fenômeno, qual a sua opinião clara, franca e direta 

sobre o político Fernando Collor de Mello e como o senhor ainda alimenta a esperança, com baixos 

índices de pesquisa que o senhor tem, de ainda vencer Fernando Collor de Mello em uma eleição que 

vai ocorrer daqui a poucos meses? 

Marília Gabriela: Dois minutos, Afif. 

Afif Domingos: Muito obrigado, Bardawil. Eu quero chamar atenção para a análise de pesquisa. Hoje 

nós estamos dando grande promoção a respeito do índice de pesquisa sobre um grupo que tem uma 

preferência e que não atinge 30% do total do eleitorado. Ou seja, 70% dos eleitores ainda não se 

decidiu, esse percentual não se decidiu. Isto está muito claro dentro das pesquisas, mas não está sendo 

devidamente divulgado. Portanto, eu considero este debate de hoje como um marco inicial de uma 

campanha onde todos terão oportunidade de se tornarem conhecidos. Eu acho que a candidatura Collor 

de Mello para mim não é fenômeno, é simplesmente um indicador do caminho que o eleitor quer seguir, 

pois na verdade hoje, há, é uma constatação que eu faço, um desgaste da política, dos políticos, e 

esses desgastes é proporcional ao tempo de serviço, ou seja, quanto mais tempo estiver na política 

maior é o desgaste do político, isso está muito claro. Então o que acontece, de repente, ele aparece 

como a única novidade ou a primeira novidade e a reação popular vai nesta direção, o que foi até certo 

ponto positivo, porque desmascarou aquela tese de que os grandes partidos, as grandes estruturas 

que teriam preferência nesta eleição. Teoricamente, ele deu oportunidade a todos nós de podermos 
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participar, mas dizer que está definido, meu Deus do céu, isso está muito longe, porque agora o eleitor 

começa a conhecer melhor cada candidato, cada um vai entrar na sua casa para falar ao seu coração, 

falar a sua cabeça, falar a seu bolso, falar a seu estômago, falar a verdade, não fugir do debate, colocar 

as ideias com clareza, com honestidade, buscando a verdade e, a partir daí, o desconhecido se torna 

conhecido. Hoje eu estou me tornando conhecido para milhões de brasileiros e aí começa a opção e 

eu conto com esta opção. 

Marília Gabriela: O próximo jornalista a fazer pergunta é o André Singer, da Folha De São Paulo, por 

favor, vá até o microfone. Vai fazer pergunta para Roberto Freire do PCB. 30 segundos, André. 

André Singer: Deputado, na semana passada, sindicatos da União Soviética questionaram a validade 

de uma lei que existia lá que é de estabilidade no emprego. Na constituinte do ano passado o senhor 

votou a favor da estabilidade no emprego. Eu lhe pergunto, é possível retomar o desenvolvimento e o 

crescimento econômico no Brasil com essa lei? 

Roberto Freire: Olha, primeiro que tudo o modelo soviético não é o modelo que vai ser adotado no 

Brasil, o Brasil terá o modelo brasileiro. Nós discutirmos o que ocorre na União Soviética, o que ocorre 

em países socialistas, evidente que do ponto de vista teórico é importante, da mesma forma que 

discutimos o que acontece no mundo da social democracia ou no mundo capitalismo mais 

desenvolvido, como também é importante em termos de América Latina, todos são importantes a nível 

de análise. Agora, a economia brasileira vai ter que ter respostas aqui dentro do Brasil, nós defendemos 

a estabilidade do emprego porque se nós, em um processo de recessão, em um processo de uma 

economia que privilegia fundamentalmente o capital e o capital especulativo, não tivermos um Estado 

que garanta, não livre negociação, porque isso é um jogo que não interessa ao conjunto da classe 

operária, nem dos trabalhadores, mas um Estado que tenha capacidade de intervir no processo 

econômico para garantir melhor distribuição de renda, que a renda nacional não seja perversa como é 

que remunera capital a título de juros, a título de alugueis, com quase 70% da renda nacional investindo 

um pouco mais de 30% para pagamento de salário, uma total inversão do que existe em todo mundo 

desenvolvido. Se nós não tivermos isso, nós não vamos ter a capacidade de criarmos uma sociedade 

mais justa, uma sociedade em que aqueles que produzem a riqueza, aqueles que socialmente 

trabalham não se beneficiem da riqueza e do trabalho que eles fazem. Aqui há o privilegiado, há uma 

minoria, há aquele que detém toda a riqueza que por todos é produzido. A intervenção do Estado é a 

garantia do emprego, portanto, o modelo aqui para o Brasil é o modelo que atenda às necessidades do 

Brasil, não tem nada a ver com o modelo soviético, embora sejamos comprometidos com o socialismo. 

Marília Gabriela: O próximo jornalista a fazer pergunta é João Sampaio, do Jornal Da Tarde, que vai 

perguntar para Leonel Brizola do PDT. 

João Sampaio: Governador, sabemos que a constituinte criou um sistema de governo híbrido no país. 

Como é que o senhor, que pertence a um partido minoritário no parlamento, pretende impor o seu 

programa de governo se eleito? 

Marília Gabriela: Dois minutos. 

Leonel Brizola: Obrigado. Na verdade, nenhum partido tem um controle sobre o Congresso, majoritário. 

Penso que, sobre esse aspecto, a situação brasileira é afortunada. O novo presidente vai ter grande 

autoridade democrática. Se ocorrer a eventualidade da eleição de um cidadão independente como é o 

meu caso, eu, naturalmente, vou assumir de pleno essa responsabilidade de não só propor as 

modificações necessárias nesta constituição, de acordo com as normas nelas previstas, tudo que se 

mostrar incongruente, quanto também vou procurar todos os níveis de entendimento para organizar um 

governo realmente representativo que tenha autoridade para tirar o nosso país da crise. Acho que o 

novo presidente vai encontrar esse Congresso já em fim de mandato. Pelo que eu conheço da vida 

brasileira não vai ter dificuldade para a situação do país que for, seria se levantar para oferecer posição 

sistemática, nenhuma. E, dentro de oito meses, estaremos realizando eleições para um novo 

Congresso e para governadores de assembleias legislativas, porque o novo presidente, ao assumir, 

como está previsto em 15 de março, vamos ter abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 
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novembro, oito meses teremos eleições para o Congresso. Eu creio que vai se processar aí um 

ajustamento, principalmente se o novo governo se apresentar com aquele mínimo de competência, de 

honradez, de firmeza, for um presidente que exerça o presidencialismo democrático, eu creio que o 

Brasil poderá realinhar-se e não haverá, segundo imagino, maiores dificuldades. Agora se o presidente 

for incompetente, o presidente realmente for alguém desastrado como o atual, aí sim.  

Marília Gabriela: Seu prazo terminou. Edson Brener, da Revista Final, vai perguntar para Aureliano 

Chaves, do PFL. 

Edson Brener: Doutor Aureliano Chaves, a Revista Final pergunta a vossa excelência se, em caso de 

ser eleito presidente da república, que providências tomaria a respeito de uma norma constitucional 

estabelecida, clara, que deveria estar em vigor e que o governo passou por cima, que é a questão do 

tabelamento dos juros em 12%. O que o senhor pretende fazer é deixar a constituição continuar a ser 

rasgada ou fazê-la cumprir? 

Aureliano Chaves: Eu, se estivesse na constituinte, não votaria o tabelamento de juros, porque juros é 

decorrente de uma economia de mercado, tabelamento de juros não é solução. Mas, assumindo a 

presidência da república, faço cumprir o que o texto constitucional determina, que a pior coisa que pode 

acontecer para um país é fazer leis e não as cumprir, porque fazer lei e não as cumprir é que tem 

desmoralizado perante a opinião pública os poderes, poder executivo, poder legislativo e afetando 

indiretamente o poder judiciário. O preceito constitucional foi feito para ser cumprido como de resto as 

leis existem para serem cumpridas. A minha posição é esta, fazer cumprir aquilo que manda o texto 

constitucional, até para avaliação futura, até para as modificações que se fizerem necessárias no correr 

do tempo no texto constitucional. 

Marília Gabriela: Está respondido? O próximo jornalista é Mara Ziravello, do Estado de São Paulo, que 

vai perguntar para Mário Covas, do PSDB. 

Mara Ziravello: Senador, eu queria trazer um pouco mais a discussão para nível da população, a gente 

discute juros e tal, né. Queria saber se em algum momento na sua vida o senhor teve que se servir de 

transporte coletivo ou quando estudava ou quando começou a sua carreira profissional, enfim, se 

alguma vez o senhor usou um ônibus para sair de sua casa e para ir a algum lugar. 

Mário Covas: Eu acho que essa reposta dá para dar em menos de dois minutos. Já. Eu usei quando 

era estudante e não apenas quando era estudante, acho que usei até depois. Eu me casei ainda estava 

no quarto ano da escola, embora eu tivesse um ‘automovinho’ quando eu casei, fui obrigado a vendê-

lo nos meus primeiros anos de vida matrimonial. Claro que andei muito em transporte coletivo, mesmo 

quando dava aula, quando era professor. E quero lhe dizer uma coisa, que acho que é o que interessa 

fundamentalmente dizer, que afinal demonstra um fato que pouca gente se dá conta, é um nível de 

solidão do poder. Quando passei por uma prefeitura, como a da cidade de São Paulo, não havia instante 

mais dramático do que aquele em que a gente era obrigado a tomar a decisão sobre o aumento do 

transporte coletivo. Alguma coisa sobre a qual o prefeito não tem nenhuma influência, ele não influi no 

preço do veículo, ele não influi no preço, no custo da mão de obra, ele não influi no custo do 

combustível, sobra obra tarefa de simplesmente opinar a respeito da tarifa que necessariamente é 

sempre majorado. De forma que esse é um instante de tremenda solidão, é um instante que um número 

enorme de auxiliares pode opinar, mas a rigor você fica com a necessidade da decisão e a decisão em 

uma cidade onde seis milhões de passageiros/dia operam no transporte sobre pneu, apenas no 

transporte de ônibus onde dez mil veículos operam concomitantemente é uma coisa que mexe muito 

com a gente. 

Marília Gabriela: Próximo jornalista é Marco Damiani, do Jornal do Brasil, que vai perguntar para 

Ronaldo Caiado, do PSD. 

Marco Damiani: Doutor Caiado, em relação aos ataques que a UDR sofre em relação às ações que a 

UDR promove no campo, a sua candidatura é hoje bastante estigmatizada. O senhor acredita que tem 

chance de vencer essa eleição? 
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Ronaldo Caiado: Acredito em tudo o que eu faço na minha vida e o desafio sempre me estimulou. 

Desde a época da medicina me dediquei à cirurgia da coluna vertebral. Quando todos achavam que 

era impossível congregar uma classe, peregrinamos por este país afora e mostramos que realmente 

os setores produtivos precisam se organizar neste país. Daí a pouco, eles começaram a ver a força da 

organização dos setores produtivos e eles ficaram incomodados conosco porque não queriam aquilo, 

queriam sempre ter a classe produtora rural como bode expiatório de tudo, sem mostrar que ela, sem 

dúvida nenhuma, tem sido o grande sustentáculo desse país. Mas, a partir daí, nós avançamos ainda 

mais, nós fomos vitoriosos em vários embates na Assembleia Nacional Constituinte e nessa hora eu 

realmente tive que pagar caro. Por quê? Por que eles viram que realmente não íamos parar ali, que 

nós íamos galgar cargos mais importantes e, por isso, eles orquestraram a nível nacional uma 

campanha difamatória, uma campanha baixa, suja, sem dar a nós sequer o direito da defesa, um 

julgamento inquisitivo tentando sempre denegrir a imagem da entidade de uma classe que sempre foi 

o esteio deste país. Mas por quê? Porque eles sabiam muito bem que o setor produtivo não ia assinar 

mais esses tecnocratas, esses mandruvás, esses politiqueiros continuar mandando no país, nós já 

estávamos cansados de delegar a incompetentes. E nessa hora minha gente, foi aquela campanha, é 

radical direita, é extremado, é antiprogressista. Sabe por quê? Porque eles sabem o que eu penso e 

por isso eles tiveram que, de uma certa maneira, lançar a população brasileira uma imagem totalmente 

distorcida. 

Marília Gabriela: Seu tempo acabou, doutor Caiado. 

Ronaldo Caiado: Mas vocês vão me conhecer nessa campanha e vão realmente saber quem é Ronaldo 

Caiado e quem é União Democrática Ruralista. Muito obrigado. 

Marília Gabriela: Luiz Augusto Falcão, de Veja, vai perguntar para Paulo Maluf, do PDS. 

Luiz Augusto: Eu queria saber o seguinte. Na Bolívia, na semana passada, o senhor disse que ia agir 

como um libanês, iria pechinchar também com relação à dívida externa. Como é que vai ser essa 

pechincha com os credores internacionais? 

Maluf: Eu explico. Os títulos brasileiros que foram negociados lá fora, esses títulos foram negociados, 

no momento da sua negociação, pelo índice 100, por exemplo, um título de um milhão de dólares por 

um milhão de dólares, um empréstimo de dois milhões de dólares por dois milhões de dólares. Mas já 

me dizia também um velho libanês, nunca proteste uma duplicata, porque quando você não protesta, 

ela vale 100, se você protesta quem perdeu é você que é o credor porque ela fica valendo só 60, você 

fez a vantagem do devedor. O quê que foi a moratória? A moratória foi uma concordata, então o título 

brasileiro ao invés de valer 100, vale 50, vale 40, vale 30. E até nos últimos 15 dias quando o Brasil 

parou de pagar vale só 028. O quê que fez a Bolívia de maneira inteligente? É um dos países que 

termina este governo sem dever nada da dívida externa. Por quê? Porque negociou ela toda pelo seu 

valor secundário, pelo seu valor de bolsa. E o quê que faz o Brasil? O Brasil fez o pior acordo contra o 

Brasil, parece que as autoridades monetárias eram sócios dos bancos estrangeiros que só engordaram 

o balanço dos bancos estrangeiros. Ou seja, o Brasil, sobre um título que vale 30% está pagando juro 

igual a 100%, então está pagando três, três vezes e meia os juros, está pagando um juro de 35% ao 

ano em dólar e o Brasil está amortizando também pelo seu valor inicial. Pois bem, então o que faria 

eu? O meu sangue libanês, que eu me orgulho, quatro mil anos de sangue fenício, eu que encostei a 

minha barriga no balcão, eu que comecei a minha vida como balconista, eu iria lá pedir um desconto 

ou dá um desconto ou nós não vamos pagar mais, porque o Brasil já foi suficientemente explorado. O 

Brasil teve o superado da sua balança comercial em 88 de 19 bilhões de dólares. E quanto é que nós 

temos em caixa? Zero. Ou seja, a dívida externa é como uma caixa d’água, a saída é de oito polegadas 

a entrada é de quatro, nunca essa caixa vai estar cheia. Portanto, é assim que eu iria renegociar a 

dívida externa de maneira realista exigindo um abatimento dos credores. 

Marília Gabriela: Terminou o seu prazo doutor Maluf. Alex Soinick, da Folha da Tarde, pergunta para 

Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. 
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Alex Soinick: Eu queria saber do Lula a quê que ele atribui a sua queda nas pesquisas. No começo do 

ano, ele estava em primeiro, segundo lugar e agora vem caindo cada vez mais. Eu queria saber se ele 

atribui essa queda a essa coligação, essa confusão em relação ao seu vice que deu, no vice no Rio 

Grande do Sul Bizol ou desempenho das prefeituras do PT pelo Brasil afora. 

Lula: Olha, eu não atribuo a queda nas pesquisas de opinião pública nem às prefeituras, nem às greves, 

nem à questão da escolha do vice. Da mesma forma que quando eu estava com 17 ou 18% em janeiro 

eu também estava até viajando e estava crescendo na opinião pública. Eu acho que a pesquisa, ela 

retrata o pensamento momentâneo de uma parcela da sociedade e que pode mudar de acordo com o 

discurso, de acordo com a imagem, de acordo com o ato político que você possa causar em 

determinado momento. Eu estou convencido que agora que começamos a fazer campanha, estou 

convencido que poucos candidatos ainda estão indo para rua fazer campanha, nós começamos a ir 

para rua fazer campanha, inclusive, já com o vice. Acho que o problema do vice não teve nenhuma 

implicação nas quedas de opinião pública e das pesquisas e acho que nós vamos recuperar isso no 

debate, eu estou convencido que na medida em que começamos a levar proposta do partido e da frente 

popular, na medida em que começamos a apresentar o vice inclusive com apoio dos companheiros do 

PV que mesmo tendo um candidato, eles vão apoiar a candidatura Lula pela Frente do Brasil Popular, 

nós entendemos que vamos crescer, vamos crescer em São Paulo, vamos crescer no Brasil e acho 

que quem tiver alguma dúvida pode acreditar que dia 15 de novembro nós vamos disputar o segundo 

turno, é importante saber quem é que vai disputar com a gente. Estou convencido disso, eu tenho feito 

peregrinação por esse país e tenho achado extraordinária a participação do povo. É engraçado que 

alguns candidatos, inclusive, estão evitando de ir para rua fazer comício, ou seja, porque percebe que 

tem determinadas pessoas que não tem a menor condição de ir para rua fazer comício, nós vamos 

para rua fazer comício, seja estação de trem, de metrô, seja ponto de ônibus, aonde tiver aglomerado 

de pessoas nós vamos fazer comício. E eu acho que isso, com uma militância política que nós temos, 

com a militância política da Frente do Brasil Popular eu penso que nós não temos que estar 

preocupados com pesquisa agora. Eu vou dar apenas um exemplo, se pesquisa valesse a companheira 

Luíza Erundina não tinha ganho aqui, se pesquisa valesse o nosso companheiro Artur Virgílio não tinha 

ganho as eleições em Manaus. 

Marília Gabriela: Já deu dois exemplos. Vamos lá. Para fazer a pergunta para o último candidato, 

Afonso Camargo, do PTB, o jornalista é Marcelo Bauer, de O Globo. Está lá em cima. Marcelo vai fazer 

uma pergunta de no máximo 30 segundos para uma resposta do senador Afonso Camargo, candidato 

do PTB, de dois minutos. 

Marcelo Bauer: Senador, muitos companheiros do senhor têm falado que a candidatura do PTB não 

chega até 15 de novembro. Eu queria que aqui o senhor deixasse claro se a sua candidatura é para 

negociação ainda no primeiro turno ou se o senhor pretende ir até 15 de novembro com essa 

candidatura. 

Afonso Camargo: É evidente que é para valer. É que quando te falam alguma coisa no país, eu sempre 

procuro ver o que está por traz daquilo que a gente disse. Nós somos o país da pouca verdade, estamos 

até mentira no país é sinônimo de esperteza. E o comentário que eu fiz é que a eleição em dois turnos, 

ela é feita para afirmação partidária no primeiro turno. E foi exatamente essa bandeira que eu carreguei 

para ser o candidato do meu partido, foi dentro dessa bandeira que eu saí candidato do PTB quando 

todo mundo imaginava que eu não seria o candidato. Então afirmo o partido e no segundo turno se 

fazem as coligações. E exatamente nessa expectativa que eu achava que essa... o nosso encontro 

seria um encontro bastante afável, bastante respeitoso, baixou o nível em alguns momentos. Nessa 

hora o pessoal que radicaliza leva uma tremenda vantagem sobre os disciplinados como eu, que 

cumpro ali os segundos. Mas, de qualquer forma, dois de nós aqui vão estar no segundo turno e os 

outros vão ter que compor com aqueles dois que foram para o segundo turno. O que se analisava era 

que era possível que tantos grupos de esquerda, os grupos mais liberais, pudessem fazer alguns 

entendimentos se a aritmética estivesse de tal forma que se houvesse o risco de não ir nenhum 

candidato com proposta socialista para o segundo turno ou um candidato com proposta liberal, o que 
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não seria bom para o eleitorado. Agora, pelo que eu percebo, sentindo inclusive o que ocorreu depois 

da minha convenção, declarações de outros, eu não tenho mais nenhuma dúvida, não vai haver 

nenhum entendimento e todo mundo vai para até 15 de novembro. Essa convicção absoluta que eu 

tenho hoje da avaliação que eu faço. 

Marília Gabriela: No próximo bloco, que é o último bloco do programa, os candidatos vão se despedir. 

Antes eu quero lembrar que aqui estão nove de 11 candidatos convidados. Os candidatos do PMDB 

Ulysses Guimarães e PRN Fernando Collor de Mello não aceitaram participar desse programa. No 

próximo bloco então a despedida dos candidatos. Até já.  

8º bloco: considerações finais 

Marília Gabriela: Oitavo e último bloco do programa Primeiro Encontro dos Presidenciáveis. Pela ordem 

guardada durante todo esse programa, cada candidato terá agora dois minutos para as suas últimas 

colocações. Começando então pelo senador Covas. 

Mário Covas: Eu quero terminar por onde comecei, mas quero acrescentar um agradecimento adicional. 

Eu quero acrescentar um agradecimento à Marília Gabriela que de forma tão significativa acabou por 

conduzir esse agrupamento desordenado um bom porto. Eu quero dizer que eu gostaria de ter tido a 

oportunidade de falar sobre alguns temas. Deliberadamente não procurei apartear, achei que com isso 

não dificultaria a discussão. Gostaria de poder colocar um pouco mais o problema da dívida interna, 

gostaria de desmistificar um pouco este problema de desapropriação de propriedade produtiva no que 

se refere a reforma agrária, gostaria de colocar um pouco o problema de salário que foi tão discutido, 

não vejo como resolver problema salarial se não se pensar em um problema... se não pensar em um 

problema de produtividade, se não pensar em um problema de tecnologia, se não se pensar em um 

problema de distribuição de renda, se não pensar em um problema de investimentos voltados para 

essa área. Mas, enfim, isso não é o mais importante nesse instante. A afirmação que eu queria deixar 

no instante em que faço questão de cumprimentar cada um dos que aqui estão presentes, renovando 

a minha afirmação inicial que prestando um serviço à democracia. E a rede Bandeirantes por nos 

acolher. Eu queria dizer pura e simplesmente o seguinte, eu sou um político e tenho um profundo 

orgulho de ser um político. Na minha visão é absolutamente possível compatibilizar política e honra, 

política e dignidade, política e compostura. Sou candidato à presidência da república na condição de 

político e não quero esconder de ninguém este fato, como de resto não quero esconder de ninguém 

nada do meu passado ou as minhas ideias para o futuro. Sobre essa nação pesa uma imensa hipoteca, 

tudo aquilo que de dívida temos no nosso presente, a nossa dívida interna, a nossa dívida externa, a 

nossa dúvida social, nós tentaremos resgatar ao longo do processo no exercício do poder. 

Marília Gabriela: Obrigada senador. Doutor Brizola. 

Leonel Brizola: Gostaria de precisar duas ou três questões que ficaram na discussão. Por exemplo, 

falou-se muito na questão da inflação, dívida interna, dívida externa, essas questões. Eu gostaria de 

me referir mais uma vez àquilo que disse em uma parte, que nos Estados Unidos há uma enorme dívida 

interna, não é verdade? Um enorme déficit em matéria de comércio, déficit comercial e lá não há 

inflação, com aquele enorme déficit fiscal. Quer dizer que a questão da inflação precisa se assumir 

verdadeiramente as suas causas, enquanto não fizermos isso não adianta choques como esse que 

deram na Bolívia porque aquilo marginaliza uma parte da população como aqui ocorreu com... está 

ocorrendo em qualquer dessas nações latino-americanas que estão dando esses choques. Quanto 

essa questão das pesquisas, para mim estão sendo promocionais. Quando eu fui candidato ao governo 

do Rio de Janeiro, dona Sandra Cavalcanti, nos meses de junho, julho alcançava os mais altos índices, 

chegou a ter 62%, enquanto eu me encontrava lá embaixo com 6%, ao final, ela acabou em quarto 

lugar. A questão dos juros, eu gostaria de precisar que os juros não estão no mercado, não é uma 

questão de mercado, os juros são fixados praticamente pelo tesouro norte-americano. Enfim, está 

finalizando aqui essa pequena fração de tempo, quero agradecer a Bandeirantes, quero render a minha 

homenagem a nossa coordenadora, nossa mediadora aqui que foi excelente, muito eficaz, quero render 

as minhas homenagens aos ilustres candidatos. Gostaria de dizer que lamento profundamente que um 
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homem como o doutor Ulysses esteja encerrando a sua carreira política com essa ausência, porque o 

outro candidato, o senhor, este senhor Fernando Collor, este francamente, esse era de se esperar 

porque no fundo se trata de uma farsa, foi alguém que como um rato abandonou a ditadura e foi se 

inscrever no PMDB. 

Marília Gabriela: Doutor Brizola. 

Leonel Brizola: Não há dúvida de que deste, nós devemos esperar coisas muito menos escrupulosas. 

Marília Gabriela: Muito obrigada. Doutor Paulo Maluf. 

Maluf: Depois de cerca de três horas e meia de debate eu quero agradecer a você que ficou acordado 

até uma hora da manhã, com toda sua paciência, tentando julgar os diversos candidatos. E alguém 

poderia nos perguntar, “por que que você quer ser presidente da república?” Eu diria que cada um de 

nós, nove aqui presentes, como cada um de vocês milhões que nos estão ouvindo, cada um de nós 

tem uma ideia, cada um de nós tem um desejo, cada um de nós tem uma solução, cada um de nós tem 

uma aspiração. E é em nome das suas aspirações, das suas soluções, dos seus desejos que eu ponho 

toda a minha competência, ponho todo o meu trabalho, o meu acordar cedo, dormir tarde, a favor da 

nossa candidatura. Mas existiria também alguns outros motivos como, por exemplo, tantos homens 

públicos desse país foram perseguidos. Só para citar um exemplo, Juscelino Kubitscheck só teve a sua 

memória resgatada depois da sua morte. E eu gostaria de ser presidente para poder ter a minha 

imagem resgatada ainda em vida, para poder demonstrar que todas essas perseguições, as injustiças 

que foram contra mim cometidas, nós poderemos através de um trabalho honrado, honesto, produtivo, 

eficiente e com autoridade, poder repetir mais uma vez que com o trabalho de todos esse país 

continente vai poder repetir uníssono os seus 140 milhões, com o trabalho de todos ninguém vai 

segurar este Brasil. Muito obrigado. 

Marília Gabriela: Senador Afonso Camargo. 

Afonso Camargo: Queria fazer um comentário inicial, porque foi falado aqui em um determinado 

momento que um dos problemas seria senadores e deputados que nomeiam parentes, e eu queria... 

porque esse é um problema de informação, dizer que durante 30 anos da minha vida pública nunca 

nomeei qualquer parente para cargo de confiança. Outra informação para aqueles que ficam insistindo 

no problema do combate ao déficit via demissão de pessoal, é evidente que ninguém é favorável que 

permaneça no setor público aquele que se chamam marajás, aqueles que não trabalham, mas eu 

procurei fazer um levantamento porque esse problema de, aonde é que se podia combater o déficit me 

pressionava muito, me questionava muito, e procurei fazer um levantamento porque não consegui 

oficialmente essa informação do governo, o quê que aconteceu, a diferença do que se gastou em 

pessoal de 16 de fevereiro a 31 de março, começo do plano verão e o que se gastou no serviço da 

dívida interna. Então gastamos três bilhões de cruzados novos com pessoal e pagamos a serviço da 

dívida 17 bilhões de cruzados novos, inclusive com o juro real de 15% no mês de fevereiro. Então é aí 

realmente que se praticou o fracasso desse plano verão. Eu estou aqui, como os outros, querendo 

servir o país, não pretendo atacar quem quer que seja, parto do princípio que todos querem servir o 

país, sei que ninguém tem maioria no próximo Congresso, sei que no segundo turno as alianças 

surgirão. Senti, inclusive, que há muita convergência nas propostas e acho eu essa campanha é 

realmente o retorno da democracia, da plena democracia ao país a partir dessa eleição direta, que 

Tancredo pensava tanto nela. Eu espero conseguir o apoio de vocês para a minha proposta, que é uma 

proposta voltada para economia essencial. 

Marília Gabriela: Senador. O senhor terminou, não? Ministro Aureliano Chaves, seus dois minutos. 

Aureliano Chaves: Eu quero começar por cumprimentar a rede Bandeirantes por essa iniciativa. Uma 

iniciativa feliz que permitiu, que o povo brasileiro tivesse o primeiro contato direto através da televisão 

com os candidatos. Cumprimentar você, pela maneira elegante, inteligente com que conduziu os 

debates. Eu quero dirigir a minha palavra ao povo brasileiro, principalmente aos pequenos, porque no 

Brasil perdeu-se um pouco a noção de que o desenvolvimento de um país, o seu crescimento não 

depende apenas daqueles que movimentam grandes recursos, depende de cada brasileiro. Um grande 
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muro de pedra não se constrói apenas com os grandes matacões, é preciso as pedras médias, as 

pedras pequenas, que são as responsáveis por calçar as grandes. Dirigir a minha palavra aos pequenos 

do país, os pequenos agricultores, que não têm tido a devida atenção para a sua produção, porque 

sofre as incertezas da natureza e a incompetência muitas vezes dos que detêm o poder. Volver as 

minhas vistas para uma coisa que é fundamental neste país. Fala-se muito em educação nesse país, 

mas não se cuida dos educadores. É preciso ter a visão exata de que o educador, o pequeno educador, 

aquele que milita lá no interior, nas escolas rurais, que preparam o povo brasileiro, os jovens brasileiros, 

as crianças brasileiras para o amanhã, não tem tido a atenção que devem ter. A minha mensagem é 

dirigida a cada um destes, certo de que democracia se exercita dialogando, convivendo mutuamente, 

a democracia não é livresca, ela é, antes de mais nada, o espírito de convivência. 

Marília Gabriela: Ministro. 

Aureliano Chaves: E esse debate que hoje se desenvolveu, eu espero que ele se multiplique para que 

possamos cada um de nós ter a sua visão transparente para o povo brasileiro. 

Marília Gabriela: Ministro, eu sinto muito, eu tenho que interrompê-lo, o seu tempo já acabou. Muito 

obrigada. Deputado Luiz Inácio Lula da Silva, seus dois minutos. 

Lula: Em primeiro lugar eu queria parabenizar a Bandeirantes por esse debate, Marília, parabéns a 

você e os jornalistas que participaram desse debate. E, ao mesmo tempo, dizer que lamento 

profundamente a ausência de dois candidatos. Por uma razão muito simples, porque nós passamos 20 

anos pleiteando o momento de termos eleições para presidente da república, não é prudente que no 

dia em que vamos ter o primeiro debate público, o presidente do maior partido do país não compareça 

e um candidato que está na frente nas pesquisas não compareça, até para justificar essa performance 

dele na pesquisa de opinião pública. Para que pudesse explicar para o telespectador algumas coisas 

que quem jogou bola sabe, jogar bola sozinho é fácil, mas quando tem um adversário pela frente fica 

difícil. E, ao mesmo tempo, dizer que nesse país na década de 70, final da década de 60, a classe 

dominante dizia, “o povo precisa fazer um sacrifício, é preciso primeiro crescer para depois distribuir”. 

O bolo cresceu, comeram, a classe trabalhadora hoje está com o seu poder aquisitivo menor do que 

estava há dez anos atrás. Hoje nós precisamos inverter, hoje nós precisamos dizer que é preciso 

distribuir para depois crescer. Em função disso é que eu sou candidato a presidente da república, 

porque acredito piamente que nós poderemos ter um outro Brasil, um Brasil que tem um governo de 

credibilidade externa e interna, um Brasil que possa negociar a sua dívida externa, que possa discutir 

claramente a dívida externa com o povo brasileiro para mostrar o crime que essa dívida comete hoje 

com a população brasileira, com um país que depois de 30 anos, de 23 de arbítrio, aumentou a taxa 

de analfabetismo, aumentou a taxa de mortalidade infantil e tem aumentado substancialmente o nível 

de pobreza reconhecida até oficialmente. Sou candidato porque acredito que a classe trabalhadora um 

dia na vida vai governar esse país e nós estamos desejosos e vamos trabalhar para que seja no dia 15 

de novembro de 1989. 

Marília Gabriela: Doutor Ronaldo Caiado. 

Ronaldo Caiado: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, o convite e parabenizar essa 

maneira inteligente da rede Bandeirantes, junto com você Marília e os demais colegas que estão dando 

oportunidade ao povo brasileiro de poder realmente fazer uma avaliação de todos os candidatos. Mas 

eu quero aqui levar a mensagem a milhões e milhões de brasileiros que até essas horas estão nos 

escutando. Minha gente, eu não sou o candidato e não quero ser o candidato do contra, nem quero ser 

aquele candidato a fazer apologia da miséria, eu quero e sou um candidato que venho das minhas 

origens, do interior, daquele Brasil que produz e que trabalha, daquele Brasil otimista e é isso que eu 

quero levar a todos os senhores. E dizer a vocês que não existe nada mais irresistível que uma ideia 

cujo o momento tenha chegado, e chegou a hora do desenvolvimento, da competência, da 

credibilidade, da moralidade. E para isso minha gente, vamos, sem dúvida nenhuma, arregaçar as 

mangas, vamos ser bons cabos eleitorais, não vamos nos emitir no processo político porque aprendi 

muito cedo que quem se omite autoriza com que outro faça por ele, só que contra ele. E é chagada a 
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hora dessa juventude levantar as mangas, mostrar que a nossa geração tem muito a fazer por este 

país e que nós sabemos muito bem o país que queremos para nós e para os nossos filhos. E tenho a 

confiança de que, em curto prazo, não serão somente os europeus e os americanos que terão direito 

ao subir no pódio e nem ter direito ao Oscar. Nós vamos transformar esse país em um país de 

vencedores, em um país daqueles que acreditam que é no trabalho e na competência e na seriedade 

não na violência, não na agressão, não na luta de classe e nem no ódio. 

Marília Gabriela: Obrigada Caiado. 

Ronaldo Caiado: Creio neste país e creio no povo brasileiro para realmente reerguermos essa nação. 

Muito obrigado. 

Marília Gabriela: Deputado Afif Domingos suas despedidas. 

Afif Domingos: Muito obrigado. Marília, você é uma mulher que está no comando de uma mesa de nove 

homens. Na sua pessoa, querida amiga Marília, eu quero dirigir uma mensagem à mulher brasileira. A 

mulher brasileira que nesse instante tem uma responsabilidade muito grande, porque a mulher é a 

coluna mestra de sustentação da família e sem estabilidade da família não há estabilidade de uma 

nação. É com você que eu conto nesse processo de mudança, nesse momento em que há necessidade 

de uma participação muito firme, destemida porque se as coisas estão ruins é pela omissão das 

pessoas de bem. As pessoas de bem precisam ter a mesma audácia dos aventureiros. E, neste 

instante, o que nos anima nessa disputa não é o ódio ao competidor e sim amor a uma causa, a uma 

grande causa chamada Brasil, não é possível um país tão rico ter um povo tão pobre, passando fome. 

Nós temos um grande desafio pela frente e é com você que eu conto para mudança, eu preciso do seu 

apoio para que você, com a sua maturidade e sentindo, acima de tudo, com a verdadeira essência da 

palavra amor possa nos ajudar nesta grande cruzada. O Brasil tem saída, o Brasil será e com o seu 

apoio nós chegaremos lá, a pátria do evangelho, o coração do mundo, o celeiro da humanidade. Que 

Deus nos ilumine para que este dia possa acontecer. Muito obrigado. 

Marília Gabriela: Deputado Roberto Freire. 

Roberto Feire: Esse país está vivendo uma crise muito séria, gera desesperança e é algo que se 

percebe na sociedade brasileira, a descrença, há até hoje uma fuga de um sentido muito próprio nosso 

que é do patriotismo. Nós estamos vivendo essa crise e essa crise é importante que seja debelada. É 

dizendo que esse é viável, esse país já demonstrou que cresceu e cresceu muito e criou uma economia 

potente só que cresceu sem democracia e criou uma sociedade também perversa, porque beneficiou 

apenas minorias. Reverter isso, mudar esse quadro é possível, é possível com patriotismo, é possível 

com esperança, e essa é a profissão de brasileiro, é possível mudando o caminho, um caminho de 

desenvolvimento que beneficie aqueles que produzem a riqueza, uma riqueza que é produzida 

socialmente só que no capitalismo é apropriada individualmente. Nós precisamos discutir um outro 

caminho, que aqueles trabalham, aqueles que produzem riqueza sejam os beneficiados da riqueza. 

Isso é um sonho, é o sonho socialista, é o sonho daqueles que acreditam na democracia, a classe 

operária, os trabalhadores, construindo uma nova sociedade com novos valores, sendo uma classe 

dirigente que possa criar uma sociedade mais justa e mais livre, uma sociedade socialista. 

Marília Gabriela: Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês em nome da rede Bandeirantes 

e em nome dos eleitores. E este foi o primeiro encontro de candidatos à presidência da república da 

história da televisão brasileira. A Rede Bandeirantes, como eu já disse, não para por aqui, nós já 

estamos em entendimento com as assessorias dos candidatos para acertar novos debates com 

formatos diferentes e com a concordância de todos eles como ficou claro aqui durante o programa. É 

importante também lembrar que a Bandeirantes já enviou convites a todos os candidatos propondo a 

realização do primeiro grande debate com os dois finalistas no segundo turno. Boa noite, até amanhã. 
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William Bonner: olá, boa noite! Bem-vindos à central globo de produção, no rio de janeiro! A partir de agora, 

nós teremos o último debate entre os candidatos à presidência da república antes da votação de domingo. É 

mais uma oportunidade de avaliar os planos e as ideias dos candidatos. Estão conosco aqui, nesta noite, 

Eduardo Jorge, do PV, Levy Fidelix, do PRT, Dilma Rousseff, candidata do PT, Marina Silva, do PSB, Luciana 

Genro, do PSOL, Aécio Neves, do PSDB, e o pastor Everaldo, do PSC. 

Esse posicionamento dos candidatos aqui no estúdio foi decidido por sorteio. Nós temos aqui, também, 

convidados, assistindo ao debate na plateia. Eles vão se manter em silêncio, para não prejudicar nem os 

candidatos nem você, que acompanha pela TV. Mas, agora, e só agora, a gente vai abrir aqui, uma exceção 

para aplaudir os sete debatedores. 

Muito obrigado pela presença de todos, na plateia, e dos candidatos também. Nós vamos ver agora quais 

são as principais regras deste debate. 

Nos quatro blocos de debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e no terceiro blocos, os 

temas para essas perguntas serão livres: os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. 

No segundo e no quarto blocos, serão temas determinados por sorteio, aqui ao vivo; a cada nova pergunta, 

será sorteado um novo tema. Em todos os blocos do debate, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta, 

cujo tempo será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem um minuto e meio para resposta, 

quem perguntou tem 40 segundos para a réplica e quem respondeu também tem 40 segundos para tréplica; 

a ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No fim do 

quarto bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais, em ordem também estabelecida por sorteio. 

O primeiro bloco será de tema livre. Neste bloco e somente nele, cada candidato poderá fazer uma pergunta, 

e todos os candidatos terão que ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a 

quem ainda não falou. No segundo, terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para 

responder, no máximo, a duas perguntas. 

O candidato que se sentir alvo de uma ofensa pessoal, ou de uma calúnia, pode pedir o direito de resposta. 

Esse pedido vai ser analisado por mim e pela produção do programa, e a decisão será anunciada assim que 

for possível. Se o pedido for considerado procedente, o candidato ofendido terá um minuto para sua defesa, 

como acontece em todos os debates promovidos pela rede Globo. A preocupação maior de todos nós aqui 

é que esse encontro seja útil para você, eleitor. E é por isso que nós pedimos que as discussões sejam 

civilizadas e que todos os convidados se mantenham em silêncio. 

Vamos, então, ao primeiro bloco deste debate, bloco de tema livre, como eu já disse. E, pelo nosso sorteio, 

quem faz a primeira pergunta desta noite é a candidata do PSOL, Luciana Genro. Candidata, a senhora pode 

vir até o púlpito, isso vai se repetir ao longo do debate; a senhora escolhe a quem vai dirigir sua pergunta.  

Luciana Genro: Dilma. 

William Bonner: Candidata Dilma, por favor, pode se posicionar aqui no púlpito também. Candidata Luciana, 

pode dirigir sua pergunta à sua adversária. 

Luciana Genro: Dilma, primeiro, eu queria dizer boa noite a todos; hoje, eu estou aqui por força da garantia 

da lei, porque, durante toda a campanha eleitoral, a rede Globo só mostrou os três candidatos que não têm 

propostas para atacar os interesses das cinco mil famílias mais ricas do Brasil, dentre as quais está a família 

que é dona da rede Globo. Eu queria te perguntar, Dilma, sobre o escândalo da Petrobras: é resultado das 

alianças que vocês fizeram com a direita? 

Dilma Rousseff: eu queria iniciar cumprimentando o moderador, todos os candidatos, e, quero dizer que, no 

que depender de mim, esse será um debate muito propositivo e eu pretendo discutir propostas. Gostaria de 

dizer que, nessa campanha, eu propus medidas concretas contra a corrupção. Destaco a proposta de 

transformar caixa dois em crime eleitoral; a imposição de julgamentos mais rápidos, penas mais severas, e 

confisco de bens, para todos aqueles servidores públicos que cometerem atos de corrupção; e a criação de 

uma nova estrutura junto aos tribunais superiores, visando acelerar e agilizar o julgamento de crimes que 

tenham pessoas ligadas e com foro privilegiado. Todas essas propostas têm como objetivo acabar com a 

impunidade. Quero dizer que, no caso da Petrobras, eu demiti esse diretor que está envolvido agora nesse 
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escândalo e também autorizei que, em todas as questões relativas à Petrobras, houvesse ampla e total 

abertura a investigações. 

William Bonner: réplica. 

Luciana Genro: acontece, Dilma, que é o tesoureiro do PT que está envolvido nesse escândalo; a delação 

premiada só foi aceita, e o Paulo Roberto foi para casa, porque a história dele é verdadeira; o mensalão foi o 

primeiro episódio que mostrou aonde levam essas alianças que vocês estão fazendo com a direita. O Aécio, 

que muito te acusa, não tem autoridade para falar, porque esse é o mesmo método do PSDB, mas o PSOL 

tem autoridade, porque nós não aceitamos governar com a direita, e também não aceitamos implementar 

políticas que só beneficiem os bancos e as grandes empreiteiras, como vocês têm feito. 

Dilma Rousseff: olha, não acho que sejam alianças que definem corruptos, acho que corruptos há em todos 

os lugares, o que é necessário é que as instituições sejam capazes de investigar a abertura, a CGU. A 

abertura para todas as atividades de investigação é uma característica do meu governo. Eu tive o cuidado de 

aprovar leis que garantem que todos os crimes serão investigados e punidos, doa a quem doer. E quero dizer 

uma coisa: não acredito que tenha alguém acima de corrupção, acho que todo mundo pode cometer 

corrupção. As instituições é que têm que ser virtuosas e impedir que isso ocorra. 

William Bonner: candidatas, muito obrigado, o próximo a fazer pergunta é o pastor Everaldo, que pode se 

aproximar. A quem o senhor quer dirigir sua pergunta, candidato? 

Pastor Everaldo: eu vou perguntar ao candidato Aécio. 

William Bonner: candidato Aécio, por favor, pode se aproximar do púlpito. O senhor já pode fazer sua 

pergunta, candidato. 

Pastor Everaldo: candidato Aécio, a origem do mensalão aconteceu nos correios. Desde aquela época, as 

empresas estatais estão a serviço do partido do governo e, hoje, as coisas pioraram. Você, inclusive, está 

nos jornais, que está processando os correios, criminalmente, porque eles estão boicotando a distribuição de 

material dos partidos de oposição. Como você vê o uso da máquina do governo nessas eleições? 

Aécio Neves: caro pastor Everaldo, é vergonhoso aquilo que vem acontecendo nas nossas empresas 

públicas. A Petrobras deixou, há muito tempo, as páginas de economia para diariamente nos surpreender 

com as páginas policiais. Agora, os correios, os centenários correios, estão a serviço de uma candidatura e 

de um partido político em Minas Gerais. Quem diz isso não fui eu. É uma gravação de uma das principais 

lideranças do PT em Minas Gerais, que diz que, se o PT hoje apresenta determinados índices nas pesquisas 

eleitorais, isso se deve ao dedo do PT nos correios. Fomos descobrir que grande parte da correspondência 

enviada por nós não chegou aos destinatários. Por isso eu tenho defendido, e muito, a eleição de pimenta da 

Veiga em Minas Gerais, porque eu não quero que as empresas públicas de Minas, como não quero que as 

de parte alguma do Brasil, como a CEMIG, COPASA, caiam nas mãos daqueles que as utilizam para fazer 

negócios, mas o mais grave em relação à Petrobras, volto a ela, pastor Everaldo, é que a presidente acaba 

de repetir aqui, há alguns segundos atrás, que demitiu seu Paulo Roberto da Petrobras. Não é o que diz a 

ata do conselho. Está aqui em minhas mãos. Ela diz que o diretor renunciou ao cargo, e, pasmem, meu caro 

pastor, senhoras e senhores, recebe elogios pelos relevantes serviços prestados à companhia no 

desempenho das suas funções. Esse senhor está sendo obrigado a devolver 70 milhões de reais roubados 

da Petrobras, e o governo do PT o cumprimenta pelos serviços prestados à companhia. 

Pastor Everaldo: os correios estão me processando, porque eu denunciei essa corrupção no programa 

eleitoral. Denunciei a corrupção e a falta de transparência. O Brasil que prometeram que seria de todos nós, 

hoje é só do partido do governo. Os correios, lamentavelmente, também, hoje não é mais do Brasil e nem 

dos brasileiros. É só do partido que está no governo. Estão tentando calar a boca de quem fala a verdade. 

Eu digo para a sociedade brasileira: está na hora de um basta dessa corrupção, de um partido que se 

preocupa com os seus interesses e não com o interesse do povo e da sua condição de vida neste país. 

William Bonner: a tréplica. 
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Aécio Neves: olha, pastor, o que eu expresso aqui é a indignação que eu encontrei em todo o Brasil, de 

jovens, de idosos, de pessoas de todas as regiões que não aguentam mais ver o Estado brasileiro a serviço 

de um projeto de poder. Porque o PT perdeu há muito tempo a capacidade de apresentar ao Brasil um projeto 

transformador. E aí é esse vale-tudo, acusações sem sentido e absurdas, como vem recebendo a candidata 

Marina todos os dias, e essa ocupação do Estado brasileiro. Apenas aquilo que esse diretor Paulo Roberto 

assume que roubou da Petrobras permitiria o pagamento de 450, 420 mil bolsas famílias e vagas a 9 mil 

crianças em creches e escolas do Brasil, apenas isso. 

William Bonner: candidato Aécio, a quem o senhor vai dirigir sua pergunta? O senhor pode trocar de lado, se 

prefere assim. A quem o senhor dirige sua pergunta? 

Aécio Neves: eu dirijo minha pergunta à candidata Marina Silva. 

William Bonner: candidata pode se dirigir até o púlpito, para que o candidato Aécio lhe faça a pergunta. 

Aécio Neves: candidata Marina, você tem reagido aos graves ataques que lhe tem feito a candidata do PT, e 

com razão. Mas eu quero lembrar que esse sempre foi o modus operandi, a forma de agir do PT, inclusive, 

durante os 24 anos em que a senhora esteve no PT. A senhora entrou com uma ação na justiça eleitoral para 

tirar minha propaganda do ar, porque eu lembrava que a senhora militou, durante 24 anos no PT, e, durante 

o mensalão, lá permaneceu. Onde estava, candidata, a nova política naquele instante? 

Marina Silva: a nova política, candidato Aécio, estava exatamente na postura de quem, mesmo estando 

dentro de um partido político, nunca se rendeu àquilo que é ilícito, ilegal, como é o caso do mensalão. Vossa 

excelência também esteve dentro de um partido que praticou o mensalão quando foi da votação da reeleição. 

Foi ali que começou o mensalão. No entanto, vossa excelência também permaneceu nesse partido, e nunca 

vi fazer crítica à origem do mensalão. A gente pode estar dentro de um partido e não compactuar com os 

erros que são cometidos. Eu, inclusive, tenho dito, pessoas boas existem em todos os partidos, e pessoas 

que cometem erros, como é o caso dos mensalões do PT e do PSDB, também existem; caberá a nós ter 

uma atitude. Eu saí do PT exatamente para manter as minhas convicções. Eu não vi você fazer nenhuma 

crítica ao expediente da reeleição e ainda não vi fazer nenhuma crítica ao mensalão da compra de voto para 

poder estabelecer o expediente da reeleição, que, aliás, é um atraso para o país. É o que leva a essa briga 

do poder pelo poder, em que as pessoas não são capazes de ver o que é melhor para o Brasil, e, sim, para 

os seus projetos passageiros de poder. 

Aécio Neves: candidata, me surpreende que a senhora faça essa defesa do mensalão do PT ao compará-lo 

a denúncias que jamais foram comprovadas. Mas, eu vou em frente, a senhora tem falado que vai governar 

com os bons. Até aí, o óbvio, nunca vi alguém dizer que vai governar com os maus. Mas eu tenho dúvida 

sobre o seu conceito sobre os bons. Quando a senhora foi ministra, a senhora montou sua equipe. O 

presidente do Ibama era um candidato do PT derrotado ao governo do Amazonas, o secretário de 

desenvolvimento sustentável era um deputado derrotado do PT no Mato Grosso, o secretário de recursos 

hídricos era um vereador do PT de Belo Horizonte, substituído por um candidato derrotado do PT em São 

Paulo. Nada mais antigo, candidata. Nada mais velho na política do que nomear para cargos públicos aqueles 

que foram demitidos, nas urnas, pelo povo brasileiro. 

Marina Silva: existem, em primeiro lugar, candidato Aécio, você falou que eu fui atacada injustamente pelo 

PT. Eu também fui atacada injustamente por vossa excelência, que, pela primeira vez na história deste país, 

se uniu com o PT para tentar me desconstituir, como está dizendo aqui. Existem pessoas honradas, sim, que 

são derrotadas; pessoas competentes que prestam trabalho sério. Está cheio dessas pessoas dentro do seu 

partido. Se algum deles perder a reeleição, você vai chamá-las de velha política só pelo fato de elas perderem 

a eleição? É isso que dá a visão de poder pelo poder. 

William Bonner: obrigado aos dois candidatos, podem retornar aos seus lugares. Candidata Dilma, é a 

senhora quem faz a próxima pergunta. A senhora precisa dizer a quem vai dirigir a sua pergunta. 

Dilma Rousseff: vou dirigir a minha pergunta ao Eduardo Jorge. 

William Bonner: candidato, se aproxime do púlpito para que a senhora possa perguntar. Pois não, candidata. 
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Dilma Rousseff: candidato Eduardo Jorge, eu acredito que nós temos um programa muito importante que é 

o PRONATEC. Aliás, o PRONATEC faz parte de todo um esforço de voltar a investir em escolas técnicas. 

Eu sei que o senhor sabe que houve uma lei que proibia o governo federal de investir em escolas técnicas. 

Eu gostaria que o senhor pudesse me dizer o que o senhor considera importante nessa questão ligada ao 

PRONATEC e às escolas técnicas federais. 

Eduardo Jorge: esse é um tema mais amplo, até, que é o tema da educação. É claro que o PRONATEC é 

um programa importante, e o Partido Verde pretende apoiá-lo, incentivá-lo, mas, na área da educação, 

presidenta Dilma, o Partido Verde, analisando o plano nacional de educação, recentemente aprovado no 

congresso nacional, definiu três áreas como prioritárias daquelas suas 20 metas, que a senhora conhece 

bem, que são as metas 17, 18 e 20. A meta 20 é aquela que amplia os recursos para a educação em geral 

do Brasil, que nós devemos perseguir para que seja universalizada com qualidade. As metas 17 e 18 dizem 

respeito aos salários dos professores e às carreiras dos professores. O Partido Verde acha que é muito 

importante existir a educação integral e a educação técnica, mas não existe uma educação de qualidade, 

como já provaram países como a Finlândia, como a Suécia, se o professor não for respeitado. Ele, hoje, 

ganha 2 salários mínimos. É, entre os professores universitários, o mais desprestigiado. Portanto, as metas 

17 e 18 do Plano Nacional de Educação, para o Partido Verde, são as mais importantes. Queremos a 

expansão do ensino integral, do PRONATEC, mas queremos que os professores sejam prestigiados, possam 

se dedicar ao trabalho dele, sabendo que a sua família também terá segurança, ele terá uma carreira em que 

poderão progredir, e, com isso, atrair personalidades de todos os jovens para essa carreira tão importante 

que é a dos professores. 

Dilma Rousseff: eu concordo com o senhor, candidato, que é muito importante valorizar o professor. Tanto é 

assim que nós enviamos e aprovamos no congresso a lei que destina 75% dos royalties e 50% do petróleo 

do pré-sal para a educação. E isso eu acredito que vai ajudar a valorizar o professor. Concordo que não há 

educação de qualidade sem professores valorizados. Agora, eu gostaria de dizer que o PRONATEC é um 

programa gratuito, feito, e contempla 8 milhões de jovens. É uma parceria muito qualificada com o ‘sistema 

s’, e o governo federal voltou a investir em escolas técnicas: eu fiz 204. 

Eduardo Jorge: em relação ao pré-sal, nós temos uma divergência. Acho que esses royalties vão entrar por 

uma porta e sair pela janela, com prejuízo para a saúde dos brasileiros e do Brasil. Para isso significar mais 

petróleo, tem que vender mais petróleo. Vendendo mais petróleo, é mais diesel, mais gasolina, para 

envenenar todos nós nas nossas cidades, e morrerem um por cada 1 milhão por causa desses royaltizinhos. 

Vai entrar pelas portas do fundo da saúde e vai sair a qualidade de vida e a expectativa de vida das pessoas 

pela janela e pela porta principal do sistema único de saúde. Eu vou insistir: para o Partido Verde, a educação 

é a prioridade para uma carreira nacional de base municipal para os nossos professores, para que tenha uma 

educação de qualidade do amapá ao rio grande do sul. 

William Bonner: candidatos, obrigado. Pelo sorteio, quem faz a pergunta agora é a candidata Marina Silva, 

que pode se aproximar aqui do púlpito. Candidata, a qual dos seus oponentes a senhora deseja fazer 

pergunta?  

Marina Silva: ao pastor Everaldo.  

William Bonner: pastor, por favor. 

Marina Silva: candidato pastor Everaldo, em função dos graves problemas de concentração de renda, de 

oportunidade de ensino digno, uma boa parte da nossa população vive em situação de pobreza. Os 

programas sociais, como o Bolsa Família e tantos outros, são importantes. Como é a sua visão de programas 

sociais, considerando o Bolsa Família, que o governo diz que, se outro candidato ganhar, vai acabar? 

Pastor Everaldo: candidata Marina, eu tenho falado que ajudei, como precursor do Bolsa Família, a implantar, 

no Rio de Janeiro, o cheque cidadão. Àquela altura, nós atendíamos as famílias com a obrigatoriedade de 

que cada família colocasse suas crianças nas escolas. Tinham que estar com a carteira de vacinação em dia 

e com a carteira escolar em dia para poder aprender. Nosso objetivo era esse. E pude constatar, nas mais 

de 70% das primeiras famílias que receberam o cheque cidadão, o precursor do Bolsa Família, o testemunho 

de que, pela primeira vez, puderam comprar um iogurte para os seus filhos, comprar um biscoito para as 
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suas crianças. Então, eu acredito que o Bolsa Família não é patrimônio de um partido, ele já vem antes desse 

governo que está aí. Já havia o embrião e foi associado, como foi. Tem que dar os parabéns, porque foi feito 

de uma maneira correta, e agora, as pessoas estão recebendo. Então, isso não é patrimônio. Eu tenho a 

minha experiência de vida, muitas das vezes, menino pobre, nascido na comunidade do acari, pude comer a 

melhor comida na escola pública, a merenda escolar, então, eu sei da necessidade que é um programa social 

como o Bolsa Família. Por isso, eu tenho repetido que, no nosso governo, ganhando essa eleição, a partir de 

primeiro de janeiro, nós vamos ter condições de dar uma melhorada no Bolsa Família. Depois a gente 

continua. 

Marina Silva: a minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles devem ser estendidos para 

alcançar a maior parte da população que ainda não foi alcançada. No caso do Bolsa Família, ainda faltam 4 

milhões que estão no cadastro e não foram alcançados, e nós temos uma proposta que é de dar o décimo 

terceiro salário para aquelas pessoas que hoje recebem o Bolsa Família, porque a pior coisa que tem é 

chegar ao Natal e não ter como sequer dar uma ceia para o seu filho. Nós, no nosso governo, vamos dar o 

décimo terceiro salário para o Bolsa Família, que isso vai melhorar a condição de vida das pessoas. 

Pastor Everaldo: continuando, então, como eu estava falando, há a necessidade de aprimorarmos. Eu 

acredito o seguinte: eu tive condições, aos 14 anos de idade, depois de ser camelô na feira, servente de 

pedreiro, aos 14 anos, fiz um concurso, passei para o instituto de resseguros do Brasil, fui ser officeboy e tive 

a minha carteira assinada. Para mim, o melhor programa social é quando o beneficiário pode dizer assim: eu 

não preciso mais dele, então temos que dar capacitação, capacitar cada assistido para que possa 

ter condições de ter sua carteira assinada e receber seu salário. No meu governo, nenhum brasileiro vai 

passar fome. 

William Bonner: candidatos, obrigado. Pelo sorteio realizado antes, quem faz a pergunta é o candidato 

Eduardo Jorge. Para quem o senhor vai dirigir a pergunta?   

Eduardo Jorge: Levy Fidelix. 

William Bonner: O senhor tem que perguntar exatamente ao candidato Levy Fidelix. Não lhe restou 

alternativa. Está atento. 

Eduardo Jorge: candidato Levy, você viu que, durante o tempo todo, eu me portei com a maior ternura com 

os candidatos. Da última vez, segunda-feira de madrugada, o senhor extrapolou todos os limites e, com a 

sua fala, agredindo a população LGBT, agrediu 99,9% da população brasileira. Na própria segunda-feira, o 

nosso partido e outros entraram com uma representação contra o senhor. Eu proponho que o senhor peça 

perdão pela sua fala ao povo brasileiro. 

Levy Fidelix: candidato Eduardo Jorge, você não tem moral nenhuma para me falar disso. Você, acima de 

tudo, propõe que o jovem consuma maconha. Isso é crime, isso é apologia ao crime, ao aborto, apologia ao 

crime, está lá no código penal. Eu apenas, e tão somente, seguindo o que reza a constituição federal, requeri 

que as pessoas pensassem e repensassem, porque nós temos que ter famílias tradicionais, que também é 

constituição federal. O artigo 226 prevê o homem, a mulher, filhos. Então, meu candidato, fique certo que não 

é você que vai, uma vez mais, colocar o povo brasileiro, que eu defendo, escorado no canto para defender 

algo contrário ao que está na constituição federal, e que também está no código civil, no artigo 1514, onde 

consagra o homem e a mulher no casamento. Vou requerer de você, então. Pense duas vezes antes de me 

acusar de algo que eu não fiz, nenhuma apologia, muito pelo contrário, apenas coloquei, que eu defendo 

uma posição cristã, familiar, e que o Estado não pode interferir, porque o meu legítimo direito constitucional 

está garantido também no artigo 5, que é a minha livre expressão. 

Eduardo Jorge: bom, então, nós vamos nos encontrar na justiça, quando o ministério público abrir o processo 

e o senhor for chamado, e nós formos também, como testemunhas. Não quero saber se você quer me 

processar também por essas teses generosas, em defesa da saúde das mulheres e uma tese para quebrar 

o poder do crime e ter um diálogo maduro com os usuários para diminuir os danos das drogas psicoativas 

ilícitas, faça, faça, e vamos ver na justiça. Quero aproveitar esse momento para reiterar: o senhor 

envergonhou o Brasil com a sua atitude segunda-feira à noite. 
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Levy Fidelix: envergonha você, cara! Você, porque você está praticando apologia a crimes, a jovens que 

estão indo para clínicas de aborto se matar, isso é uma vergonha para um candidato à presidência da 

república. Envergonhando, também, porque você faz apologia às drogas que é entrada para todas as demais 

drogas. É isso, exatamente, que o povo não quer; o povo brasileiro quer a tradição, reza, e o povo brasileiro 

quer que o jovem seja sadio. Estão aí 1 milhão de drogados mundo afora, Brasil afora, pedindo pelo amor de 

Deus que os tirem, que os tirem de lá onde estão, que são as clínicas, os jovens que estão morrendo, você 

não tem dinheiro para pagar o que os pais gastam para que isso não ocorra, então, vire a sua boca para lá! 

William Bonner: candidatos, obrigado. O candidato Levy Fidelix permanece. Vai fazer pergunta agora à 

candidata Luciana Genro, que se dirige ao púlpito. O senhor pode fazer a sua pergunta, candidato. 

Levy Fidelix: candidata Luciana Genro, no último debate, na Record, a senhora mandou seu ex-marido me 

procurar em ‘pleno plenário’, me pedindo, por favor, que não fizesse a pergunta última, porque a senhora 

queria perguntar a Marina. Está aqui uma denúncia: a senhora não tem palavra. A senhora disse sabe o quê? 

“eu vou perguntar a ela questões econômicas tão importantes para o Brasil também, tanto que você defende”. 

Você veio para algo que não tinha respeito, que nós tínhamos apalavrado. Me diga se você será uma 

presidente sem palavra também. 

Luciana Genro: Levy Fidelix, eu nuca rompi nenhuma palavra contigo, agora tu ‘apavorou’, ‘chocou’, ‘ofendeu’ 

e ‘humilhou’ milhares de pessoas com aquele teu discurso homofóbico que incitou o ódio e, mais, incitou o 

direito de uma suposta maioria enfrentar os direitos de uma minoria, Fidelix. Isso já, no passado, aconteceu. 

Isso resultou na escravidão, resultou nos mais diversos tipos de genocídio, resultou no holocausto, Levy. O 

teu discurso de ódio é o mesmo discurso que os nazistas fizeram contra os judeus, é o mesmo discurso que 

os racistas fazem contra os negros, mas o racismo hoje, felizmente, já é crime; por isso, tu não poderías ter 

dito o que disseste em relação aos negros. Tu te ‘encoraja’ de acusar homossexuais, transexuais, lésbicas, 

travestis, porque, infelizmente, a homofobia no Brasil ainda não é crime, mas nós estamos lutando na câmara 

federal. Jean Wyllys, Chico Alencar, Ivan Valente, os nossos deputados estão batalhando para que a 

homofobia seja crime, para que quem faça discurso como o teu saia algemado. E era assim que tu deverías 

ter saído daquele debate, algemado, diretamente para a prisão. Teu discurso foi ofensivo, eu reforço: tu 

devias pedir perdão para os milhões de brasileiros que tu ofendeste e tu atacaste a dignidade deles. 

Levy Fidelix: candidata Luciana Genro, mentira sua, porque, em nenhum momento, eu fiz apologia. Está lá o 

meu discurso para todo mundo ver; em nenhum momento, pedi que as pessoas atacassem alguém, muito 

pelo contrário. É o meu legítimo direito de defender a família, defender o povo, e apenas isso. As pessoas 

façam do seu corpo o uso que queiram. As pessoas têm o seu livre arbítrio. Agora, o meu legítimo direito de 

expressar a minha posição cristã, católica, especialmente, cristã, porque também evangélicos acompanham 

a minha linha de pensamento, é exatamente de dizer o que eu penso, consagrado na constituição federal: 

defender a família. Não estimulei nada! Você que turbinou no twitter o tempo todo para me incriminar, mentira 

sua. 

Luciana Genro: cristãos, evangélicos, espíritas, qualquer pessoa de qualquer religião ou mesmo ateus não 

compartilham do seu discurso de ódio, Fidelix. E é justamente por isso que foi tão criminosa a suspensão do 

programa de combate à homofobia nas escolas que a presidente Dilma fez, por pressão da bancada 

fundamentalista no congresso nacional. Ela desistiu de levar para dentro das escolas esse debate sobre 

homofobia, para que nós não tenhamos mais adultos como o senhor Fidelix, que pensem dessa maneira e 

que destilem esse ódio. E nós tenhamos crianças que tenham a educação para tolerância e para a não 

discriminação. Essa é a luta do PSOL. 

William Bonner: termina assim o primeiro bloco do nosso debate. A seguir, os candidatos a presidente farão 

perguntas sobre temas determinados por sorteio. Até já! 

Segundo bloco 

William Bonner: estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da república. Neste bloco, 

as perguntas serão sobre temas que eu vou sortear desta urna aqui. Cada candidato poderá ser escolhido 

para responder a, no máximo, duas perguntas. A ordem dos candidatos que perguntam já foi sorteada numa 

reunião com os assessores deles. Nós vamos ver, então, qual será o primeiro tema deste bloco.  Opa! É 
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corrupção. Quem faz a pergunta, pelo sorteio, é o candidato Eduardo Jorge, do PV. Candidato, o senhor 

pode se aproximar. A quem o senhor quer dirigir a sua pergunta? 

Eduardo Jorge: presidenta Dilma. 

William Bonner: a candidata do PT, Dilma Rousseff. 

Eduardo Jorge: é claro que eu poderia falar da corrupção que eu associo, do ponto de vista estrutural, ao 

aparelhamento das estatais e dos ministérios brasileiros. Mas, estando no Rio de Janeiro, eu não posso 

deixar, também, de dirigir à presidente Dilma uma pergunta sobre a morte da Jandira e da Elisângela. A 

senhora, sendo uma presidente mulher, não se sente triste ou indignada que isso aconteça por causa do seu 

governo, mulher e socialista, que se mantenha uma lei cruel antimulher como essa lei? 

Dilma Rousseff: boa noite, candidato! Eu primeiro gostaria de dizer que, no tema corrupção, eu gostaria de 

fazer o esclarecimento. Foi dito aqui que eu teria mentido a respeito da demissão do diretor da Petrobras. 

Então, eu queria ler o depoimento que ele fez na CPI do senado, no dia 10 de junho de 2014, quando foi 

convocado pelos partidos de oposição a depor. "como me foi perguntado sobre a minha saída como diretor”, 

responde ele, “peguei avião de Fortaleza para Brasília, fui ao gabinete do ministro, e aí o ministro me falou: 

‘Paulo, é o seguinte, nós estamos tendo uma mudança, mudanças na diretoria. Nós resolvemos que 

precisamos ter uma nova pessoa na diretoria de abastecimento’ e o ministro falou: ‘eu gostaria que você 

fizesse uma carta de demissão’. Eu disse: ‘nenhum problema, eu faço". Os fatos são esses. Insistem em 

negá-los. É má-fé, até, porque é sabido que se dá sempre no serviço público o direito de a pessoa pedir 

demissão, quando ela se afasta do cargo. Agora eu gostaria de dizer que qualquer governo democrático, no 

estado de direito, cumpre as leis. Eu, de fato, cumpro a lei que prevê a interrupção da gravidez em três casos. 

Eduardo Jorge: bom, quanto à corrupção, eu insisto: é uma questão estrutural. A senhora poderia considerar 

a proposta do PV de cortar 50% desses cargos indicados de ministérios e nas estatais, e indicar uma pessoa, 

mas todos os contratados serem por processo seletivo, e acabar com esse loteamento que foi muito 

prejudicial à Petrobras. Agora, quanto à questão das mulheres, presidenta Dilma, eu acho que, se a senhora 

pensar bem, talvez, se a senhora conseguir outro mandato, eu gostaria que a senhora reconsiderasse e 

adotasse, pelo menos, pensasse em apoiar a posição do PV de revogar essa lei cruel, machista, antimulheres 

que mata as mulheres como a Jandira e como a Elisângela no seu governo. 

Dilma Rousseff: eu sou a favor de reforçar toda a proteção à juventude para prevenir a gravidez precoce. 

Apoiar as moças, as jovens, para que elas não sejam levadas a esse momento em que elas se sentem 

inteiramente desprotegidas. Agora, repito, a legislação prevê a interrupção em três casos, e nesses casos, 

só com autorização da gestante. No caso específico da Petrobras, eu queria dizer ainda que tem gente que 

combate a corrupção, como eu, para fortalecer a Petrobras; tem outras pessoas que combatem a corrupção 

para enfraquecer a Petrobras e querer a sua privatização. 

William Bonner: a candidata Dilma pode permanecer, porque o sorteio indica que a senhora fará a próxima 

pergunta. A quem? 

Dilma Rousseff: eu quero fazer a pergunta para o candidato Aécio Neves. 

William Bonner: um minuto só, candidata, eu acabei de me atrapalhar aqui, porque primeiro eu tenho que 

sortear o tema. 

Dilma Rousseff: ah, tá bom. 

William Bonner: perdão, é o papel das estatais. A falha foi minha, perdão. 

Dilma Rousseff: candidato Aécio Neves, eu sei que, ao longo de todo o período em que o senhor foi líder do 

PSDB no congresso, o senhor defendeu que as políticas de privatização eram aquelas que deveriam ser 

adotadas. Levantou a hipótese, inclusive, de em algum momento, no futuro, privatizar a Petrobras, mas 

também houve, por parte do seu escolhido para ministro da fazenda, a hipótese de privatizar os bancos: a 

Caixa, o Banco do Brasil e BNDES. 
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Aécio Neves: a senhora, candidata, a senhora acaba de dizer que o seu ministro das minas e energia chamou 

o então diretor da Petrobras, ‘oi, Paulo, entrega aqui, faz aqui uma carta de demissão’. Vamos acreditar nisso, 

não é a melhor forma de tratar alguém que assaltou a nossa maior empresa. Faltou a senhora dizer ou 

explicar quais foram, candidata, os relevantes serviços prestados à companhia no desempenho das suas 

funções. Foi com esse documento que ele foi para a casa, depois para a cadeia. Então, essa história precisa 

ser contada com maior clareza para as pessoas. As nossas propostas são muito claras, candidata. Nós, sim, 

privatizamos setores que eram necessários que fossem privatizados. Imagine o setor de telefonia hoje no 

Brasil, que já funciona tão mal, nas mãos do Estado. A senhora nomeando os dirigentes dessas empresas. 

Imagina uma Embraer, a grande empresa que compete hoje em outras partes do mundo com êxito, nas mãos 

do PT. Nós fizemos as privatizações de setores importantes, como siderurgia, porque eram necessários. No 

meu governo, estou aqui afirmando isso, olhando para o telespectador, a Petrobras vai ser devolvida aos 

brasileiros. Teremos uma direção da empresa profissional, uma gestão que engrandeça a empresa e não a 

diminua, como aconteceu nesse seu período de governo. E os bancos públicos também não serão cabides 

de emprego para aliados políticos como, infelizmente, vem acontecendo hoje. 

Dilma Rousseff: candidato Aécio Neves, vocês praticamente entregaram para nós a Caixa e o Banco do 

Brasil numa situação extremamente precária. Hoje, a caixa e o Banco do Brasil são bancos públicos muito 

sólidos. Mas eu gostaria de voltar a uma questão: acho estranho que o senhor trate com tanta leveza a 

questão das privatizações. Foi no governo do senhor que um funcionário, alto funcionário de um banco 

público, disse que estavam tratando as privatizações no limite da irresponsabilidade. E esse funcionário 

simplesmente constatava as condições pelas quais se organizavam os consórcios que compraram essas 

empresas. 

Aécio Neves: candidata Dilma Rousseff, não sou eu quem diz, é o povo brasileiro que está indignado com o 

que seu partido e o seu governo fez com as nossas empresas. Vocês entregaram a nossa maior empresa, e 

isso quem diz é a polícia federal, a uma quadrilha, a uma organização criminosa que lá se instalou. O diretor 

está preso, as denúncias não cessam, porque não ficam apenas nele. Esse é o lado perverso do 

aparelhamento da máquina pública, que é a pior marca do governo do PT. A senhora, infelizmente, tem um 

governo que não atende o cidadão, a cidadã, atende um projeto de poder que eu acredito que, a partir do 

próximo domingo, começa a terminar. 

William Bonner: eu vou sortear agora o próximo assunto da próxima pergunta. Obrigado aos dois candidatos. 

Quem vai fazer a próxima pergunta é a candidata Marina Silva, pelo sorteio que já foi realizado, à presidente 

Dilma. O tema é o papel do Banco Central. 

Marina Silva: candidata Dilma, a senhora tem feito uma série de acusações em relação à autonomia do Banco 

Central, que, aliás, a senhora defendeu em 2010, e entrou, inclusive, numa batalha campal com o candidato 

serra, porque ele era contra. Agora você diz que também é contra a autonomia do Banco Central. Qual é a 

Dilma que está falando agora? É a Dilma que faz o discurso da eleição ou a Dilma que tem uma convicção? 

Dilma Rousseff: candidata, acho que você deliberadamente está confundindo autonomia e independência. O 

que está escrito no seu programa é a defesa da independência do Banco Central e aí, candidata, tem um 

problema: independentes só são os poderes legislativo, executivo e judiciário. Independência do Banco 

Central é dar um quarto poder para os bancos. Eu sempre defendi a autonomia. Sempre me acusam de não 

respeitar a autonomia. Eu respeito a autonomia do Banco Central, só não acho, candidata, que nem no caso 

da autonomia ela tem de ser legalizada, no sentido de ser jurídica. Por quê? Porque a autonomia do Banco 

Central tem de ser uma opção que os governos fazem em defesa de uma política econômica, de combate à 

inflação, e isso não significa que o presidente do Banco Central e sua diretoria sejam inamovíveis. Eu sugiro 

que a senhora leia o que escreveram no seu programa, porque a senhora ou está deliberadamente tentando 

confundir autonomia com independência, mas isto não é possível, candidata. Autonomia é uma coisa, 

independência é outra. Até, porque as consequências também são outras. Quando se escolhe um presidente, 

se escolhe uma política econômica. Não é possível transferir essa escolha para os bancos, candidata, sinto 

muito. 
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Marina Silva: está falando a Dilma das eleições. E não a Dilma das convicções, que, por não ter experiência 

política e ter virado presidente da república, não ter sido nem vereadora e virado presidente da república, 

sabe o que é que acontece? Confunde os poderes. Acha que autonomia do Banco Central é ser um poder 

independente. Autonomia do Banco Central é para que ele tenha autonomia de combater a inflação que hoje 

está alta no seu governo, e, para que não haja interferência política de quem acha que manda em tudo e 

ainda manda no resto. É para evitar que a inflação cresça como está crescendo no seu governo. 

Dilma Rousseff: informo à candidata que a inflação está sob controle, agora, acho importante ela ler o que 

escreveu no programa, até, porque eu não tenho responsabilidade quanto ao que ela escreveu. Agora, a 

minha inexperiência política é interessante vindo de uma pessoa que defende a nova política. Quer dizer, 

candidata, que uma pessoa que não fez a carreira, vereadora, deputada, senadora, ela não pode ser 

presidenta? Onde isso está escrito? Não na nossa constituição. Aliás eu tenho convicção de que qualquer 

brasileiro ou qualquer brasileira podem ser presidente da república, agora, o que tem de haver é experiência 

e competência. 

William Bonner: vamos agora, então, ao próximo tema da pergunta. Já tivemos pergunta, resposta, réplica e 

tréplica. Agora quem vai fazer a próxima pergunta é o pastor Everaldo, e o tema, pastor, é a previdência. A 

quem o senhor deseja fazer a sua pergunta? 

Pastor Everaldo: vou chamar o senador Aécio. 

William Bonner: candidato do PSDB. 

Pastor Everaldo: tem que optar pelos três, né, então, então g3 aí, né, vamos lá. Mesmo sendo o assunto 

sobre previdência, meu querido senador Aécio, eu queria falar de um assunto que tem incomodado o Brasil. 

O PAC só conseguiu realizar em torno de 30%, 30% do que foi programado. O PAC, eu pergunto, é um 

programa de atraso do crescimento ou um programa de aceleração da corrupção? 

Aécio Neves: candidato, o PAC é um conjunto de investimento do governo a que deram uma marca, deram 

a ele um slogan. Infelizmente não deram a ele... 

William Bonner: candidatos, os senhores me permitam, esse bloco é de tema determinado por sorteio. 

Previdência. 

Aécio Neves: respondo ou não? Eu estou respondendo. 

William Bonner: vamos começar de novo, o senhor pode fazer a pergunta, pastor, sobre previdência, em 

respeito às regras do debate. 

Pastor Everaldo: então, senador, o que o senhor tem a me dizer sobre a previdência no Brasil? 

Aécio Neves: eu vou apenas concluir a frase, se me permite o William Bonner. Não deram ao PAC, 

infelizmente, a eficiência que os brasileiros esperavam. O Brasil tem um problema grave na previdência, até 

porque aquilo que se esperava para 2026, que era um déficit em torno de 1% do PIB, infelizmente, já foi 

alcançado este ano. Eu me lembro, e me lembro muito bem, pastor Everaldo, que eu era governador de 

Minas Gerais no ano de 2006, 2005 para 2006, e, ainda no meu primeiro mandato, nós fizemos a primeira 

das reuniões da granja do torto, comandada pelo presidente da república, com outros 20 e poucos 

governadores do estado. E começamos, ali, a discutir um projeto viável, racional, principalmente para aqueles 

que integrariam, a partir daquele instante, o sistema de previdência no Brasil. E avançamos, avançamos na 

busca daqueles avanços. Infelizmente, o presidente da república no momento, que, enfim, enfrentava alguns 

contenciosos na sua base, arquivou mais essa proposta de reforma, como na verdade arquivou todas as 

outras: a reforma política, reforma administrativa e a reforma tributária. O que eu quero dizer em relação à 

questão da previdência é que eu vou trabalhar, trabalhar muito, junto às centrais sindicais, para que nós 

possamos rever o fator previdenciário, que vem tirando uma parte muito expressiva das receitas ou das 

aposentadorias dos brasileiros. É possível fazer isso falando a verdade, discutindo cara a cara, e nós vamos 

fazer, porque o Brasil de hoje, felizmente, é um Brasil melhor do que era um tempo atrás. 

Pastor Everaldo: em respeito ao aposentado que está em casa vou falar rapidamente, depois eu volto no 

assunto no PAC se der uma oportunidade: o PSC defende o fim do fator previdenciário. Nós defendemos, 
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porque hoje a eficiência da previdência é lamentável, porque nós precisamos ter uma alternativa, recuperar 

o poder da aposentadoria, não levianamente. Temos que fazer um planejamento a longo prazo para 

recuperar o poder de compra do aposentado, porque deu o seu sangue, o seu suor, o seu trabalho em favor 

do Brasil e agora tem sido prejudicado perversamente. 

Aécio Neves: uma das marcas da nossa candidatura é, sem dúvida alguma, pastor Everaldo, a qualidade da 

equipe que nos acompanha. Estamos todos mergulhados em alternativas. Uma delas, para o aposentado, é 

exatamente você incluir um plus também que diga respeito à variação média do custo dos medicamentos 

que obviamente são utilizados pelas pessoas mais idosas, mas eu quero reiterar aqui, neste instante, aos 

aposentados brasileiros o compromisso que assumi com as centrais sindicais e agradecer o apoio que eu 

recebi do sindicato nacional dos aposentados. Nós vamos rever o fator previdenciário para que esse peso 

não continue a impactar de forma tão violenta a vida cotidiana de milhões de aposentados brasileiros. 

William Bonner: o candidato Aécio Neves permanece no púlpito, porque o sorteio determina que o senhor 

faça a próxima pergunta, que será sobre o tema custo Brasil. A quem o senhor dirige a pergunta, candidato? 

Aécio Neves: posso à candidata Dilma? 

William Bonner: não. Ela já respondeu a duas perguntas. É o máximo no bloco. Qualquer outro candidato, 

menos a candidata Dilma. 

Aécio Neves: que pena, candidata, está vendo? Fica a minha homenagem. Candidato Eduardo Jorge, 

quando terminar, vem aqui para responder a uma pergunta. Para variar um pouco aqui. É custo Brasil, viu, 

candidato! Vamos lá! Olha, na hora que o senhor me der o comando. 

William Bonner: quando quiser. 

Aécio Neves: nós sabemos que um dos fatores que mais vem prejudicando o desenvolvimento da economia 

brasileira é o custo Brasil, que se dá por uma logística de péssima qualidade, já que este governo demonizou 

as privatizações durante 10 anos, e o Brasil é hoje um cemitério de obras abandonadas e acabadas por toda 

a parte. Temos um sistema tributário complexo, confuso e oneroso de que esse governo não tomou 

conhecimento durante esses 12 anos. O que o senhor acha possível fazer para diminuir o custo Brasil, que 

as nossas empresas sejam mais competitivas e empreguem mais e gerem mais renda? 

Eduardo Jorge: isso da logística é muito importante. Tem outros fatores, inclusive, a corrupção, inclusive, a 

centralização excessiva, mas, para o Partido Verde, um ponto que está muito claro e que está no nosso 

programa desde março de 14 é a questão da reforma tributária. Fomos o único partido que apresentou uma 

reforma tributária ampla, vocês do g3 estão propondo cheque em branco. “Vamos votar neles sobre reforma 

tributária sem saber o que o Aécio, a Dilma, e a Marina vão fazer, depois da campanha que eles vão dizer”. 

Qual é a proposta do Partido Verde? É associar algo que quando você era presidente da câmara e comandou 

o processo em discussão daquele projeto do professor Marcos Cintra, diretor da fundação Getúlio Vargas, 

de criar o imposto único arrecadatório federal, que eu já disse para o Marcos Cintra que não é único, é quase 

único, é tipo igual a cut, quase única né. Porque ele pode ser completado com esquemas de justiça tributária, 

como, por exemplo, regular o imposto das grandes fortunas que o Fernando Henrique tentou e não 

conseguiu, e, aproximando isso de um imposto de renda para as pessoas mais ricas do Brasil. Mas o imposto 

único arrecadatório federal que foi da época da sua presidência é do ponto de vista do Partido Verde aquela 

maior medida racionalizadora. Pelos cálculos do professor Marcos Cintra, ele vai reduzir 10% do preço dos 

produtos, do pão do macarrão, da comida, portanto, essa é a proposta do Partido Verde. Eu queria saber se 

você está disposto a conversar sobre isso conosco. 

Aécio Neves: com você, estou disposto a conversar sobre tudo, o tempo todo, Eduardo. Já que você citou o 

ex-presidente Fernando Henrique, eu quero agradecer sua presença aqui hoje, neste estúdio, entre nós, 

muito honrosa para mim, presidente Fernando Henrique. 

William Bonner: por favor, plateia, por favor. 

Aécio Neves: nós temos, Eduardo Jorge, uma proposta. Uma proposta realista, uma proposta exequível é de 

que, na primeira semana de abertura do congresso, se eleito formos, nós apresentaremos uma proposta de 
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simplificação do sistema tributário, na direção da criação de imposto de valor agregado, com a diminuição do 

número excessivo de impostos indiretos que aí estão. Esse é o primeiro passo para que nós possamos 

permitir que os gastos correntes do governo, que avançaram muito ao longo do período de governo do PT, 

possam se encaixar no crescimento da própria economia, para aí fazer uma reforma tributária que diminua a 

carga horizontalmente. 

Eduardo Jorge: ele insiste, vai apresentar depois, se for para o segundo turno e se ganhar. Não. O Partido 

Verde já tem uma proposta bastante concreta. Veja como isso é importante. Comparando o Brasil com 

qualquer outro país, essa balbúrdia de tributos coloca o Brasil assim. Uma empresa no Brasil tem que ter 20 

pessoas para tentar pagar os impostos, e ainda vai se arriscar a levar multa. Lá fora, na Itália, são duas. O 

presidente da Fiat falando como italiano falou que é 100 vezes mais aqui no Brasil, mas isso é um exagero 

italiano, porque, na verdade, é 10, 20 vezes. Eu convido você a analisar nossa proposta do PV e do professor 

Marcos Cintra e, sendo eleito ou não eleito, porque o senhor é senador, vai continuar conosco no congresso 

nacional. 

Aécio Neves: espero que não. 

William Bonner: próximo tema de pergunta, candidato Levy Fidelix. É o senhor que vai fazer a próxima 

pergunta e o tema é combate às drogas. A quem o senhor dirige a sua pergunta? O senhor não pode chamar 

nem a candidata Dilma nem o candidato Aécio, porque eles já responderam cada um a duas perguntas. 

William Bonner: candidata Luciana Genro. 

Levy Fidelix: Luciana Genro, vem aqui, vou te enquadrar. 

William Bonner: a pergunta, candidato. 

Levy Fidelix: Luciana Genro, você esteve em Cuba, esteve na Venezuela, treinou muito lá, guerrilha. Sim, 

falando, inclusive, muito bom, espanhol. Posou lá com a estátua do Che Guevara. Eu vi a sua história. Muito 

bem antes de vir para cá, estudei você, está bem? Eu sou brasileiro, e quero saber: o que você vai fazer com 

tantos jovens que estão drogados hoje, e que não conseguem sair dessas clínicas, porque não têm recursos, 

o governo não investe? 

Luciana Genro: hoje nós vivemos uma verdadeira guerra aos pobres travestida de guerra às drogas. O que 

nós vimos no Rio de Janeiro ontem é a expressão máxima disso. A polícia entra matando. As upps não 

funcionaram no rio de janeiro, justamente, porque, ao invés de se oferecer serviços públicos para a população 

que mora nas periferias, que mora nas comunidades, se oferece uma polícia violenta que executa, como o 

caso do Amarildo, da Cláudia, e tantos outros anônimos, A London School of Economics, até o presidente 

Fernando Henrique Cardoso já constataram que essa guerra às drogas não acabou com o narcotráfico, e só 

encarcera milhões de jovens, pobres, negros de baixa escolaridade, que vão para essas prisões imundas 

que são verdadeiras masmorras e saem de lá ainda mais inempregáveis do que já entraram, se não 

conseguiam emprego antes, muito menos depois que saem dessas prisões e aí caem de volta nas garras do 

narcotráfico, e essa suposta guerra às drogas, que na verdade é uma guerra aos pobres, também só 

aumentou a violência e a corrupção policial, por isso nós defendemos, Levy Fidelix, o fim dessa lógica de 

segurança pública amparada na guerra às drogas, uma mudança profunda nas polícias que merecem 

melhores salários e que precisam de um treinamento que realmente sirva para defender os direitos das 

pessoas, para defender os direitos humanos e não para violá-los como, lamentavelmente, nós temos visto 

hoje, porque é parte da estrutura militarizada da polícia violar direitos, e nós defendemos a desmilitarização. 

Levy Fidelix: acontece que toda vez que você faz apologia à droga como você faz, e o Eduardo também, nós 

sobrecarregamos o aparato de segurança no nosso país. As fronteiras que estão desguarnecidas, porque o 

governo atual não investe nas fronteiras, está deixando cada dia mais entrar armas e drogas no nosso país. 

Então, não adianta vir dar de mocinha. Porque você está exatamente incitando o jovem a consumir mais 

drogas, você não está corrigindo isto, não, e, ao mesmo tempo, o aborto, onde meninas caem todo dia nessas 

clínicas, e são mortas, como também, gente, não incitei ninguém contra ninguém! Exigi e exijo respeito a 

mim. Nunca tive um processo na minha vida. Para o Eduardo Jorge dizer que sairei daqui preso. Jamais, 

porque sou homem justo e correto e sigo a lei. 
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Luciana Genro: sairia se a homofobia fosse crime. Infelizmente, não é. Mas eu não faço apologia do uso às 

drogas, não, Levy Fidelix, assim como não faço apologia do uso do álcool, do cigarro, do Lexotan ou do 

Rivotril, mas eu também não faço a defesa de que o jovem porque fuma maconha deve ser encarcerado. 

Nós defendemos que os jovens precisam de futuro, de liberdade e de escola e de emprego. O desemprego, 

hoje, na faixa dos 18 aos 24 anos, está em 14%. Ao invés de oferecer prisões à nossa juventude, o governo 

precisa oferecer emprego. Infelizmente, com a política desenvolvida pela Dilma, proposta pelo Aécio e pela 

Marina, não tem emprego, não tem investimento público, não tem futuro para a juventude. 

William Bonner: candidata Luciana Genro, a senhora por favor permaneça. A senhora vai fazer a próxima 

pergunta. 

Luciana Genro: para Marina. 

William Bonner: é sobre segurança. Para a candidata Marina? Por favor, candidata. 

Luciana Genro: Marina, sobre segurança, nós temos uma situação dramática no país. É preciso maiores 

investimentos em segurança pública, é preciso acabar com essa lógica de encarceramento da nossa 

juventude, é preciso mais investimentos para que os nossos presídios não sejam verdadeiras masmorras. A 

tua política econômica, que é a mesma do PSDB, só vai trazer mais cortes de gastos públicos, só vai trazer 

mais arrocho salarial para os trabalhadores e para os aposentados. Queria saber se a tua nova política é 

exatamente a mesma política econômica do PSDB, que não vai trazer recursos para melhorar a segurança 

pública. 

Marina Silva: temos uma proposta, sim, para a segurança pública, Luciana. A proposta de fazer com que os 

recursos que temos hoje para segurança pública no fundo nacional de segurança pública, que são 

insuficientes, que eles possam sair dos 600 para 6 bilhões. Nós queremos fazer um investimento em parceria 

com os governos estaduais, porque, hoje, nós temos cerca de 56 mil pessoas que estão sendo assassinadas 

por ano, em função de um descaso que o governo federal tem em tratar do problema da segurança como se 

fosse um problema nacional. A maioria dessas pessoas que estão sendo assassinadas são jovens negros, 

são pessoas pobres que não têm uma condição de ter um lugar ao sol e, muitas vezes, elas são tragadas 

pelas drogas. A nossa proposta de segurança pública é de aumentar os recursos, de ter uma polícia que seja 

treinada adequadamente e que respeite direitos humanos, de termos uma combinação de políticas sociais 

que faça com que a segurança possa cair de forma estrutural, como fizemos em Pernambuco com o pacto 

pela vida, aonde no Nordeste foi o único estado em que a segurança teve êxito, porque a violência caiu. Nos 

demais estados, só tivemos segurança no período da copa, e não teve continuidade após os jogos da copa 

do mundo. 

Luciana Genro: pois eu temo, Marina, que tu ceda à pressões para uma segurança pública militarizada, uma 

segurança pública violenta, porque, afinal de contas, tu tem cedido a várias pressões. Tu ‘cede’ à pressão do 

agronegócio, dizendo que nunca foi contra os transgênicos; tu cede à pressão dos banqueiros, propondo 

independência pro Banco Central, quer entregar o Banco Central para o mercado financeiro e dos bancos; 

tu cede para os setores fundamentalistas, bastou 4 tweets do Malafaia, e tu jogou na lata do lixo o teu 

programa de combate à homofobia. Então, Marina, é preciso ter firmeza, é preciso ter coragem para enfrentar 

interesses, para contrariar muitas vezes setores que querem política de endurecimento penal que só levam 

a maior encarceramento e violência. 

Marina Silva: Luciana, eu tenho uma vida inteira dedicada à defesa dos direitos humanos, à defesa do meio 

ambiente, às convicções, que em parte eu sei até que tu defendes. Mas tu, por uma questão eleitoreira, tu 

faz questão de me botar no mesmo plano daqueles com que tu sabe que eu não tenho nenhuma afinidade 

com eles. Isso é velha política. É o discurso de conveniência. Tu sabe a verdade, que o meu plano de 

governo, ele é melhor do que o da Dilma, melhor que o do Aécio, e até muito parecido com o teu, mas tu faz 

a política de conveniência, e tu só mudou o teu programa depois que eu reclamei, porque antes era apenas 

frases genéricas. 

William Bonner: nós estamos concluindo aqui o segundo bloco do nosso debate. Daqui a pouco, os 

candidatos a presidente vão fazer perguntas sobre temas livres. Até já! 
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Terceiro bloco 

William Bonner: estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da república e, neste bloco, 

as perguntas serão sobre temas livres. Cada candidato faz a pergunta que quiser ao outro. Na ordem 

determinada por sorteio, quem abre a rodada agora é a candidata Luciana Genro, do PSOL. Candidata, por 

favor, a senhora escolha a quem vai fazer a sua pergunta. 

Luciana Genro: Aécio. 

William Bonner: candidato Aécio neves, por favor. 

Luciana Genro: Aécio, tu e a Dilma ‘parecem’ o sujo falando do mal lavado. Ela te acusa de privatização, mas 

o governo do PT privatizou rodovias, aeroportos, na área da saúde com a Ebserh; privatizações, terceirização. 

Tu ‘acusa’ de corrupção o governo do PT, só que tu ‘tinha’ que ter vergonha de falar em corrupção com o PT, 

porque o mensalão mineiro foi a origem do mensalão. E, porque a privataria tucana, quando vocês 

privatizaram tudo no Brasil, foi um grande escândalo. 

Aécio Neves: cara Luciana, eu vejo que você faz aqui, com o tema livre, o seu espetáculo, sem a menor 

conexão com a realidade. Você sabe, Luciana, que o Brasil não seria o Brasil que é hoje não fosse o governo 

do PSDB, da responsabilidade fiscal, da modernização da economia, do plano real. Talvez, nós não 

tenhamos tido ao longo de toda a nossa história um benefício tão profundo para as famílias. Para você que 

está nos ouvindo, com o fim da inflação, esta mesma inflação que hoje está de volta. Nós combatemos o 

governo do PT, porque nós temos uma visão de mundo absolutamente diversa da que eles têm. Nós 

queremos um Brasil que possa se conectar com as cadeias globais de produção, para gerar renda e 

empregos aqui no Brasil, nós queremos uma gestão pública profissionalizada onde a meritocracia possa 

substituir esse aparelhamento absurdo da máquina pública. O que eu quero são políticas sociais que possam, 

Luciana, superar a pobreza, não apenas conviver com ela, como me parece bastar ao PT. Eu estou aqui hoje 

como candidato à presidência da república, porque nós construímos um projeto no qual nós acreditamos, 

não é o seu, eu respeito o seu, mas também não acredito nele. Mas o nosso é um projeto pronto para, a partir 

do dia primeiro de janeiro, possibilitar uma nova escola brasileira, para que o seu filho tenha educação de 

melhor qualidade para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Para descentralizar os 

investimentos em saúde, levando a saúde mais próximo de você. E para que eu, como presidente da 

república, cuide pessoalmente da política nacional de segurança, para que os filhos das famílias brasileiras 

possam viver longe do crime e longe da droga. 

Luciana Genro: Aécio, quem não tem conexão com a realidade é você. Você, que anda de jatinho, que ganha 

um alto salário, não conhece a realidade do povo. Vocês do PSDB zombam do povo que anda de ônibus 

lotado, metrô lotado, vive de salário mínimo. O teu economista que você já nomeou para Banco Central 

chegou a falar que o salário mínimo aumentou demais e que o desemprego tem uma parte que é necessária 

para equilibrar a economia. Então, Aécio, tu ‘é’ tão fanático das privatizações e da corrupção que tu ‘chegou’ 

ao ponto de fazer um aeroporto com o dinheiro público e entregar a chave para o teu tio, e isso tu ainda não 

‘explicou’ devidamente para o povo brasileiro. 

Aécio Neves: Luciana, não seja leviana. Você está aqui como candidata à presidência da república. Você 

não deve ofender os outros sem conhecer do que está falando. No meu governo, todas as obras públicas 

foram feitas para atender a população do meu estado. Todas elas, aprovadas pelo ministério público. O meu 

governo, Luciana, é o governo que melhorou a vida das pessoas. Eu deixei Minas Gerais com 92% de 

aprovação, porque eu levei Minas a ter a melhor educação fundamental do Brasil. Eu tratei das pessoas, ao 

contrário do que você diz aqui, levei Minas a ter a melhor saúde da região sudeste. Luciana. Acusações 

levianas em véspera de eleição não servem a um debate nesse nível, você não está preparada para disputar 

a presidência da república. 

William Bonner: a candidata Dilma Rousseff é quem vai fazer a próxima pergunta. A candidata pode se dirigir 

ao púlpito. A quem a senhora gostaria de fazer a pergunta, candidata? 

Dilma Rousseff: ao candidato Aécio. 

William Bonner: candidato, retorne ao púlpito. 
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Dilma Rousseff: candidato Aécio, o Brasil passou décadas sem investir em habitação popular. Nós fizemos 

o maior programa de habitação popular da história do país. Hoje tem mais de 3 milhões e 600 mil moradias, 

entre entregues e contratadas. Metade entregue e metade contratada. O que o senhor acha desse programa? 

Aécio Neves: olha, candidata Dilma, eu aprendi muito cedo na administração pública, na vasta experiência 

que a vida me deu o privilégio de ter, que os bons projetos devem ser aprimorados e reconhecidos. Por 

exemplo, o Bolsa Família foi aprimorado, porque ele foi unificado, só não foi reconhecido a sua origem, que 

é exatamente no governo do presidente Fernando Henrique, com o Bolsa Escola, bolsa alimentação. Eu cito 

apenas esse exemplo para dizer que os bons programas do governo do PT, a partir de primeiro de janeiro, 

estarei anunciando que eles vão continuar, mas vão ser aprimorados. O Minha Casa, Minha Vida, por 

exemplo, no meu governo, vai ter um foco muito maior na faixa que vocês não conseguiram enfrentar 

adequadamente, a faixa de até 3 salários mínimos. Um déficit de 4 milhões e 100 mil moradias. Hoje está em 

torno de 3 milhões e 900 mil moradias. E outros projetos, o PRONATEC, não sei se a senhora sabe, a 

inspiração do PRONATEC é um programa que se iniciou em Minas Gerais, o PEP. É inspirado também no 

governo do meu amigo companheiro, correligionário Geraldo Alckmin, que são as ETECS em São Paulo. E 

tem também as FATECS. A administração pública, Dilma, é isso, é você copiar as boas ideias, aprimorá-las, 

reinventá-las, mas com generosidade, sem achar que descobriu a roda, que é dona de todos os grandes 

projetos. Não é o primeiro nem será o último projeto habitacional do Brasil. Ele é importante, e esse tipo de 

subsídio será mantido no meu governo. O que não acontecerá no meu governo é o subsídio para os 

empresários amigos do poder. 

Dilma Rousseff: interessante, Aécio, um programa de 14 milhões de famílias não tem nada a ver com 

programa que era extremamente fatiado e não chegava a mais de 2 milhões de pessoas. Então, o que eu 

quero dizer, esse programa é o Bolsa Família. O Minha Casa, Minha Vida ele é centrado, talvez você não 

conheça, talvez seja difícil para você dar continuidade a ele, porque você não conhece. A principal 

característica do Minha Casa, Minha Vida é que o subsídio maior é para quem ganha até 1.600 reais. Se 

você tivesse conhecimento disso, você também não diria que vai fazer um programa como o Minha Casa, 

Minha Vida que contemplará até 3 salários mínimos. 

Aécio Neves: Dilma, quem não conhece o seu programa, então me desculpe, é você. O déficit habitacional, 

na faixa até 3 salários mínimos, praticamente não diminuiu. Me permita corrigi-la mais uma vez. Quando o 

governo do PT assumiu, o programa social do governo do PT era o chamado fome-zero, que ninguém até 

hoje entendeu o que era, tanto que desapareceu da agenda do PT. E o PT implementou o nosso programa, 

unificando o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Vale Gás. E herdando cadastro único, já com mais de 5 

milhões e 900 mil pessoas. E fizeram muito bem, eu reconheço essa virtude do presidente Lula. Agora, nós 

queremos é superar a pobreza. Eu não me contentarei com a sua simples administração como parece 

satisfazer ao seu governo. 

William Bonner: o próximo candidato a fazer perguntas, segundo o sorteio, é o candidato Levy Fidelix. Por 

favor, a plateia não deve se manifestar. Candidato Levy Fidelix, a quem o senhor vai fazer a pergunta. Só 

não pode fazer ao Aécio Neves, que já respondeu a duas. 

Levy Fidelix: vamos melhorar o nível aqui, pastor Everaldo. 

William Bonner: pastor Everaldo, por favor. 

Levy Fidelix: pastor Everaldo, nós comungamos o mesmo propósito para a família brasileira, para a seriedade 

nos investimentos no campo social e também na saúde e, especialmente mobilidade urbana, mas a minha 

pergunta será no campo da segurança. É muito importante. Morrem mais de 50 mil pessoas por ano por 

arma de fogo. Assassinadas as pessoas estão, porque não temos um aparato de segurança à altura, porque 

recebem maus salários e não temos um aparato à altura de tudo que o povo deseja e quer. Por favor, me 

responda sobre esse tema. 

Pastor Everaldo: candidato Levy, hoje o cidadão de bem está preso dentro de casa, o bandido está solto na 

rua. Nós propomos, logo no início da nossa campanha, a primeira proposta foi a criação do ministério da 

segurança pública. Hoje são 39 ministérios, e nenhum deles cuida especificamente da segurança pública do 

brasileiro. Então, nós, ao propormos o ministério da segurança pública, estamos querendo reequipar, 



174 
 

 
 

reaparelhar toda a polícia e sincronizar toda a polícia do Brasil: polícia civil, polícia militar, polícia federal e, 

inclusive, as nossas forças armadas, que têm sido abandonadas e vilipendiadas, sucateada. Hoje, ainda há 

pouco, alguém falou aqui das nossas fronteiras, parece que foi você. São quase 17 mil quilômetros de 

fronteiras terrestres, secas, que estão desprotegidas. O efetivo da polícia federal é muito aquém da 

necessidade, onde entram armas, entram as drogas, que afetam literalmente e, principalmente, a nossa 

juventude. Então, nós vamos restabelecer a dignidade salarial do policial, da polícia, e restabelecer a 

autoridade para que se possa ter ordem neste país. 

Levy Fidelix: pastor Everaldo, você exatamente está na linha que eu proponho. O nosso governo está 

engavetando, e o congresso também, há muitos anos, os reajustes dos militares para a reconstituição dos 

seus salários, digo as forças regulares: exército, marinha e aeronáutica. Há vários anos, 28% é um terço do 

que ganham nossos militares, fundamentais à instituição perene. A PEC 300 também está segura, porque 

eles não fazem nada que não seja dar dinheirinho para onde não precisa, especialmente 

para os cubanos. Então, eu tenho certeza absoluta que nossos militares, polícia militar, civil, precisam de 

aumento imediato para que possam dar o aparato necessário ao povo e a segurança necessária. 

Pastor Everaldo: Levy, você falou a respeito da PEC 300. O Partido Social Cristão, o PSC, tem lutado ao 

longo desse período, desta legislação, para colocar em votação a PEC 300. A PEC 300 é que restabelece a 

dignidade salarial do policial e, lamentavelmente, o governo não deixa votar a PEC 300, que daria, começaria 

a restabelecer essa dignidade salarial. Nós temos policial que hoje, em alguns estados do Brasil, recebem 

uma ninharia que não dá nem para fazer a sua compra para a sua família no dia a dia. 

William Bonner: a próxima candidata é a Marina Silva, que vai escolher a quem dirigirá a próxima pergunta, 

candidata. 

Marina Silva: a presidente Dilma. 

William Bonner: candidata à reeleição Dilma Rousseff vai responder à pergunta da candidata Marina Silva. 

Marina Silva: candidata Dilma, uma coisa importante é apresentar um programa de governo. Eu apresentei 

um programa de governo, mas infelizmente você não apresentou e o Aécio também não apresentou. Nas 

eleições passadas, você assumiu vários compromissos: diminuir os juros, fazer o país continuar crescendo, 

combater a corrupção, e nada do que se comprometeu está sendo cumprido, por que que você não 

conseguiu viabilizar os seus compromissos, Dilma? 

Dilma Rousseff: eu acredito que cumpri todos os meus compromissos, hoje o Brasil pratica a menor taxa de 

juros de toda a sua história, Marina. Além disso, não houve governo que combateu mais a corrupção o que 

meu, não escondi debaixo do tapete, não varri e não engavetei. Demos autonomia para o ministério público 

investigar, reconhecemos a autonomia que ele tem. Não nomeamos um engavetador da república. Não, 

porque reconhecer autonomia é importante, tem gente que nomeia um engavetador. Demos a mesma 

autonomia para a polícia federal, investigamos toda a corrupção. E se hoje esses mal feitos, esses crimes, 

essa corrupção, que está sendo descoberta, foi porque nós investigamos. Agora, Marina, sabe uma coisa 

que eu acho interessante. É que vocês falam que vão continuar os programas sociais do governo. Quem é 

que pode achar que quem nunca fez os programas vai fazer melhor do que quem os construiu? Se vocês 

acham bons, é porque nós construímos. Por exemplo, nós criamos um Bolsa Família para 56 milhões de 

pessoas. No passado, ele era apenas para 5 milhões, como foi dito há pouco. Então, por que o povo iria 

acreditar, a dona de casa iria acreditar, que nós que criamos os programas fazemos, não sabemos fazê-los 

e vocês saberão? 

Marina Silva: Dilma, você não cumpriu os seus compromissos de campanha. A corrupção foi varrida para 

baixo do tapete. Existe uma lei no congresso nacional que faz o combate à corrupção das empresas 

corruptoras e você tem o projeto de regulamentação na sua gaveta e, até hoje, você não regulamentou. Você 

diz que foi o próprio diretor da Petrobras que disse que ia sair, porque tinha recebido recado. Foi negociação 

premiada, existem agora a delação premiada, houve uma demissão premiada, negociada no seu governo. 

Dilma Rousseff: Marina, vamos colocar as coisas e os pingos nos is. O seu diretor, nomeado por você, diretor 

de fiscalização do Ibama, foi afastado no meu governo por crime de desvio de recursos. E eu não saí por aí, 
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Marina, dizendo que você conhecia a corrupção e a tinha acobertado, sejamos corretas na condução. Esse 

diretor, nós investigamos, nós prendemos. No passado, ninguém prendia ninguém, e as pessoas eram 

protegidas, veja só que os crimes do metrô de São Paulo foram descobertos pela suíça. 

Marina Silva: a forma como você toda trapalhada é a maior demonstração... 

William Bonner: terminou, candidata. Candidatas, por favor. Candidatas, por favor. Já acabou o tempo. 

Candidatas, por favor, por favor. Pastor Everaldo, é o senhor que vai fazer a próxima pergunta. O tema é livre 

e o senhor escolhe a quem vai dirigi-la. 

Pastor Everaldo: posso perguntar à Marina? 

William Bonner: à candidata Marina, sim, pode.  A plateia poderia guardar silêncio, como nós combinamos, 

por favor! 

Pastor Everaldo: candidata Marina, lamentavelmente tenho que voltar a um assunto que novamente é 

manchete neste país: o escândalo da corrupção da Petrobras. Nunca antes na história deste país, um diretor 

da Petrobras precisou usar uma tornozeleira eletrônica para não fugir, porque roubou ele 50 milhões do 

nosso, do meu, do seu, do nosso dinheiro. 

Marina Silva: de fato, é lamentável o que acontece hoje no Brasil. E, infelizmente, a presidente Dilma diz que 

não sabia que uma pessoa que estava praticando atos de corrupção nessa magnitude, durante 12 anos 

dentro do seu governo, não tinha o conhecimento dela. Que sai do governo, porque ele mesmo pediu para 

ser demitido e ainda recebe elogios na ata em que pediu a sua demissão. E é dito que foi dada autonomia 

ao ministério público. Quem deu autonomia ao ministério público foi o constituinte, que exatamente, para 

evitar esse tipo de visão autoritária, deu ao ministério público a sua autonomia. A polícia federal é um órgão 

de estado, não é de governo, é de partido. E a polícia federal faz as suas investigações, às vezes, a duras 

penas. Nesse caso, se não fosse o trabalho da polícia federal, talvez nós tivéssemos ainda a continuidade 

dessa pessoa que estava assaltando os cofres públicos. Nós vamos, sim, no nosso governo, combater a 

corrupção, a começar por não nomear corruptos e a estabelecer critérios de busca para preencher os cargos 

na Petrobras, das agências e até mesmo da caixa econômica e do Banco do Brasil e dos correios, que, hoje, 

estão entregues à politicagem. 

Pastor Everaldo: por eu ter falado nesse assunto, no programa eleitoral do partido social cristão, perdi 3 

minutos. A candidata, a coligação da candidata me tirou 3 minutos de programa eleitoral. É uma atitude 

antidemocrática, autoritária, tentando calar a gente, que procura falar a verdade para a população brasileira. 

Se um funcionário da Petrobras indicado no atual governo, levou para casa, levou para o seu bolso, hoje os 

jornais dizem 70 milhões de reais, do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, imagina os chefes 

deles. 

Marina Silva: temos uma situação muito grave no que concerne à corrupção. Infelizmente, não são criadas 

medidas para que elas sejam cortadas pela raiz. Nós temos várias denúncias, nós tivemos denúncias de 

corrupção dentro da própria casa civil. E a resposta é sempre de que não sabia. Na Petrobras, de que não 

sabia, são vários os momentos em que em lugar de se tomar medida continua com a mesma história de que 

não sabia dos casos. É preciso tirar medidas preventivas. E eu vou dizer a frase certa: pessoas virtuosas 

criam instituições virtuosas e instituições virtuosas corrigem as pessoas quando falham em suas virtudes. 

William Bonner: candidato Aécio Neves, o sorteio determina que seja o próximo a fazer sua pergunta. A quem 

o senhor quer dirigir sua pergunta, candidato? 

Aécio Neves: presidente Dilma. 

William Bonner: candidata Dilma Rousseff. 

Aécio Neves: senhora candidata, a senhora acabou de nos brindar com uma pérola: a inflação está sob 

controle. Provavelmente, a senhora considera também adequado o crescimento do Brasil durante o seu 

mandato, crescemos dois pontos percentuais abaixo da média do que crescem os nossos vizinhos, apenas 

na região. A pergunta é muito objetiva, minha cara candidata. A senhora fracassou na condução da política 

econômica brasileira ao longo desses 4 anos? 
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Dilma Rousseff: fui bem-sucedida quando se compara ao que aconteceu com os governos do qual o senhor 

era líder, que quebraram o país três vezes. O atual indicado pelo senhor para ser o seu eventual ministro da 

fazenda é aquele que praticou taxa de inflação acima do limite superior da meta, 7,7%, em 2001. E em 2002, 

12,5. Candidato Aécio, tem alguns momentos que eu acredito que o senhor nega a realidade do que 

aconteceu no Brasil naquele período em que vocês foram governo. E a realidade é qual? Vocês 

desempregaram 12,5%. Era a taxa de desemprego. Vocês tiveram ao mesmo tempo uma taxa de juro que 

bateu todos os recordes durante a gestão Armínio Fraga, 45%. Vocês tiveram a capacidade de colocar o 

Brasil de joelhos diante do fundo monetário. Então, eu me pergunto: a partir de que o senhor se considera 

capaz e eficaz na sua comparação com o meu governo? E mais, que é uma coisa interessante que eu 

gostaria de falar. Essa mania de falar que vocês vão fazer um Bolsa Família melhor que o nosso. O de vocês, 

se é verdade o número que você deu, era de 5 milhões de pessoas. O meu é de 56 milhões de pessoas. 

Aécio Neves: senhora candidata, nem a competência do seu marqueteiro João Santana é capaz de 

reescrever a história. O PSDB, candidata, seja justa, seja generosa, o partido que, quando assumiu a 

presidência da república, pegou a inflação a 916% ao ano. Eu vou dizer para os telespectadores novamente: 

916% ao ano. Levamos a 7%. Teve um pico de 12%, a partir da eleição do presidente Lula e da 

imprevisibilidade do que significaria o seu governo. Nós fomos o partido, e nossos aliados nos ajudaram muito 

nisso, a permitir que o Brasil tivesse novamente futuro e respeitabilidade. Agora, nós temos diferenças muito 

grandes, candidata. Eu nomeei o meu futuro ministro da fazenda, e a senhora conseguiu, no máximo, nomear 

o ex-futuro ministro da fazenda. 

William Bonner: candidato, seu tempo acabou. 

Dilma Rousseff: candidato, eu acho que o senhor deveria olhar com mais detalhes algumas propostas que o 

senhor faz. Por exemplo, a última que o senhor fez, sobre fornecer remédios gratuitos para os aposentados. 

Eu queria avisar, para o senhor, que está em vigência e se chama "aqui tem farmácia popular", e nós o 

criamos, justamente para pessoas mais velhas que têm hipertensão, diabetes, e para as crianças que têm 

asma, nós somos um dos poucos países do mundo, candidato, que fornece remédios de graça. Veja o senhor 

que isso é compromisso com a saúde do povo, com o interesse público. Porque interesse público para nós 

é colocar o orçamento e fazer desse orçamento um orçamento dos pobres também, e não só dos ricos. 

William Bonner: candidato Eduardo Jorge é o próximo a fazer pergunta pelo sorteio. A quem o senhor vai 

fazer a sua pergunta, candidato? 

Eduardo Jorge: candidata Marina. 

William Bonner: Marina Silva. 

Eduardo Jorge: Marina Silva. Candidata Dilma, farmácia popular é projeto de minha autoria. 

William Bonner: o senhor deve se dirigir a candidata Marina. 

Eduardo Jorge: candidata Marina, eu fico triste que você e o PSB não enfrentem essa questão do combate 

à criminalidade, com a legalização e a regulação, que é a medida ecossistêmica mais importante para retomar 

o poder do Estado nas penitenciárias, liberar a polícia para cuidar dos crimes mais violentos, como os 

homicídios que só resolvem 8%, e tratar de forma adulta da relação dos usuários, mas, mesmo assim, eu 

pergunto então para você: como é que você vai tratar o problema explosivo das penitenciárias brasileiras, já 

que esse governo atual, 12 anos passados, o ministro, inclusive está aqui presente, não resolveu nada, até 

pediu para não ser preso, preferia morrer. 

William Bonner: candidato, o seu tempo está esgotado. 

Marina Silva: hoje, de fato, nós temos um grave problema na segurança pública, que faz com que uma boa 

parte da nossa população se sinta insegura, desprotegida, quando tem que trabalhar, estudar ou se divertir. 

Hoje, nós temos que enfrentar o problema que leva à morte, repito, de 56 mil pessoas por ano, a maioria, 

repito, pessoas negras, pobres das periferias da nossa cidade. A falta de uma política de segurança pública 

faz com que a gente tenha presídios completamente superlotados, desumanos, o que é um verdadeiro 

desrespeito a qualquer visão de direitos humanos. Nós temos que ter um trabalho que leve, em primeiro 
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lugar, à prevenção, para que não aconteça a violência, para que não tenhamos a superlotação. Para isso, é 

preciso implementar políticas, como é o caso do pacto pela vida, que reduziu a violência em um trabalho 

conjunto da sociedade entre as polícias, com instituições como o ministério público, com instituições como 

aquelas que lidam com o problema da violência nas comunidades. Existe uma coisa que precisa ser feita: a 

maioria da população carcerária não tem acesso à defesa, por quê? O serviço de defesa pública, o advogado 

público também é mal remunerado. É fundamental que isso seja tratado adequadamente. 

William Bonner: tempo, candidata. 

Eduardo Jorge: sim, mas eu estou falando do problema penitenciário. O ministro está presente, o ministro da 

presidente Dilma está aqui na plateia. Ele tem, na mão dele, o projeto de lei do SINAPI, que é um sistema 

que vai estimular as alternativas penais. Já está quase dois anos lá parado na mesa dele, igualzinho as 12 

áreas indígenas que ele não assina na mesa dele. Portanto, esse SINAPI que precisa urgentemente ser 

mandado para o congresso, porque lá vai dar as alternativas penais. 40% dos presos hoje são presos 

provisórios, porque as medidas cautelares não são aplicadas. O aberto e semiaberto não recebem estímulos. 

Eles aplicam 300 milhões na construção de presídio e 11 milhões para o aberto, semiaberto e medidas 

cautelares. Portanto, o SINAPI é o caminho para começar a enfrentar esse problema. 

William Bonner: candidata Marina, a tréplica. 

Marina Silva: além de medidas como essas, é fundamental que se tenha agilidade nos processos. Uma boa 

parte da população carcerária não tem acesso à defesa, não tem sequer como ver o seu processo tramitar. 

São políticas integradas que levarão a diminuir a quantidade de presos. As penas alternativas, quando 

aplicadas adequadamente, elas cumprem com esse papel de não ter que colocar as pessoas nos depósitos 

como se fossem animais. Aliás, essa história de engavetador da república também existe ministro que 

engaveta terras indígenas, como o senhor muito bem lembrou. No governo da presidente Dilma, foi o menor 

índice de demarcação de terras indígenas. 

William Bonner: muito bem, depois do intervalo, nós teremos o último bloco do debate aqui na central Globo 

de produção. Os candidatos a presidente da república voltarão a discutir temas determinados por sorteio. Até 

já! 

Quarto bloco 

William Bonner: de volta ao debate entre os candidatos à presidência da república. Neste bloco, as perguntas 

serão novamente sobre temas que eu vou sortear desta urna aqui. Vamos ver, então, qual será o primeiro: 

saneamento. E, pela ordem estabelecida em sorteio, quem abre este bloco é o candidato Eduardo Jorge, do 

PV. Candidato, por favor, o senhor escolha a quem quer fazer a sua pergunta. 

Eduardo Jorge: eu vou chamar de novo a presidenta Dilma. 

William Bonner: candidata Dilma Rousseff, mais uma vez. Pois não, candidato. 

Eduardo Jorge: o saneamento tem elemento de promoção na saúde essencial, porque inclusive afeta 

principalmente as crianças. No entanto, presidente Dilma, a lei do saneamento já foi adiada em 2010, as suas 

metas de 2010 para 2013, 2010 não cumpriu, 2013 não cumpriu e adiaram para 2016 a lei do saneamento 

ligada ao lixo acabou o prazo, metade dos municípios não cumpriram, e o governo federal não orquestrou 

nenhuma e nem outra junto com os municípios para que elas fossem cumpridas. 

Dilma Rousseff: olha, Eduardo, eu acredito que é muito importante o saneamento para a saúde pública, é 

importante também para a qualidade de vida nas grandes cidades. Nós estamos investindo 76 bilhões em 

saneamento, nós colocamos dinheiro à disposição dos estados e dos municípios. Por quê? É atribuição 

constitucional dos municípios investir em saneamento e, para você ter uma ideia, nesse período todo, nós 

conseguimos, dobrar, mais que dobrar a oferta de saneamento básico, esgoto, e aumentamos em 15 milhões 

os domicílios que foram ligados à rede de água, e eu tenho muito orgulho do que nós estamos fazendo no 

Nordeste para a convivência com a seca. Porque, no Nordeste, além da integração do São Francisco, nós 

fazemos obras em todas as cidades, as grandes cidades. No Ceará, por exemplo, o eixão das águas, o 

cinturão das águas; no Piauí, a adutora do Pi-se e Bocaina, Bahia, adutora do algodão e do feijão, 
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Pernambuco, adutora do Pajeú; canal das vertentes litorâneas, na Paraíba. Eu acredito que nós fizemos 

muito em saneamento. 

Eduardo Jorge: vocês, a lei do lixo acabou, os municípios metade não extinguiu o lixão, e o ministério do meio 

ambiente não fez nada não, articulou nada. Outra coisa importante, presidente Dilma, o Brasil, em relação ao 

tratamento de esgoto, se você compara com países semelhantes, está nas últimas colocações. Então, a 

senhora está colocando a culpa nos municípios. Ora, uma presidência da república imperial como a nossa, 

que está com quase 70% dos recursos na mão e não ajuda os municípios a fazerem os projetos, a articular 

os projetos. Para que serve uma presidente imperial que não ajuda os municípios a andarem numa coisa tão 

importante como essa? 

Dilma Rousseff: olha, eu sinto muito, mas eu não sou imperial, eu sigo a constituição. Agora, o governo 

federal, pela primeira vez, investiu, vou repetir, 76 bilhões. Em 2013, desembolsamos 10 bilhões. Nós damos 

apoio técnico para os municípios fazerem os projetos, nós financiamos com juros subsidiados a construção 

de ligações de água e também de esgotos. Nós conseguimos, inclusive, avançar muito junto com os 

municípios. Agora quem decidiu que isso era atribuição municipal foi o constituinte, que colocou isso na 

constituição. 

William Bonner: muito bem, a candidata Dilma pode permanecer, candidata, porque a próxima pergunta é a 

senhora que vai fazer.  Deixe-me só, primeiro, sortear aqui o tema, que será: mudanças climáticas. A quem 

a senhora quer fazer sua pergunta? 

Dilma Rousseff: eu quero fazer a minha pergunta ao candidato Aécio Neves. Candidato Aécio, o Brasil 

assumiu em Copenhague, de forma voluntária, a redução das emissões de gases de efeito estufa de, no 

nível de 36 a 39%. Nós, além disso, temos reduzido sistematicamente o desmatamento. Gostaria que o 

senhor me dissesse qual é a sua política nesta área de mudanças climáticas. 

Aécio Neves: em primeiro lugar, candidata, o seu governo nos levou a uma política na área ambiental na 

direção oposta, na contramão da sustentabilidade, ao permitir que, ou até mesmo a estimular, o subsídio aos 

combustíveis fósseis. Nós temos, na verdade um conjunto de iniciativas que precisam ser implementadas: 

uma, o seu governo demorou a conduzir no congresso nacional, a sua regulamentação, que são os cadastros 

ambientais rurais, para que nós possamos definir com muita clareza quais são as áreas que precisam ser 

recuperadas e onde elas estão. Infelizmente, durante dois anos, essas propostas ficaram paralisadas, 

exatamente pela omissão da sua base no congresso nacional, e nós precisamos mudar a nossa matriz, 

mudar rapidamente, o que o seu governo não fez. Nós temos um potencial extraordinário no Brasil hoje, de 

geração de energia eólica. A senhora não conseguiu fazer com que as linhas de transmissão fossem 

conectadas a boa parte desses parques, ou desses parques geradores. Nós temos um potencial 

extraordinário de geração de energia através de biomassa, apenas no estado de São Paulo, se o programa 

do etanol não tivesse sido tão violentamente atacado pela política equivocada do seu governo, estaria 

gerando energia que equivaleria a um Belo Monte, por exemplo. O que nós temos que fazer, diversificar a 

matriz e enfrentar a questão do desmatamento que voltou a crescer, senhora presidente, no seu governo. 

Dilma Rousseff: eu sei, candidato que o senhor não tem assim muita familiaridade com essa questão do 

cadastro ambiental rural, porque queria avisar ao senhor que ele está em andamento, ele está em processo 

de ser realizado em todas as regiões do Brasil. Pelo contrário, não depende de regulamentação, já foi feito e 

já está em andamento. Agora, gostaria de dizer que 79% da matriz elétrica do Brasil é ambientalmente correta 

e sustentável. Pelo contrário, o Brasil, hoje, reduz por ano 650 milhões de toneladas de dióxido de carbono, 

ou CO2 equivalente. Então somos bem reconhecidos nessa área. 

William Bonner: tempo, candidata. 

Aécio Neves: candidata, o seu governo atrasou em 2 anos a implementação do cadastro ambiental rural, em 

2 anos vocês não tomaram nenhuma atitude e vocês vem sujando a nossa matriz com utilização de 

termoelétricas num limite que jamais havia sido utilizado. A participação das termoelétricas na nossa matriz 

saltou nos últimos 5 anos, de 22 para 30%, porque o seu governo não teve a capacidade da previsibilidade. 

É o que falta ao seu governo, é o governo do improviso, é o governo das respostas que vêm apenas depois 
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que o problema já existe. Por isso, nós precisamos restabelecer o planejamento no país, e é para isso que 

eu me preparei, e isso que nós vamos discutir, espero, no segundo turno. 

William Bonner: o tema da próxima pergunta, eu vou sortear aqui, agora, é a situação carcerária. Quem vai 

fazer essa pergunta é o candidato Levy Fidelix, segundo a ordem estabelecida pelo sorteio. Candidato, a 

quem o senhor vai perguntar sobre situação carcerária? 

Levy Fidelix: eu vou dar uma chance, já que estão os três pontuando e ‘ponteando’. Mais uma vez, vem aqui, 

Aécio Neves, vem falar disso aqui, isso é muito importante para nós, vamos tratar desse assunto de que esse 

governo não trata, o governo não trata. 

William Bonner: candidato, o seu tempo está contando a partir de agora. 

Levy Fidelix: Aécio, nós temos, 600, 700 mil presidiários hoje em situação calamitosa, o governo federal e o 

ministério da justiça não colocam dinheiro lá não. 10% do que fazem e deveriam fazer muito mais. Eu te 

pergunto, qual a solução para isto, ou que soluções teríamos, não é, para que essa situação não permaneça 

como está. É lamentável como está. 

Aécio Neves: é realmente lamentável, mas eu diria que chega a ser criminoso, a baixíssima execução do 

orçamento dos fundos: seja o fundo nacional de segurança ou do fundo penitenciário, têm impedido, em 

primeiro lugar, aos estados planejar as suas políticas de segurança pública e, por outro, fazer investimentos 

no nosso sistema prisional. Imagine, candidato Levy, que, nesses 4 anos de governo da presidente Dilma, 

aquelas masmorras medievais que deveriam estar recebendo investimentos para se transformar em algo 

minimamente digno, receberam 10.9% dos investimentos aprovados para o fundo penitenciário no congresso 

nacional. Eu apresentei um projeto de lei, que a base do governo não permitiu que fosse votado ainda, mas 

colocarei para votar logo que me eleger presidente da república, que impede o contingenciamento dos 

recursos de segurança pública, o que for aprovado vai ser investido. Eu tenho uma experiência no sistema 

prisional de Minas Gerais, que é premiado internacionalmente: são as PPPS. Estamos trazendo o setor 

privado para nos ajudar a fazer investimentos no sistema prisional. Vamos falar mais amplamente da questão 

do segurança, candidato Levy. Eu vou ter uma política de controle das nossas fronteiras efetivas, não essa 

de brincadeira que hoje é conduzida pelo atual governo onde os 14 veículos aéreos não tripulados viraram 

apenas 2. Eu vou ter uma relação diferenciada com esses países que produzem em seu território drogas que 

vêm a ser consumidas e matar gente no Brasil. Vamos ter uma relação altiva de respeito, mas eles terão que 

tomar providências também internas para estabelecerem parcerias com o Brasil. 

Levy Fidelix: candidato Aécio, eu comungo inteiramente com esse propósito. Adentraria mais nesse tema, 

dizendo o seguinte, vamos, também, opcionar por uma privatização. Eu acho que países como a Holanda e 

Estados Unidos já utilizam, né? E também, se pudermos transformar aqui penitenciárias que possam 

exercitar, sei lá, como fábricas, como indústrias, isso é viável, por que não? Se as pessoas ficam lá pagando 

pena durante anos e anos, morrem, né, e não têm futuro e, quando saem das prisões, elas vão exatamente 

para onde? De novo para o crime, né? Vamos transformá-las, quem sabe, em prisões indústrias, prisões 

fábricas. Essa é a minha ideia. 

Aécio Neves: além dos investimentos que nós fizemos em parceria com o setor privado, inclusive permite a 

remuneração a mais se o preso trabalha, se o preso estuda, nós temos uma experiência, Levy, extraordinária, 

que são as APACS, onde ficam os presos de menor periculosidade e eles próprios controlam sua segurança 

em pequenas unidades espalhadas pelo estado. Em índices de ressocialização, o êxito ultrapassa em 80 %. 

Lançamos em Minas Gerais algo que eu quero no Brasil, que é o projeto de resgate, de regresso. Nós 

estimulamos as empresas a trazerem para o trabalho formal ex-presidiários, nós damos a ela, inclusive, 

algumas facilidades no campo fiscal. O Estado tem que ser proativo e não omisso nessa questão, como vem 

sendo hoje. 

William Bonner: muito bem, o próximo tema, vamos sortear de novo aqui, é o capital privado. Tema para a 

pergunta da candidata Marina Silva. Candidata, a quem a senhora quer fazer a pergunta sobre capital 

privado? 

Marina Silva: Eduardo Jorge. 
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William Bonner: Eduardo Jorge. Estamos no quarto bloco do nosso debate. Sua pergunta, candidata. 

Marina Silva: Eduardo, hoje nós estamos vivendo uma realidade de baixo investimento no Brasil. No atual 

governo, nós tivemos uma redução significativa dos investimentos. Uma boa parte dessa redução se deve a 

políticas erráticas no que concerne a estimular o investimento, a parceria com a iniciativa privada, o 

preconceito que é praticado. Mas, principalmente, em função de uma visão equivocada de como fazer esses 

investimentos. 

Eduardo Jorge: do nosso ponto de vista, o problema maior é a questão dos juros altíssimos, que a 

independência ou quase independência, ou coisa que o valha que vocês três defendem, permitem que 

coloquem o Brasil e o capital, capitalista, fazendeiro ou a política de serviços, totalmente refém dessa grande, 

altíssima taxa de juros. Qualquer país igual ao Brasil não tem uma taxa SELIC de inflação, a nossa está em 

11, quando a inflação está em torno de 6. Isso leva os bancos a cobrarem juros altíssimos a qualquer pessoa 

que vai pedir dinheiro, porque fica o seguro do rentismo e isso os capitalistas, depositam o dinheiro no banco 

vão passear na Europa não querem aplicar na empresa dele que é risco, preferem ficar ganhando juros. A 

questão-chave para retomar o crescimento, como diz o Amir Cail, todos vocês têm o ministro da economia, 

mas o meu seria o Amir Cail, é baixar o banco de juros no banco independente ou não independente, para 

que o dinheiro flua para os capitalistas investirem e abrir renda para a classe trabalhadora, a questão-chave 

é enfrentar o rentismo, que hoje governa o Brasil. 

Marina Silva: nós temos uma situação em que a falta de autonomia do Banco Central que foi corroída no 

atual governo em função das políticas erráticas desse governo, levou a elevação de juros, levou a subir a 

inflação e, no caso dos juros elevados, sem sombra de dúvida,  faz com que, em lugar de fazer o investimento 

bom, aquele que gera o emprego, que gera renda, se prefira fazer a especulação financeira, porque nunca 

se ganhou tanto dinheiro com especulação pelos juros como no atual governo, de sorte que o capital privado 

é bom quando faz o investimento bom, que gera o emprego e é tratado sem preconceito. 

William Bonner: candidato, perdão, é a réplica. 

Eduardo Jorge:  sou eu ou acabou? 

William Bonner: a tréplica. O senhor encerrou antes da hora, e o senhor teve menos tempo, naquela hora. 

Perdão. 

Eduardo Jorge: desculpe, Marina o que eu queria saber, é se você vai baixar os juros ou não, com 

independência ou sem independência, você vai orientar o seu Banco Central a baixar os juros para um valor 

civilizado de 11 para 6, progressivamente, para que o dinheiro flua para o crescimento econômico e com isso 

melhore a situação dos trabalhadores brasileiros ou vai manter esse juro imoral, em 11, 10%, 12%? 

Marina Silva: vamos trabalhar para manter sim os juros baixos, para que eles não fiquem... 

William Bonner: candidata, candidata, essa era a tréplica, então, está terminada esta sessão. 

William Bonner: o próximo tema, vamos sortear aqui: é a legislação trabalhista. Quem vai fazer a pergunta, 

segundo o sorteio, é o candidato Aécio Neves. A quem o senhor pergunta sobre legislação trabalhista, 

candidato? 

Aécio Neves: quais estão disponíveis ainda aí? Candidata Marina? 

William Bonner: todos os candidatos estão disponíveis. 

Aécio Neves: candidata Marina. Candidata, nós todos concordamos que, na constituição de 1988, nós 

tivemos avanços extraordinários em várias áreas - e alguns deles dizendo respeito exatamente à legislação 

trabalhista, com direitos assegurados aos trabalhadores. Ouço, volta e meia, dúvidas que alguns dos seus 

pronunciamentos possam gerar em relação à manutenção desses direitos trabalhistas. A senhora pensa em 

alguma mudança ou mantê-los todos? 

Marina Silva: manter os direitos trabalhistas. Eu fui fundadora da central única dos trabalhadores, e sei o que 

significou a luta para as conquistas que alcançamos. Vamos manter os direitos trabalhistas sim, respeitando 

aquilo que os trabalhadores, a duras penas, conquistaram. O que nós vamos fazer é exatamente viabilizar 



181 
 

 
 

meios para que cerca de 20 milhões de trabalhadores que estão hoje na informalidade possam participar do 

mercado formal de trabalho, qualificando cada vez mais o emprego, que muitas vezes é precarizado por uma 

série de medidas que são tomadas. Eu defendo que o trabalhador que, inclusive, é penalizado, porque muitas 

vezes ele tem que começar a trabalhar mais cedo com o sonho de se aposentar mais cedo, por isso que 

complementarmente, aos direitos trabalhistas já alcançados, eu também defendo que se faça uma reparação 

em relação à questão do fator previdenciário. Inclusive, vossa excelência, disse, numa certa ocasião, que 

essa nossa proposta era uma leviandade, depois mudou de opinião, disse que ia rever. Nós vamos rever, 

para que os trabalhadores, além do que já conquistaram, não sejam prejudicados pelo fator previdenciário 

do seu governo, que o governo da presidente Dilma manteve. 

Aécio Neves: senhora candidata, não bote palavras na minha boca. Quem muda de posição a todo tempo 

não sou eu. Voltemos à questão trabalhista. Uma das questões mais debatidas recentemente no congresso 

nacional diz respeito ao aumento real do salário mínimo. Nós apresentamos uma proposta de prorrogação 

do aumento real do salário mínimo até o ano de 2019. O meu partido e o partido solidariedade do 

companheiro Paulinho da Força, mas nós sabemos que o aumento real do salário mínimo só vai acontecer 

se o país voltar a crescer. Esse é o grande desafio que nós temos pela frente, para o qual eu me preparei. O 

que a senhora pensa em fazer para que o Brasil possa efetivamente crescer e o aumento real do salário 

mínimo impactar positivamente na vida do trabalhado trabalhador? 

Marina Silva: temos um plano de governo, eu apresentei um plano de governo exatamente para dizer 

claramente para a sociedade brasileira o que iríamos fazer para assegurar o direito dos trabalhadores, 

conquistar novos direitos e fazer com que o país volte a crescer, recuperando a nossa economia que hoje 

está crescendo a 0,9%, um crescimento pífio. Infelizmente, você não apresentou um programa de governo, 

apresentou na última semana, quando já não havia mais tempo para o debate. Por respeito ao cidadão 

brasileiro, nós apresentamos um programa de governo para enfrentar o problema do baixo crescimento e 

melhorar a vida da sociedade. 

William Bonner: tempo esgotado. Vou sortear a próxima pergunta. Ela será sobre impostos. Quem vai fazer 

essa pergunta é pastor Everaldo. Eu perguntaria a quem o senhor vai dirigir a pergunta. 

Pastor Everaldo: para qualquer um? 

William Bonner: o senhor só não pode a perguntar ao candidato Aécio. Ele já respondeu duas vezes. 

Pastor Everaldo: Marina. 

William Bonner: candidata Marina. Essa será a segunda resposta da candidata Marina. 

Pastor Everaldo: impostos? 

William Bonner: impostos. 

Pastor Everaldo: nós sabemos, candidata Marina, que a carga tributária brasileira é uma das maiores do 

planeta. Quais são suas propostas para a redução da carga tributária brasileira? 

Marina Silva: nós temos uma proposta de fazer uma reforma tributária, encaminhando no primeiro mês do 

nosso governo uma proposta para o congresso nacional, aonde ali fica estabelecido o princípio da justiça 

tributária. Hoje, quem ganha menos paga mais. Que ali fique estabelecido o princípio da simplificação. No 

modelo que nós temos hoje, as pessoas têm que tirar uma boa parte dos recursos, do tempo, da sua estrutura 

de pessoal só para pagar e cumprir com a burocracia dos impostos. Simplificação, justiça tributária e 

transparência, porque não há transparência. Hoje o cidadão que paga os seus impostos, principalmente, 

aquele que paga o imposto quando vai no supermercado não sabe que está pagando mais imposto do que 

quem compra um avião, do que quem tem um iate. Na nossa proposta de reforma tributária, nós queremos 

tirar os recursos que hoje estão centralizados na união, inclusive para que se pratique essa política do pires 

na mão, onde os prefeitos são obrigados a ficar mendigando na porta do governo federal para poder ter 

algum recurso. A nossa proposta de reforma tributária é uma proposta que é mais barata, que promove a 

justiça e que simplifica para que o investidor, para que o cidadão não seja prejudicado. 
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Pastor Everaldo: nós propomos a redução do Estado para um Estado mínimo necessário. Como não dá 

tempo de falar muito, quero dizer o seguinte: microempresário, microempresa, nós vamos aumentar o limite, 

que hoje é de 360, para 1 milhão e 200 anualmente. Para as empresas de pequeno porte, que hoje é de 3 

milhões e 600, vamos passar para 12 milhões por ano. E já falei algumas vezes e vou repetir aqui: todo 

trabalhador brasileiro que ganhe até R$ 5 mil por mês, a partir de 1 de janeiro, eleito presidente, estará isento 

do imposto de renda. 

Marina Silva: nós estamos trabalhando, o nosso plano de governo, porque como eu disse, temos um plano 

de governo. Infelizmente a presidente Dilma, o Aécio não apresentaram um plano de governo. No nosso 

plano de governo, estamos comprometidos em não elevar impostos. A nossa proposta de reforma tributária 

não vai fazer mais a elevação de impostos, isso é o compromisso assumido no nosso plano de governo, que 

eu repito, apresentamos para a sociedade brasileira em respeito aos brasileiros. É lamentável que as duas 

candidaturas que estão concorrendo comigo não apresentaram um plano de governo para dizer o que 

pensam sobre esses assuntos. 

William Bonner: candidata, Luciana Genro, a senhora, pois não, candidato, candidato Aécio Neves. A 

produção vai analisar o seu pedido [de direito de resposta]. Candidata Luciana Genro vai fazer uma pergunta 

agora sobre o tema políticas sociais. 

Luciana Genro: Dilma. 

William Bonner: produção, só um minuto, candidata. A produção está dizendo que não, não haverá direito de 

resposta nesse caso, candidato. A quem a senhora faz direito de políticas sociais? 

Luciana Genro: Dilma. 

William Bonner: candidata Dilma Rousseff. 

Luciana Genro: presidenta Dilma, evidentemente que políticas sociais no Brasil são absolutamente 

necessárias e a ampliação delas é uma urgência, até porque o Bolsa Família, com a ideia de que com R$ 

70, R$ 77, alguém sai da pobreza, sai da miséria é bastante questionável. É preciso aumentar os 

investimentos nas políticas sociais. Nós defendemos uma reforma tributária, uma revolução tributária que 

aumente a taxação dos bancos e aumente a taxação dos grandes milionários. O que que a senhora pensa 

sobre isso? 

Dilma Rousseff: eu, no caso da política social, acredito que o meu governo já demonstrou que políticas sociais 

para nós são o centro de um governo. Nós colocamos os pobres no orçamento. E aí eu quero dizer que, além 

do Bolsa Família que cobre 14 milhões de famílias, 56 milhões de pessoas, nós temos um elenco de políticas 

sociais. O Bolsa Família tem ligado a ele um conjunto de outros programas, por exemplo, o PRONATEC. 

Nós criamos o PRONATEC para garantir que essas pessoas do Bolsa Família tivessem também qualificação. 

Não foi só para elas, foi para todos os trabalhadores, mas para elas também. Criamos o Minha Casa, Minha 

Vida para garantir que justamente a parte que tem maior déficit habitacional tivesse acesso à moradia. É 

inquestionável que o Bolsa Família muda a vida das pessoas, o Minha casa, Minha Vida também muda a 

vida das pessoas. Além disso, fizemos uma série de outros projetos, como, por exemplo, na agricultura 

familiar, criamos um programa de compra de alimentos, na criação também do, na área rural, nós 

construímos um programa para garantir cisternas, um milhão de cisternas pelo Brasil afora. Então, eu acredito 

que se tem um governo que pode se orgulhar das políticas sociais que fez é o nosso governo. 

Luciana Genro: a presidente não respondeu à minha pergunta, por que ela não pode fazer essa revolução 

na estrutura tributária que o PSOL defende aumentando tributação dos bancos dos grandes milionários 

porque ela defende os interesses dos bancos. Na verdade, os bancos, inclusive, financiam a campanha dela 

como financiam a do Aécio e a da Marina. Além disso, os grandes milionários só aumentaram as suas 

fortunas no Brasil nos últimos anos, enquanto o povo sofre por falta de políticas sociais, porque a educação 

é um caos, a saúde é um caos, o transporte é um caos. A situação do povo é dramática, enquanto um 

punhado de milionários está enriquecendo. Enquanto o bolsa banqueiro é o que mais absorve o orçamento 

do Brasil, 40% do orçamento vai para pagar juros da dívida pública. 

William Bonner: seu tempo acabou, candidata. 
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Dilma Rousseff: eu gostaria de sinalizar que não é preciso esperar para fazer a política social. Se faz política 

social sempre que se dá prioridade a ela. Hoje nós temos uma política bastante regressiva na estrutura dos 

impostos, mas o governo federal mudou um pouco essa política. Por exemplo, desoneramos toda a cesta 

básica, desoneramos a folha de pagamento, e desoneramos todos aqueles bens que são fundamentais na 

vida do trabalhador, na vida da dona de casa, na vida do povo brasileiro. Eu considero que é muito importante 

que a gente tenha centralidade na política social e garanta recursos para ela, chova o que chover. 

William Bonner: tempo esgotado. Nós estamos encerrando, assim, as rodadas de perguntas entre os 

candidatos. A partir de agora, cada candidato vai ter um minuto e 40 segundos para deixar a sua mensagem 

aos eleitores. Essa ordem também foi definida anteriormente num sorteio. O primeiro é pastor Everaldo, do 

PSC, que eu quero convidar a vir ao púlpito, candidato, por favor, as suas considerações finais. 

Considerações finais  

Pastor Everaldo: quero agradecer, Bonner, agradecer à rede globo, agradecer a você, que está em casa até 

essa hora nos assistindo. Quero agradecer a presença dos candidatos, cooperando para a democracia 

brasileira. Quero fazer um registro aqui: a constituição brasileira no artigo quarto, no inciso VIII diz que é 

princípio das relações internacionais do Brasil repudiar o terrorismo e o racismo. E quero deixar aqui o registro 

lamentando que a presidente da república, atual candidata, esteve na semana passada na ONU e, numa 

entrevista coletiva, defendeu o diálogo com assassinos terroristas. Quero agradecer à população brasileira 

pelo apoio às nossas propostas. Peço o seu voto para fazermos a verdade mudança de que este país 

necessita. Nós, do PSC, representamos a verdadeira mudança. Deixo aqui registrado meu agradecimento a 

todos aqueles que nos apoiaram durante este período, e reafirmo o meu compromisso em defesa da vida do 

ser humano desde a sua concepção. Sou contra a legalização das drogas, sou a favor da família como está 

na constituição brasileira, o casamento é homem e mulher. Peço o seu voto, Everaldo presidente 20, Deus 

abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o querido Brasil. 

William Bonner: a candidata Dilma Rousseff está pedindo o direito de resposta pela fala do candidato pastor 

Everaldo. Eu estou submetendo essa questão agora à produção. Enquanto isso, eu vou dar a palavra à 

candidata Marina Silva, porque foi assim que se determinou no sorteio. É sua vez de fazer as considerações 

finais, candidata. 

Marina Silva: cumprimento pela iniciativa do debate, cumprimento a todos os que participaram aqui os 

candidatos, e principalmente você, que é a razão de tudo que está acontecendo neste momento na história 

do nosso país. Eu sei que a sociedade brasileira tem um desejo profundo de mudança e quer mudar várias 

coisas, quer mudar em primeiro lugar a qualidade da política, que as instituições funcionem, que os políticos 

de fato possam representar a nossa população, naquilo que ela quer ser representada, na saúde, que hoje 

não funciona, na educação, que hoje não cria igualdade de oportunidade para os nossos filhos, para os 

nossos netos. Na proteção do meio ambiente, que infelizmente, no atual governo, não vem sendo tratada 

adequadamente. A presidente Dilma se recusou a assinar um acordo para proteger as florestas 

recentemente. Nós sabemos o quanto a população quer dar um basta na corrupção, a corrupção que drena 

bilhões e bilhões, que evita com que esse dinheiro seja utilizado para a saúde, para a segurança pública, 

para a mobilidade. Nós apresentamos um programa, um programa para que se tenha o passe livre para os 

nossos estudantes, um programa para que se tenha a saúde que acolhe as pessoas no momento em que 

elas mais precisam e o compromisso de que vamos aprofundar a nossa democracia. A nossa democracia 

vai ser aprofundada com a sua decisão, de vencer o medo e ir para a urna com coragem para mudar o Brasil, 

votando 40 no dia 5 sem medo! 

William Bonner: candidato Levy Fidelix. É o senhor que agora faz as considerações finais. Candidata Dilma, 

a produção negou o seu pedido de resposta. 

Levy Fidelix: brasileiros, agradeço, primeiramente, a Deus, que tem nos dado conforto e firmeza no momento 

em que tentaram atentar contra a moral e os bons costumes do nosso país, através da minha figura e da 

minha pessoa, que jamais incitei ódio e rancor contra ninguém, mesmo porque sou um cristão. A inversão de 

valores que temos hoje neste país é uma constante, o que é lamentável, e as famílias têm que, realmente, 

juntarem-se e não deixarem que, no nosso país, vá para o descalabro e vá exatamente para um caminho 
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que não queremos que é a desagregação social e moral. Queremos, sim, que as pessoas tenham educação, 

de qualidade, saúde para os nossos velhinhos, e as pessoas que necessitam, os desamparados, os jovens 

que não foram citados aqui por ninguém. Queremos, sim, que a segurança seja maior para todos. Queremos, 

os senhores, que o nosso país entre numa linha com o bancário não financeiro não continuar a prevalecer e, 

sim, do desenvolvimento e da equidade entre todos. Meus senhores, agradeço muito, sei que não vou 

ganhar, nessa oportunidade, porque os três que estão pontuando, a grande mídia, o capital e todos aqueles 

que os desejam já os escolheu. Mas estarei de volta com insistência que Deus me deu e com o apoio de 

todos vocês, PRTB 28, uma vitória. Muito obrigado a todos do nosso querido Brasil. 

William Bonner: candidata Dilma Rousseff, pelo sorteio, é a sua vez de fazer as considerações finais. 

Dilma Rousseff: queria agradecer aos organizadores do debate, aos candidatos e principalmente ao 

telespectador que está nos assistindo até agora, que nos deu a honra do seu interesse. Eu queria dizer que 

a eleição é um momento especial, é um momento em que a gente pode refletir sobre o futuro do Brasil e 

enfrentar algumas questões. Eu acho que o telespectador tem que se perguntar quem tem mais experiência 

e capacidade para continuar o que está sendo feito e avançar ainda mais. Quem tem compromissos 

verdadeiros com os trabalhadores para defender os seus direitos nos tempos bons e nos tempos muito 

difíceis? Quem tem apoio e força política para fazer no congresso as reformas que o Brasil tanto exige e de 

que necessita? Quem tem também força e firmeza para projetar o Brasil no cenário internacional? Quem tem 

a possibilidade de criar um novo ciclo com um Brasil mais produtivo, mais competitivo, moderno, mas 

sobretudo mais inclusivo? Quero pedir que você reflita, que você olhe, se temos condições de dar um passo 

com mais saúde, com melhor segurança e sobretudo com a educação no centro de tudo. Peço que, nesse 

domingo, você, ao se dirigir às urnas, vote com a sua consciência, com paz e amor no coração. Eu peço 

humildemente o seu voto, muito obrigada por tudo e tenhamos uma boa eleição neste domingo. 

William Bonner: candidato Eduardo Jorge, o senhor é o próximo a fazer as considerações finais. 

Eduardo Jorge: agradeço à globo pelo convite, agradeço ao apoio da minha família, que é de onde eu tenho 

a energia afetiva para ir adiante, aos militantes do Partido Verde por todo o Brasil, a todos aqueles da rede 

social, mais de 100 mil pessoas nos acompanhando regularmente neste debate horizontal, porque lá é crítica, 

sugestão, é cobrança, que é isso que permitiu que o Partido Verde tivesse toda essa acolhida no Brasil. O 

Partido Verde é um partido sui generis, conservador por um aspecto, porque quer respeitar os limites da 

natureza para que tenha o planeta para os nossos netos e bisnetos; reformista, quando ele quer superar a 

exploração, a miséria e a pobreza, profundamente reformista; e revolucionário, quando propõe um estilo de 

viver novo da simplicidade voluntária, que é um sentimento revolucionário capaz de enfrentar o consumismo 

materialista do capitalismo que corrói a natureza e corrói as relações entre os homens e as classes sociais. 

É por isso que esse partido é necessário e eu peço a vocês no primeiro turno, não se preocupem com o 

segundo turno. Segundo turno, vamos discutir depois. Se vocês se identificam com as ideias novas no PV, 

no primeiro turno votem com o coração e com a razão no Partido Verde, porque assim eu posso influenciar 

sim no segundo turno sem estar lá, sem ir para a finalíssima, porque vocês vão me dar essa força, que é a 

força verde. E ao mesmo tempo elejam os deputados federais e estaduais do Partido Verde, 43, porque isso 

que eu falei há alguns meses eles vão falar 4 anos seguidos nesse diálogo com o Brasil. Portanto, amigos, 

lá em 5 de outubro quero vê-los na maquinazinha. Até lá, 43. 

William Bonner: seu tempo, candidato. Agora, o candidato Aécio Neves. A ordem determinada pelo sorteio. 

Aécio Neves: eu gostaria de cumprimentar os candidatos e me dirigir a você, telespectador, telespectadora. 

Esta foi uma semana muito especial para mim. Ela começou no domingo na minha terra, em são João Del 

Rei, com a minha família. Eu me lembrei de algo que minha vó, dona Risoleta, casada com o presidente 

Tancredo, meu avô, dizia sempre para os filhos, e para os netos, de que a gratidão é a memória do coração. 

Esse é o sentimento que eu tenho nesse instante, de gratidão a cada brasileiro, a cada brasileira, que me 

recebeu em todas as regiões do Brasil com alegria, com abraço afetuoso, com a palavra de encorajamento, 

com olhar de confiança. A cada um de vocês, eu reitero aqui aquilo que disse quando estivemos 

pessoalmente: eu acredito e acredito muito que nós podemos fazer um governo transformador. Eu me 

preparei para isso. Reuni os brasileiros mais talentosos de todas as áreas, para fazer a sua vida melhorar, 
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para fazer a saúde pública chegar mais perto da sua casa, fazer com que a educação melhore de qualidade, 

para que o seu filho possa enfrentar o mercado, como disse, cada vez mais competitivo. Como fiz em Minas 

Gerais, para fazer com que a segurança pública seja uma realidade e seus filhos fiquem longe do crime e 

das drogas. Eu me preparei. Tenho hoje uma determinação absoluta de enfrentar todas as dificuldades que 

se colocam à nossa frente, mas principalmente com generosidade. Quero ser o presidente de todos os 

brasileiros e é para isso que eu peço o seu voto e o seu apoio. E tenha certeza que você terá pelos próximos 

4 anos um governo honrado e eficiente. 

William Bonner: tempo candidato. E finalmente a candidata Luciana Genro vai fazer as suas considerações 

finais. Sem manifestações, por favor! 

Luciana Genro: eu quero agradecer ao meu vice, Jorge Paz, quero agradecer a militância do PSOL, quero 

agradecer principalmente a todos e a todas que têm me acolhido com muita generosidade pelas ruas deste 

Brasil, principalmente a juventude, que sonha e acredita que é possível um futuro melhor. A eleição tem dois 

turnos, e o primeiro turno é o momento de escolher o melhor candidato. O verdadeiro voto útil no primeiro 

turno, é o voto naquele candidato que vocaliza as bandeiras em que você acredita, que você defende. Eu 

tenho defendido essas bandeiras, que não são minhas, que não são do PSOL, são as bandeiras da 

juventude, do movimento de mulheres, do movimento sindical, do movimento popular, dos sem-teto, do sem-

terra. Bandeiras que estarão mais fortes quanto maior for a votação que o PSOL tiver nesta eleição, porque 

nós estivemos na linha de frente da defesa dessas bandeiras, durante todo o processo eleitoral, as bandeiras 

do movimento LGBT também, que é uma das mais importantes para que tenhamos uma civilização realmente 

digna no nosso país. Nós precisamos acreditar que é possível mudar. O junho de 2013 mostrou que nada 

deve parecer impossível de mudar. Nós queremos um novo modelo econômico, onde o lucro não esteja 

acima da vida das pessoas. Isso é utopia? Sim, é uma utopia concreta, porque ela pode se realizar. E é por 

isso que nós pedimos o seu voto. Para governador, para presidente, para deputados estaduais e federais e 

para senador. Vote 50 e fortaleça essas bandeiras. A nossa luta não termina no dia 5 de outubro. Nós vamos 

continuar junto com você. 

William Bonner: 1 hora e 17 minutos da manhã de sexta-feira. Nós estamos encerrando aqui o último debate 

entre os candidatos à presidência da república, antes da votação de domingo. Eu quero agradecer aqui, é 

claro, a todos os candidatos, que nos prestigiaram com a sua presença. Quero agradecer à plateia que nos 

acompanhou tão educadamente, e a você, que nos acompanhou pela televisão. Muito obrigado a todos, bom 

voto no domingo e uma boa noite! 

 

 

 


