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RESUMO 

O presente trabalho tem entre seus objetos, compreender a presença da Dialética Erística de 
Arthur Schopenhauer, durante o debate do segundo turno entre os candidatos à Presidência da 
República veiculado em 2014, da TV Globo. Os objetivos preponderantes são analisar o 
debate sob o prisma de A arte de ter razão, obra de Schopenhauer que esquadrinha o debate e 
a esgrima intelectual; a partir de uma releitura da obra para o Campo da Comunicação, 
especificamente o debate eleitoral televisionado. Com base nessa premissa, investiga-se o uso 
dos 38 estratagemas propostos pelo autor durante o debate dos candidatos, por meio da 
Análise de Conteúdo e Pesquisa Documental. Com esse percurso metodológico, analisou-se a 
fala de cada candidato durante o debate, entre respostas, réplicas e tréplicas. Para a pesquisa, 
foram utilizadas referências de Schopenhauer (2011), Charaudeau (2006), Bardin (2007), 
Vasconcellos (2015), Gonçalves (2008) e Veiga (2007). Entre os resultados obtidos, 
observou-se que o controverso manuscrito produzido há quase dois séculos, ainda possui 
relevância e pode ser transposto para o estudo dos fenômenos comunicacionais, especialmente 
nos quais as divergências e a necessidade de vencer a disputa com o adversário acontecem de 
forma direta e acessível a milhões de pessoas através da televisão. 

 

Palavras-chave: Dialética Erística; Discurso Político; Debate Eleitoral; Televisão; Eleições;   

  

ABSTRACT  

This work has among its objects, understand the presence of Eristic Dialectics from Arthur 
Schopenhauer during the debate of the second round between the candidates for Presidency of 
the Republic aired in 2014, on Globo TV. The preponderant objectives are to analyze the 
debate through the prism of The Art of Being Right, work of Schopenhauer who searches the 
debate and intellectual fencing; from a rereading of the work for the Field of Communication, 
specifically the televised electoral debate. Based on this premise, was investigated the use of 
the 38 stratagems proposed by the author during the debate of the candidates through the 
Content Analysis and Research Document. With this methodological approach, was analyzed 
the speech of each candidate during the debate between responses, replies and rejoinders. For 
research, were used references to Schopenhauer (2011), Charaudeau (2006), Bardin (2007), 
Vasconcellos (2015), Gonçalves (2008) and Veiga (2007). Among the obtained results, it was 
observed that the controversial manuscript produced almost two centuries ago still has 
relevance and can be applied to the study of communication phenomena; especially where the 
differences and the need to win the dispute with the opponents happen on a direct and 
accessible way to millions of people through the television. 

  

Keywords: Eristic Dialectics; Political Speech; Electoral Debate; Television; Elections. 
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1. INTRODUÇÃO 

As eleições são a expressão máxima do que representa a democracia moderna frente à 

sociedade. É momento no qual a individualidade do cidadão se expressa em conjunto à 

coletividade, e, desta forma elege seus representantes aos cargos mais importantes da esfera 

pública. No Brasil, desde a redemocratização, esse ritual de consolidação do processo 

democrático se repete a cada quatro anos para cargos nos poderes legislativo e executivo em 

nível nacional e estadual, são as eleições gerais.  

A relevância indiscutível do processo eleitoral para as sociedades democráticas 

modernas encontra seu ápice exatamente nesse momento, onde todos os olhares voltam-se 

diretamente à disputa de um cargo em especial, a Presidência da República. Por razões 

óbvias, o cargo mais importante da democracia brasileira é o que possui mais visibilidade 

política, midiática e define os rumos que a nação deve tomar no próximo quadriênio. 

Logo, as eleições ocupam um lugar de importância central para a mídia e público 

durante todo o processo no qual os partidos e candidatos lançam suas propostas para o 

governo que pretendem ocupar, além de traçar estratégias e táticas para conquistar a simpatia 

dos eleitores e obter a vitória. 

Tratando-se de mídia e eleições, o evento que toma a pauta da programação em rádio, 

televisão, jornais e internet possui um ponto de inflexão, o debate eleitoral de televisão1. 

Conforme Gonçalves (2008), vivemos em um tempo no qual os atores políticos não 

podem ignorar o poder de visibilidade que a televisão dá ao discurso político e que as 

principais disputas estão no ambiente televisivo. Portanto,  é necessário levar em consideração 

a importância do alcance que a mídia televisiva dá ao discurso político em relação à 

sociedade. 

Charaudeau (2006) considera a mídia um dos dispositivos de interação do discurso 

político com a sociedade, ou seja, o espaço no qual se desenvolve o diálogo e a organização 

conforme o espaço que cada sujeito ocupa perante o discurso. 

O dispositivo é, portanto, aquilo que garante uma parte da significação do discurso 
político ao fazer com que todo enunciado produzido em seu interior seja interpretado 
e a ele relacionado. Ele desempenha o papel de fiador do contrato de comunicação 
ao registrar como é organizado e regulado o campo da enunciação de acordo com as 
normas de comportamento e com o conjunto de discursos potencialmente 

                                                           
1 Segundo pesquisa do Instituto Vox Populi (2006), 79% dos eleitores acreditam que os debates ajudam  na 
escolha do candidato, 12% acreditam que não ajudam e 8% acham que nem ajuda, nem atrapalha. (VEIGA; 
SANTOS. 2009. p. 196) 



13 

 

disponíveis aos quais os parceiros poderão se referir. (CHARAUDEAU, 2006, p. 
54). 

O papel de enunciador do discurso cabe ao candidato, o qual congrega um conjunto de 

saberes e práticas políticas e encontra na mídia o espaço de interação com a sociedade, pelo 

qual busca reforçar a credibilidade e legitimidade necessárias para vencer o pleito. 

Mesmo que tenham significados semelhantes, legitimidade e credibilidade estão em 

posições diferentes em relação aos objetivos de um político durante a campanha. A 

credibilidade pode se inferir à persona do candidato, seu histórico como gestor público e 

outros valores considerados importantes na construção da persona2 do candidato 

(honestidade, competência e outros). A legitimidade congrega valores de maior amplitude 

subjetiva que envolve instituições, leis, proposições e saberes que consolidam a proposta de 

liderar uma nação. 

A legitimidade política, quer proceda de uma filiação, de uma formação, de um 
mandato ou quer seja instituída de fato,, é sempre o resultado de um olhar social que 
reflete os valores em nome dos quais se funda. Nesse aspecto, pode-se dizer que a 
instância cidadã tem sempre sua parte de responsabilidade na legitimação de seus 
governantes. (CHARAUDEAU, 2006, p. 76). 

Nesse momento, a mídia estabelece seu lugar na disputa, ao constituir uma das pontes  

que ligam o discurso político ao eleitor, que, a partir do que observa e reflete, deve escolher 

entre as propostas apresentadas para definir o resultado da eleição. 

O debate eleitoral é um dos eventos midiáticos3 que expressam a ligação entre o 

processo eleitoral e os aparelhos midiáticos, sua importância no transcurso do sufrágio e a 

definição dos resultados. Por se tratar de um evento planejado e de grande visibilidade, sua 

relevância pode perpassar a própria campanha em si, pois seu resultado pode mudar a eleição. 

Por quê? Como evento, o debate promove a disputa direta entre os candidatos e oferece ao 

público uma instância na qual os debatedores estão em condições iguais de apresentar suas 

propostas e de mostrar suas objeções em relação às concepções e projetos do adversário. 

Segundo Gonçalves (2008), os debates na televisão são interessantes para a pesquisa 

no campo da comunicação por apresentarem fatores que são singulares às campanhas 

eleitorais. A partir do debate, novas estratégias de campanha são formuladas e mobilizadas, 

                                                           
2 Imagem construída de um político através de seu discurso, práxis política e suas relações com a sociedade. 
3 Conforme Veiga apud Leite (2009), [...] o media events são momentos históricos que são transmitidos ao vivo e 
que interferem no fluxo normal da transmissão televisiva, geralmente são divulgados com antecedência e podem 
ser identificados como uma interrupção da rotina, tanto da programação normal das emissoras como da vida 
cotidiana da audiência. Em suma, são eventos que ganham características de espetáculo devido à grande 
produção e a expectativa que é suscitada pela mídia.  
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novas abordagens são propostas e seu conteúdo pauta outros veículos envolvidos na cobertura 

eleitoral. 

São produtos midiáticos complemente diferentes dos programas da propaganda 
eleitoral na TV, pois o candidato não controla esse espaço. Nele, as fraquezas e 
limitações ficam mais evidentes e mais difíceis de serem dissimuladas. Nos debates 
de TV, onde tudo acontece ao vivo, é mais complicado esconder traços de 
personalidade que são disfarçados, ou omitidos em outas situações como nos 
programas eleitoras e algumas entrevistas. (GONÇALVES, 2008, p. 14). 

Por isso, o debate pode se constituir em um ponto de inflexão, no qual o percurso 

planejado pelos partidos que conduzem a campanha de um candidato pode mudar e até 

mesmo inverter-se no caso de um resultado desfavorável. Logo, pode-se dizer que um debate 

mal sucedido pode mudar o resultado das urnas. 

A partir dessa premissa, é possível inferir algumas hipóteses em relação ao debate 

eleitoral que dizem respeito à sua dimensão, alcance e importância frente à opinião pública, 

além  de examinar a disputa sob o prisma da Dialética Erística de Arthur Schopenhauer. 

O termo Erística revela a proposição de Schopenhauer: Éris, a deusa grega da 

discórdia, seria a personificação simbólica da dialética, na qual duas teses antagônicas são 

apresentadas pelos debatedores que, através de recursos argumentativos, tem por objetivo 

identificar, sobrepujar e prevalecer sobre a tese adversária mediante o uso de estratagemas 

que visam desequilibrar, confundir, ludibriar, fazer com que o adversário se contradiga ou se 

perca em suas próprias alegações para vencer o debate, seja por meios lícitos ou ilícitos4. 

O advento das mídias eletrônicas no século XX proporcionou aos cidadãos o acesso à 

informação em tempo real, o que permitiu uma participação mais ativa da sociedade no 

campo político, econômico e social. 

Desde a popularização do rádio no Brasil, em meados de 1920, os recursos 

tecnológicos comunicacionais deram voz a pessoas e instituições, as quais pela primeira vez 

obtiveram alcance além da mídia impressa, dos limites locais e regionais.  

A televisão aprofundou esse processo, midiatizou a política e canalizou as propostas 

políticas e ideologias diretamente aos cidadãos. Mesmo durante o período de exceção e 

censura prévia, ocorrida entre 1964 a 1985, o alcance e a popularização da televisão como 

veículo de mídia proporcionou à classe política uma nova janela de acesso ao público. Com 

isso, mais pessoas tiveram acesso à informação e a oportunidade de conhecer os temas mais 

                                                           
4 Per faz et nefas [por meios lícitos ou ilícitos], (Schopenhauer, pg. 3). 
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importantes em discussão nessa época, ainda que de forma superficial em alguns casos, além 

de ser passível de ser deturpada, alterada, enviesada e editada (devido à censura). 

Essa retroalimentação de conceitos e opiniões conduziu o discurso político a uma nova 

realidade de interação com o público, é a política midiatizada, com cidadão inserido no debate 

político, ou com influência direta ou indireta sobre ele. Essa nova dinâmica forçou uma 

criação de novos mecanismos de interrelação entre a sociedade, mídia, estado, representantes 

eleitos, partidos políticos e candidatos a cargos públicos, empresas e outras instituições 

privadas e públicas.  

A existência de um espaço de mediação entre as várias instâncias da sociedade trouxe 

à tona novas possibilidades sobre questões pertinentes à esfera pública, estas advindas das 

mais variadas matizes políticas e ideológicas. 

Diferente da Polis Grega5, a mídia, especificamente os meios de comunicação, deu 

uma nova dinâmica aos temas discutidos na Ágora6, o local onde o cidadão grego teve a 

oportunidade de conhecer, criticar, questionar e sugerir rumos diferentes às práxis políticas 

vigentes e ao convívio em sociedade. A mídia proporcionou um espaço no qual as diferentes 

forças que buscam ascender ao poder precisam se fazer presentes nos meios de comunicação 

para que seu discurso possa alcançar o maior número de pessoas. Na Grécia, a Ágora era um 

espaço físico destinado a esse fim, e cumpria a função de propiciar a participação do cidadão 

na vida política. Atualmente, a mídia televisiva se transformou em uma projeção da esfera 

pública como espaço de debates e expressão das identidades ideológico-político-partidárias. 

Por isso, o político midiatizado7 vai ao encontro do cidadão/sujeito midiatizado8 e 

através do discurso e da retórica política, busca cativar esse eleitor. 

Portanto, entender a influência do debate como media event, destinado à discussão de 

assuntos estreitamente ligados à res publica9, é essencial para capturar os aspectos da 

estratégia discursiva de Schopenhauer. Visto que o debate suscita o confronto direto de 

propostas políticas e a argumentação por parte dos participantes e, em alguns casos, o 

confronto de ideias e premissas as quais a presença da Dialética Erística pode pontuar a 

instância dos mesmos, além de colocar o candidato à presidência da república numa situação a 

                                                           
5 Cidades-estado da Grécia durante o período da história conhecido como antiguidade clássica. 
6 Assembleia dos cidadãos, na qual todo cidadão grego tinha direito de escolher diretamente através do voto, os 
rumos da política da cidade, sem recorre a representantes eleitos. Diferente do modelo atual brasileiro, que se 
baseia na democracia representativa. 
7 Político que busca exercer influência na sociedade através do uso dos meios de comunicação e recebe 
influência da opinião pública através da mídia. 
8 Indivíduo que usa os meios de comunicação para ter acesso aos temas de interesse da esfera pública e ter 
participação no processo. 
9Do latim “coisa pública, coisa do povo”. 
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qual ele não tem controle sobre a pauta a ser discutida entre os participantes. Essa 

circunstância singular cria um precedente para que o candidato use os recursos propostos por 

Schopenhauer na Dialética Erística a fim de escapar de situações embaraçosas, críticas, 

questionamentos ou mesmo “partir para o ataque”, por meio do emprego dos trinta e oito 

estratagemas concebidos pelo filósofo com o propósito de desqualificar, confundir, refutar e 

derrotar o argumento do adversário/debatedor, através de suas próprias palavras. 

Perante essas questões, o objetivo geral deste estudo é averiguar a presença da 

Dialética Erística de Schopenhauer presente no debate do segundo turno das eleições de 

2014, entre os candidatos Aécio Cunha Neves e Dilma Vana Rousseff. Entre os objetivos 

específicos propostos estão: 

a) Observar a existência da Dialética Erística no conjunto de perguntas e respostas 

existentes no debate. 

b) Enumerar as ocorrências dos trinta e oito estratagemas de Schopenhauer durante o 

debate. 

c) Analisar o uso desses dispositivos para estabelecer a ligação entre o conteúdo do 

debate e a Dialética Erística. 

d) Contribuir aos estudos da comunicação em relação à influência da obra A arte de 

ter razão de no debate televisivo. 

 

Em relação às metodologias adotadas, a pesquisa utiliza a análise de conteúdo e 

pesquisa documental, as quais vão ao encontro da proposta de identificar os elementos da 

Dialética Erística durante debate político entre os postulantes ao cargo de Presidente da 

República. As metodologias adotadas buscam identificar as ocorrências perceptíveis do uso 

dos trinta e oito estratagemas de Schopenhauer no debate eleitoral realizado às vésperas do 

segundo turno das eleições, em 24 de outubro de 2014, na TV Globo. 
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2. A TELEVISÃO COMO ARENA POLÍTICA 

O debate político na televisão brasileira teve seu marco inicial ainda na ditadura, 

quando em 9 de setembro de 1974, foi transmitida ao vivo no Rio Grande do Sul a disputa 

entre os candidatos ao Senado Paulo Brossard (MDB) e Nestor Jost (Arena)10. 

Desde então, a proposta de colocar frente a frente candidatos a cargos públicos esteve 

no centro das discussões na mídia e no campo político devido à visibilidade e abrangência que 

a televisão proporciona ao discurso político. 

Ligadas uma a outra, política e comunicação possuem uma relação que, em alguns 
momentos, convergem, e em outros, chocam-se, mas indiscutivelmente, entrelaçam-
se em uma sociedade midiatizada, em que os atores políticos não podem dispensar a 
visibilidade proporcionada pela mídia e esta, por sua vez, necessita dos fatos 
produzidos pela instância política.. (GONÇALVES, 2008, p. 19). 

Um dos fatores que marcam a singularidade do debate televisivo brasileiro é o 

personalismo exacerbado da figura do político. A ideologia partidária, o partido, as propostas 

e o background político não são tão evidentes quanto a própria construção da imagem pública 

do candidato. Isso pode se dever à constituição e estruturação do que se propõe como 

liderança política e quais os valores difundidos, propagados e valorizados11 pela sociedade no 

momento do processo eleitoral. 

Observa-se que é importante ao candidato construir uma imagem pública que lhe 

confira credibilidade perante a sociedade e que assim legitime seu discurso político durante o 

processo eleitoral. Por essa razão, o uso de estratégias de marketing e publicidade são aliados 

essenciais às campanhas para alcançar o resultado desejado. 

No entanto, a construção da imagem pública de um postulante à presidência está sob 

constante escrutínio da mídia. Além disso, a própria a imagem da persona do político é 

influenciada por fatores alheios ao seu discernimento. Por ser um indivíduo sujeito à 

investigação pública, fatos sobre seu passado e presente estão em permanente averiguação, à 

qual, nas sociedades democráticas, é tido como práxis que solidifica a imagem pública da 

persona do candidato. Logo, faz parte do jogo democrático permanecer exposto e sofrer as 

consequências diretas disso nas urnas. 

                                                           
10 Debate realizado na TV Gaúcha, hoje RBS TV. (GONÇALVES, 2008, p. 181) 
11 Valores culturais, sociais e políticos aceitos como força simbólica mais pujante no momento histórico 
determinado. (CHARAUDEAU, 2006, p. 87) 
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Ocorre, aí, uma supervalorização da imagem pública, ou uma dependência constante 
do sujeito político em relação ao poder de dar visibilidade ao que a mídia possui. 
Esta configuração leva a política a se fazer muito presente na mídia, principalmente 
na televisão. Essa realidade faz com que a política e as eleições transfiram-se para as 
telas deslocando-se desta forma das ruas, praças, instituições tradicionais onde o 
fazer político era realizado prioritariamente antes do advento e consolidação da 
mídia. (GONÇALVES, 2008, p. 21). 

Segundo CHARAUDEAU (2006, p. 87), a construção de uma imagem pública só faz 

sentido se for voltada ao público, pois esse conjunto de valores e práticas políticas deve 

funcionar como suporte de identificação conforme o desejo circunstancial do público12, ou 

seja, são os elementos que diferenciam uma candidatura de outra. 

Portanto, não faz sentido a um candidato à presidência, ou a qualquer outro cargo, que 

apresente propostas sem consonância com o momento histórico e político de seu país e que 

essas proposições devem estar alicerçadas na realidade objetiva e no imaginário popular em 

relação ao público. 

O ethos político deve, portanto, mergulhar nos imaginários populares amplamente 
partilhados, uma vez que deve atingir o maior número, em nome de uma espécie de 
contrato de reconhecimento implícito. O ethos é um espelho no qual se refletem os 
desejos uns dos outros. (CHARAUDEAU, 2006, p. 87). 

A importância da mídia televisiva nesse processo é crucial, visto que a maioria da 

população brasileira utiliza a TV para informar-se, formar opinião sobre fatos políticos, sobre 

os sujeitos envolvidos e, consequentemente, avalizar ou rejeitar o discurso dos postulantes ao 

cargo de Presidente da República. 

Importante instrumento para a divulgação de projetos, ideias, propostas e projeção 
da imagem pública, a televisão é a cada eleição mais valorizada a pretendentes a 
cargos públicos. Com pouco mais de meio século, a televisão, hoje, é o principal 
veículo de comunicação de massa e permite que a mensagem emitida pelos agentes 
políticos chegue mais rápido aos eleitores. (GONÇALVES, 2008, p. 29). 
 

2.1. QUEM É QUEM NA DISPUTA À PRESIDÊNCIA 

Para alcançar o objetivo de vencer as eleições, um fator imprescindível para obter 

credibilidade perante o público é demarcar posição dentro da disputa eleitoral. Na campanha, 

o foco é ressaltar diferença entre os candidatos, as quais são colocadas às vistas do público 

como a principal forma de disparidade entre as propostas que estão à disposição do eleitor. 

                                                           
12 Conforme o Charaudeau (2006), trata-se de valores comuns desejados e seu poder de atração perante a 
coletividade. 
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A diferenciação forçada ou inerente entre duas propostas eleitorais é o ingrediente da 

polarização, durante as eleições, seja por critérios pessoais ou ideológicos. As campanhas 

políticas no Brasil  tendem a utilizar da Estratégia do Enquadramento13, as quais satisfazem a 

necessidade de ressaltar as características da persona e o background do político que disputa 

o cargo eletivo. 

Estabelecer um enquadramento consiste, portanto, em buscar formas de modular a 
interação com a audiência. Ou seja, estabelecer um atalho através do qual os 
candidatos incentivam os telespectadores a percebê-los de determinada maneira e a 
levarem em consideração o conteúdo das suas mensagens. Nesse sentido, a 
estratégia do enquadramento cumpre um papel persuasivo. É uma forma de 
estabelecer um laço de confiança com a audiência, para que esta utilize essa 
percepção como um argumento; um atalho; ou ainda um meio para processar a 
informação. (VASCONCELLOS, 2015, p. 11). 
 

Com base nessa proposta, identificam-se os participantes principais do debate, os 

quais disputam a primazia pelo eleitorado através do discurso político adequado às suas 

posições ideológicas, além das propostas e projetos que buscam identificação com o público 

através palavras-chave14, as quais orientam a continuidade do debate. 

2.1.1 AÉCIO NEVES DA CUNHA, SENADOR DA REPÚBLICA 

 Representante das forças de oposição nas eleições de 2014, o Senador Aécio Neves 

(PSDB15) possui histórico e tradição familiar ligada à política. Aécio é neto de Tancredo 

Neves, Presidente eleito no primeiro sufrágio universal pós-ditadura, que faleceu antes de 

iniciar o mandato. 

Eleito deputado federal por Minas Gerais, em 1987, Aécio Neves exerceu o cargo até 

2002, quando venceu as eleições para governador do estado. 

Até 2010, Aécio Neves deu continuidade ao mandato de governador em Minas Gerais 

até ser indicado pelo partido a concorrer ao Senado da República. Eleito Senador, Aécio dá 

                                                           
13 A teoria do enquadramento foi apresentada por Erving Goffman, na sua obra Frame Analyses, de 1974. No 
estudo, Goffman analisa como os indivíduos constroem socialmente marcos interpretativos que permitem dar 
sentido aos acontecimentos e eventos sociais, em suma, marcos que ajudam as pessoas a responderem à 
pergunta: “o que está acontecendo aqui?”. A hipótese tem como suposto teórico que os indivíduos formam 
esquemas interpretativos a partir do seu cotidiano. Esses marcos ajudariam as pessoas a “localizar, perceber e 
identificar” os acontecimentos. Em outras palavras, os indivíduos recorrem a estruturas cognitivas para organizar 
o pensamento a partir de valores e crenças assimilados no seu dia a dia. (VASCONCELLOS, 2015, p. 10) 
14 São valores ou premissas utilizados pelas campanhas políticas para conquistar  o eleitor (honestidade, 
competência, justiça, igualdade, inclusão, segurança, educação, desenvolvimento, inovação etc.). 
15 Partido da Social Democracia Brasileira, criado a partir do MDB, partido de oposição que teve sua atuação 
permitida durante a Ditadura Militar. 
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sequência ao trabalho de exercer a função legislativa, além de liderar a bancada do partido 

(PSDB) no Senado Federal. 

Em 2014, após 12 anos de liderança do Partido dos Trabalhadores16 (PT), Aécio Neves 

é lançado candidato à presidência em oposição à Dilma Rousseff, Presidente desde 2010 pelo 

PT. 

2.1.2 DILMA VANA ROUSSEFF, PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Empossada em 2010, como Presidente, Dilma Rousseff representa o PT. A candidata à 

reeleição exerceu cargos públicos no Rio Grande do Sul e no Governo Federal durante a 

gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2002-2009).  

Filha de imigrante búlgaro e mãe brasileira, Dilma Rousseff teve a formação política 

voltada à esquerda, que a levou a combater a ditatura (1964-1985), sendo presa e torturada 

durante o período de exceção. 

Foi Ministra de Estado e exerceu funções de gestão sem concorrer a cargos públicos 

até 2010, onde foi escolhida como sucessora do então presidente e eleita. 

Em 2014, disputou com as forças de oposição sua segunda eleição como governante. 

  

                                                           
16 Criado a partir dos movimentos de estudantes e trabalhadores que faziam oposição civil durante a Ditadura 
Militar, o PT teve seu início a partir da redemocratização. 
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3. A DISPUTA DE IDEIAS NUM AMBIENTE POLARIZADO: O CASO  DO 

PANORAMA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES DE 2014 

 

A eleição de 2014 aconteceu nas condições mais singulares desde a redemocratização. 

As denúncias de corrupção envolvendo partido no poder (PT) e oposição (PSDB) permearam 

a campanha do início ao fim, e fizeram com que a disputa se polarizasse em dois campos 

ideológico-partidários distintos. 

Um fator importante a ressaltar é que o ambiente de polarização política encontra seu 

reflexo na mídia e na sociedade, que tendem a se posicionar conforme a cobertura jornalística 

e de opinião sobre o partido que está no poder e o adversário. Através da atuação da mídia, o 

cidadão pode escolher entre a permanência de um partido no comando do país, ou escolher a 

oposição. 

De um lado, a situação (PT) se coloca como defensora de conquistas econômicas e 

sociais, por meio do discurso que a continuidade nas políticas de inclusão social, 

desenvolvimento, investimento em infraestrutura, empregos, moradias, educação e subsídios 

sociais e econômicos promovem o crescimento do país e da sociedade. A partir dessas 

premissas, o PT se diferencia da oposição ao sustentar que o estado deve ser o catalisador do 

desenvolvimento econômico, político e social, e que a oposição ameaça essas conquistas.  

No outro (PSDB), o discurso ataca a continuidade de um projeto político que não 

considera viável a longo prazo (segundo seus conceitos concebidos como plataforma política); 

tampouco dá respaldo à práxis política, que considera a corrupção um fato vigente e prática 

sistemática do PT no comando do estado brasileiro, que, segundo a campanha eleitoral do 

PSDB, não foi combatida, não teve atenção suficiente e não atende aos anseios da opinião 

pública por justiça. Além de considerar que não houve avanços significativos à população 

desde o início da governança petista17. 

Esses fatores compuseram o ambiente político-eleitoral e midiático que deu o tom da 

disputa entre o PT e PSDB durante todo o transcurso das eleições em 2014. 

A polarização excessiva das campanhas eleitorais ampliou a possibilidade do emprego 

de recursos e estratégias que colocaram as campanhas em confronto direto, até o debate 

eleitoral decisivo, anterior ao segundo turno. 

  

                                                           
17 Referente aos políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores. 
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4. A DIALÉTICA ERÍSTICA DE SCHOPENHAUER 

Derivado de um manuscrito produzido entre 1830-1831, A arte de ter razão, de Arthur 

Schopenhauer, é uma obra que não teve título atribuído pelo autor, que teve sua finalização 

pendente até a publicação post mortem. No entanto, a formulação do hoje considerado tratado 

acerca da disputa verbal filosófica é, segundo a práxis, um parâmetro para a análise das 

disputas entre duas ou mais proposições divergentes, sob a ótica de que vencer é mais 

importante que alcançar a verdade, ou ter razão nas argumentações. 

Segundo Volpi (2011), o tratado foi publicado pela primeira vez sob o título de Eristik, 

em 1864, na então Prússia. Segundo o organizador da obra em português, o título é deduzido 

por meio das próprias anotações do autor presentes na obra. Entre as principais razões 

atribuídas ao autor para não ter publicado a obra, Schopenhauer indica suas impressões 

pessoais: 

Reuni os artifícios desonestos mais recorrentes nas controvérsias e representei 
claramente cada um deles na sua peculiaridade, ilustrando-o com exemplos e 
atribuindo-lhe um nome; por fim, acrescentei também os meios para serem 
utilizados contra tais artifícios, por assim dizer as defesas contra tais simulações; o 
resultado foi uma verdadeira Dialética Erística. Porém, na revisão ora empreendida 
em meu trabalho passado, acho que as um estudo tão exaustivo e minucioso das vias 
indiretas e dos truques de que se vale a natureza humana comum para ocultar seus 
defeitos não é mais conforme ao meu temperamento e, por isso, deixo-o de lado. 
(SCHOPENHAUER, 2011, p. VIII). 

A mera existência de uma obra tão controversa quanto A arte de ter razão suscitou a 

possibilidade de realizar uma análise que fizesse a correlação do debate eleitoral televisivo 

com os estratagemas propostos por Schopenhauer. No entanto, mesmo que a identificação das 

proposições do filósofo tenda a ser levada ao cotidiano, existe a dificuldade em sistematizá-

las a partir do campo da comunicação. Como um jogo de espelhos, o ambiente onde são 

travados os conflitos argumentativos apresenta particularidades que podem mascarar a 

existência de um embate direto entre posições antagônicas. É necessário colocar as 

divergências e os embates às claras, em um espaço no qual não exista a possibilidade do corte, 

da edição e do auxílio externo - no caso da mídia televisiva, o debate eleitoral de televisão. 

Foi preciso encontrar a alternativa na qual a persona em destaque – o político - seria forçado à 

exaustão por seus oponentes, sem a possibilidade de escapar de um confronto direto por meio 

de recursos que a tecnologia proporciona. Nesse caso, o debate ao vivo proporciona a 

instância necessária para que a Dialética Erística de Schopenhauer seja empregada a fim de 

vencer o discurso político do adversário. 
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Diferente do que Schopenhauer poderia supor em sua obra, a aplicabilidade não se 

restringe apenas à mãe de todas as ciências, a filosofia. A arte de ter razão transita por vários 

campos do conhecimento. Salienta-se a influência e utilização da obra em vários campos: 

política, direito e outras que dependam da argumentação e da palavra. São áreas nas quais a 

retórica e a dialética estão presentes em sua essência; em razão da existência de uma miríade 

de vieses, teses, proposições e opiniões que entram em choque; opõe-se direta ou 

indiretamente, a fim de buscar a supremacia perante as demais argumentações. 

O direito, por exemplo, possui extensa bibliografia sobre a obra e uma das principais 

aplicações é no tribunal do júri, inclusive com exercícios práticos de como vencer a 

argumentação entre defesa e acusação durante as perguntas feitas às testemunhas, 

especialistas e réus. 

Todas as instâncias nas quais se aplica a Dialética Erística exigem a interlocução entre 

duas ou mais vozes antagônicas que buscam a vitória no debate e reclamar para si a razão 

como bem imaterial, o troféu que cabe ao vencedor do debate.  

Na modernidade, essa particularidade presente no discurso político necessariamente se 

reproduz no campo da comunicação. 

Uma singularidade evidente do discurso político na mídia, espacialmente nos debates 

eleitorais de televisão, é a tendência ao uso de instrumentos retóricos de linguagem, a fim de 

amenizar as tensões e não se colocar em posição na qual necessite falar de temas que não lhe 

seriam favoráveis. Ao ser forçado ao confronto, surge a possibilidade de observar a presença 

dos trinta e oito estratagemas de Schopenhauer.  

É possível perceber a presença dos estratagemas propostos por Schopenhauer na Arte 

de Ter Razão, ainda que difusa, em várias instâncias midiáticas, ou mesmo no cotidiano.  

Uma característica notável da Dialética Erística é que, mesmo em discussões nas 

quais os debatedores aparentemente não tëm consciência de sua existência; os recursos 

discursivos propostos pelo filósofo alemão podem ser confirmados in loco e pode ser 

constatada uma noção geral de como pode ser vencida uma disputa verbal por meio dos 

estratagemas. 
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Entretanto, mesmo com a pertinente correlação da obra com o campo da comunicação, 

não foram encontradas referências bibliográficas relacionadas a fenômenos 

comunicacionais18, em quaisquer mídias. 

4.1 A ARTE DE TER RAZÃO, SOB O PRISMA DE SCHOPENHAUER 

Para compreender o porquê de a Dialética Erística ter sido descartada por 

Schopenhauer, é preciso conhecê-la um pouco mais. 

A arte de ter razão é a forma proposta pelo autor de disputar e vencer um debate sobre 

determinado tema, de modo que o objetivo é que se tenha a razão, sem avaliar a consistência 

da tese ou teoria apresentada. A complexidade inerente à natureza do debate faz com que a 

razão objetiva seja sobrepujada pela subjetividade e juízos de valor diante do público, a fim 

de capturar, persuadir ou cooptar a audiência por meio de dispositivos de linguagem que 

traduzam e correspondam ao imaginário popular vigente. Portanto, compreender a 

subjetividade daqueles que se confrontam e aqueles que presenciam a contenda pode fazer 

com que a “razão19” mude de um lado para outro durante a discussão. 

Como pode alguém ter a razão objetiva e perder o debate? Schopenhauer (2011) 

considera que a validade de um argumento, ou se ele é verdadeiro à luz da ciência tem valores 

diferentes para aqueles que o disputam. Ou seja, a verdade e o argumento são duas coisas 

distintas e não se complementam necessariamente. A maldade intrínseca do homem faz com 

que um debate possa ser permeado por artimanhas atrozes que não visam trazer à luz a 

verdade ou o conhecimento sobre determinado tema. A essência da disputa é determinada por 

quem vence e quem perde. A partir dessa premissa, a ânsia de saciar as vaidades envolvidas 

na contenda leva a disputa à desonestidade, ao uso de subterfúgios, estratégias e táticas que 

não visam alcançar a verdade ou colocá-la em evidência, mas obter a razão perante o 

adversário e plateia. Não a razão objetiva por definição; pois, nesse caso, a razão (ou 

racionalidade) não é um conceito que se propõe à busca pela verdade. A razão, nesse caso, 

está vinculada ao sujeito que enuncia e reclama para si a verdade com um discurso que possa 

ser assumido como socialmente aceito. Conforme essa argumentação, o debatedor apresenta 

suas alegações com a Dialética Erística, como dispositivo auxiliar ao discurso, a fim de 

validar seus pressupostos perante o público, satisfazer a vaidade e vencer. 

                                                           
18 A respeito especificamente de A arte de ter razão no debate eleitoral de televisão, não foram encontradas  
referências disponíveis. 
19 Com base nos pressupostos de Schopenhauer (2011), a razão é um bem imaterial ao qual os debatedores 
competem e que é concedido pela audiência (ou pela sua maioria) ao suposto vencedor. 
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4.2 A DIALÉTICA E A POLÍTICA 

. Todo ser humano capaz de se comunicar tem aptidão natural à dialética e possui uma 

lógica particular de compreender o mundo. Essa compreensão subjetiva funciona como 

arcabouço utilizado na busca; ou nesse caso, a disputa pela razão durante o debate. No 

entanto, existe a necessidade de compreender que a habilidade da oratória individual e de 

formulação de enunciados não são qualidades inatas a toda a população e que, o aprendizado 

empírico ou dos bancos escolares pode contribuir para essas matérias, mas não determina o 

talento de um indivíduo como debatedor. Por essas razões, nas sociedades democráticas, o 

discurso político é exercido por pessoas que precisam ter o conhecimento, talento natural ou 

adquirido na arte da palavra, são os políticos profissionais. 

Na sociedade ocidental, a democracia é exercida pelo voto da maioria, ou seja, o poder 

argumentativo de um indivíduo pode ser determinante na disputa para um cargo público. 

Entretanto, é preciso compreender que o debate é permeado por características básicas: 

problema ou tese, proposições e abordagens. Cada interlocutor precisa defender suas posições 

perante um determinado assunto ou problema. A práxis política se encaixa nessa instância, 

pois toda a sociedade democrática possui em suas estruturas a gênese da controvérsia. Os 

saberes, temáticas, teses, antíteses e sínteses são baseados em variados campos do 

conhecimento, ratificados pela sociedade e convergem para o discurso político. Como as 

prioridades político-administrativas de uma sociedade são exercidas pelos representantes 

eleitos, é natural que existam visões diferenciadas sobre um mesmo tema e estejam em 

constante discussão e, em alguns casos, num conflito permanente que perpassa o espaço e o 

tempo. Como exemplo, basta observar o embate entre defensores do liberalismo econômico, 

que seria pouca ou nenhuma intervenção do estado na economia e os favoráveis ao modelo de 

estado de bem-estar social, proposto por aqueles que defendem que o estado deve ter presença 

firme na condução da economia. 

4.3 A ESSÊNCIA DA DISPUTA 

Segundo Schopenhauer (2011), a existência de um embate de ideias tem características 

intrínsecas que precisam ser observadas. Toda vez que os interlocutores apresentam um 

argumento, existem modos e caminhos para refutar suas proposições.  
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1.a) Refutação pela realidade objetiva, ou relacionada ao argumento adversário [ad 

rem]: relacionada à busca por fraquezas, incorreções e falhas na argumentação, ou exposta 

frente a resultados práticos que coloquem a tese adversária em conflito com a realidade. 

1.b) Argumentos pessoais [ad hominem]: o ataque é baseado na pessoa do adversário: suas 

qualidades, defeitos, erros, acertos e outros elementos que possam ser utilizados para vencer 

por meio de ataques pessoais. 

2) Os caminhos utilizados 

2.a) Refutação direta – baseia-se em desqualificar a tese adversária em seus alicerces, 

premissas básicas ou que as suas consequências não comprovam seus argumentos. 

2.b) Refutação indireta - pode ser utilizada de duas maneiras: o uso de afirmações presentes 

na fala do adversário para interferências pontuais que derrubem a tese, ou o emprego de 

exemplos práticos, baseados em fatos isolados ou conflitantes que retiram a validade do 

argumento do opositor. 

4.4 OS 38 ESTRATAGEMAS DE SCHOPENHAUER 

1) Exagero expansivo a partir do pontual [ad rem] 

Usar elementos pontuais presentes na fala do próprio adversário sobre um aspecto 

específico que, colocado fora do contexto, serve para expandir a afirmação adversária a uma 

escala excessivamente maior, preferencialmente nefasta.  

Exemplo: se uma pessoa afirma ser a favor do aborto para casos especiais, o 

adversário pode fazer a acusação de que a pessoa faz apologia ao assassinato de bebês, 

que vai contra as leis de deus, ou de ser um genocida. A acusação pode ser rechaçada ao 

sustentar que a não intervenção em uma gravidez indesejada, ou de risco para a gestante e feto 

podem causar duas mortes. Portanto, não agir seria omissão criminosa. 

2) Ação diversiva pontual [ad rem] 

A partir do argumento do oponente, pode-se isolar um elemento da tese, apresentar um 

conceito externo e alheio ao debate, a fim de levar a discussão a um termo no qual a 

proposição inicial do opositor possa se tornar inaceitável, mesmo sem refutar o argumento do 

adversário. 
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Exemplo: durante um debate político, o candidato A afirma que é preciso reavaliar o 

conceito de família com a inclusão do casamento gay. O candidato B rebate com ação 

diversiva ao sustentar que a família, por definição, só pode ser composta por homem e 

mulher e que casamento gay não gera filhos, portanto, não se trata de família. Na 

tréplica, o candidato A afirma que segundo a premissa do candidato B, até casais 

heterossexuais que não podem gerar filhos não os enquadraria com família. Logo, a existência 

de progênie não determina a existência de um vínculo familiar. 

3) Generalização forçada do específico [ad rem] 

Utilizada para tornar o argumento adversário inviável, por meio do emprego da 

ampliação de um aspecto particular presente na tese do oponente, para que o específico se 

torne absoluto e possa ser exposto como uma monstruosidade ofensiva. 

 Exemplo: uma pessoa que defende a equidade entre os direitos das mulheres e 

homens afirma que os salários são desiguais entre os gêneros. O adversário acusa que a tese 

dessa pessoa propõe que as mulheres sobreponham os homens e, com isso, coloca em 

risco a própria sobrevivência da sociedade. Em resposta, a pessoa pode refutar o 

estratagema sob a afirmação de que defende a equidade entre os gêneros, não a dominância. 

4) Disfarce do objetivo [ad rem] 

Consiste em manipular a percepção do adversário com o uso de proposições 

aparentemente desconexas e em desordem, as quais tenham pontos de concordância entre as 

partes, para que não seja previsto um contraponto imediato do oponente, em razão de não 

possuírem uma relação perceptível inicialmente, ou ser baseada em correlações vagas 

(honestidade, integridade, honra, lealdade, justiça etc.). A partir encadeamento de cada 

componente, o adversário é levado a aceitar a premissa sem questionar o argumento. 

Exemplo: Valores relacionados aos conceitos de família, liberdade (ou livre-arbítrio), 

justiça, igualdade, honestidade, virtude, honra, humildade, compaixão e sacrifício pessoal 

(resiliência) são frequentemente associados ao pensamento cristão ocidental. Logo, são 

valores tidos como conditio sine qua non ao convívio em sociedade, a partir do pressuposto 

que são impostas e aceitas como norma social, por serem valores preconizados pelo messias 

cristão e por deus. Portanto, uma pessoa de orientação ateísta seria, por definição, 

contrária a esses pressupostos. 
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5) Uso de falsas premissas [ad rem/ad hominem]  

A partir da concepção adversária em relação a um tema (presunção de argumento), é 

possível comprovar uma tese, mesmo quando o adversário refute uma afirmação considerada 

verdadeira. Para isso, é necessário o emprego de falsas premissas a fim de convencer ( e 

manipular) o oponente de que a tese é verdadeira em sua totalidade. 

Exemplo: Segundo o conceito maniqueísta, as pessoas são “boas” ou “más”. Se o 

sujeito A é contra a pena de morte, pode-se inferir que um estuprador é, por definição, uma 

pessoa má. Logo, pessoas boas se distinguem das más, pois não cometem estupro. Portanto, a 

pena de morte exclui as pessoas más (estupradores) do convívio com as boas. Então, se o 

sujeito A é contra a pena de morte, ele é a favor de que pessoas más (estupradores) vivam 

entre pessoas boas. Logo, esse argumento pode ser utilizado para convencer o sujeito A que 

para não ser uma pessoa má, é preciso concordar com a pena de morte (“direitos humanos 

para humanos direitos”), ou seja, para ser “bom”, é preciso, necessariamente, ser a favor da 

pena de morte. 

6) Falácia oculta no argumento [ad rem] 

Através de artifícios de persuasão, injeta-se falácias nas alegações para induzir que 

uma tese falha pode se sustentar por meio de especificidades falaciosas presentes na 

argumentação, ou seja, “os fatos comprovam a tese”. 

Exemplo: Em discurso proferido aos fiéis, o pastor Marco Feliciano citou a bíblia para 

afirmar que o acidente aéreo que causou a morte dos integrantes da banda Mamonas 

Assassinas foi um castigo divino. Segundo o pastor, a bíblia diz que as crianças são 

protegidas por deus. A partir dessa concepção, Feliciano sustentou que banda “corrompia” a 

juventude por meio de suas músicas e a queda da aeronave aconteceu em circunstâncias 

singulares (“nada acontece por acaso”). Logo, concluiu que a existência de deus é 

comprovada pelo que considera um castigo dado aos “injustos”, “hereges” ou “descrentes”. 

7) Bombardeio de perguntas [ad rem] 

A exigência exagerada de detalhes pormenorizados e perfeitamente encadeados 

durante os questionamentos pode induzir o oponente à confusão, esconder a intencionalidade 

das alegações a serem comprovadas, além de cobrir as lacunas da argumentação frente ao 

adversário, ao mesmo tempo que busca falhas e contradições na tese do oponente.  
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Exemplo: Este dispositivo foi o que permitiu ao Jornalista e apresentador britânico 

David Frost obter a confissão do ex-presidente dos Estados Unidos Richard Nixon, que 

admitiu, pela primeira vez em público, a participação direta nos crimes que culminaram no 

escândalo Watergate, durante entrevista concedida em 1977. 

8) Provocar raiva [ad hominem]  

A fim de esconder as falhas na argumentação e a vantagem do adversário no debate,  e  

usa-se perguntas e argumentos que irritem o oponente para reduzir seu discernimento, para 

não permitir que seja capaz de entabular uma resposta que ponha em cheque a tese defendida. 

Exemplo: no tribunal do júri, um advogado de defesa pode usar desse estratagema para 

pressionar a vítima de um crime com o emprego de perguntas constrangedoras, associações 

que desqualificam a pessoa (prostituição, uso de drogas etc.), insinuações maldosas (inversão 

da culpa), além de não demonstrar piedade com o adversário para desacreditar seu 

testemunho. 

9) Fazer perguntas desconexas [ad rem]  

O uso de perguntas fora de ordem lógica para o oponente mascara a intencionalidade e 

reduz a possibilidade de receber uma réplica indesejada. A falta de ordem nas perguntas pode 

fazer com que o adversário não saiba exatamente qual o foco da argumentação e não tem a 

possibilidade de se precaver adequadamente. As respostas também podem ser usadas como 

base para a própria argumentação.  

Exemplo: - Sujeito A: por que a legislação deve impedir o sacrifício animal em rituais 

religiosos? – Sujeito B: por ser cruel com os animais – A: você gosta de churrasco? – B: Sim. 

– A: sua religião é qual? – B: cristã. – A: então a sua afirmação tem mais a ver com a sua fé 

que com o direito de outra pessoa de sacrificar animais. – B: o sacrifício em si é cruel, seja 

feito por qualquer religião. – A: você sabe como um animal é abatido em um frigorífico? – B: 

não sei. – A: você já presenciou um sacrifício religioso? – B: não, e nem quero ver isso. – A: 

então se você come carne sem saber como o animal é abatido e nem sabe como acontece o 

sacrifício religioso, como você pode dizer que é cruel uma coisa e ao mesmo tempo praticar 

outra? 

 

10)  Reverter a negação em favor do discurso [ad rem]:   
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Quando o adversário responde com negativas a uma ou mais perguntas que seriam 

usadas a favor da argumentação, existe a possibilidade de apresentar um questionamento que 

seria respondido de forma positiva pelo oponente, ou apresentar duas opções que coloquem 

em xeque a tese adversária. 

Exemplo: - A: você é a favor dos direitos humanos? – B: Não, só serve para proteger 

bandido. – A: e o direito à saúde e educação também? – B: aí não tem como ser contra. – A: o 

acesso à educação e saúde são direitos humanos por definição, o senhor continua a ser contra? 

– B: uma coisa não tem nada a ver com a outra. - A: nesse caso, não se pode excluir um 

direito em detrimento de outros com base só no seu julgamento. 

11) Indução generalizante [ad rem]  

No caso do adversário admitir a validade de um ou mais aspectos presentes na 

argumentação, deve-se induzir o oponente a admitir que a tese é verdadeira por completo, 

reconhecida e estabelecida como verdade universal. 

Exemplo: se uma pessoa se diz contra a pena de morte, é possível induzir a pergunta 

se ela sentiria vontade de matar alguém que tivesse estuprado sua filha, irmã, mãe etc. No 

caso da resposta for positiva, então parte-se da premissa que a pena capital é válida como 

instrumento de justiça por ser de concordância do próprio adversário. 

12) Manipulação da semântica [ad rem/ad hominem] 

Trata-se do uso de termos que desqualificam o adversário e/ou a tese apresentada 

através do emprego de sinônimos ou antônimos para definir uma mesma condição ou fato 

social de forma pejorativa, degradante e constrangedora ao oponente. 

Exemplos: enquanto defensores da causa LGBT20 usam o termo homossexual ou 

homoafetivo para descrever uma pessoa que tem atração física e afetiva por indivíduos do 

mesmo sexo, seus opositores em vários setores da sociedade os qualificam das mais diversas 

maneiras (pederasta, sodomita, afeminado etc.), muitas das quais ofensivas, de forma aberta 

ou implícita. No caso de precisar se defender de um ataque, o estratagema pode ser usado para 

suavizar uma condição desfavorável através da mudança de sujeito ativo para passivo, ou 

termos com significados semelhantes (sob custódia, detido, preso, encarcerado e outros). 

                                                           
20 LGBT é a sigla que designa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, ou seja, trata-
se de um movimento em defesa desses grupos. 
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13) Restrição de alternativa [ad rem]  

Apresentar ao rival um argumento inescapável, ao qual deixaria o oponente em total 

posição de constrangimento, caso discordasse. 

Exemplo: usar a premissa de que a regulação e fiscalização dos órgãos de imprensa é 

uma medida ditatorial costuma colocar muitos políticos na defensiva; visto que, 

especialmente nas democracias consolidadas, os governos ditatoriais são desprezados pela 

sociedade, justamente por controlar o acesso do público à informação. 

14) Proclamar vitória antecipada [ad hominem]  

Usar a fragilidade do discurso verbal ou ingenuidade do oponente para lançar um 

argumento que, em si, não valida a tese. No entanto, impõe-se como verdade, através de uma 

atitude prepotente diante do adversário, assumindo como fato comprovado o que não tem 

condições de ser fundamentado. 

Exemplo: esse tipo de estratagema pode ser observado em páginas e fóruns da 

internet, na prática que se popularizou sob o termo de “trollagem21” entre torcedores de times 

de futebol, fãs de celebridades e assuntos de interesse comum. O mesmo dispositivo é 

associado ao termo “complexo do pombo enxadrista22”.  

15) Anulação de paradoxo [ad rem]  

Este estratagema diz respeito à situação na qual a falta de consistência da tese deve ter 

a atenção desviada do público e do oponente. Apresenta-se um argumento válido como 

alternativa ao interlocutor; se este não aceitar a proposição, é possível exagerar o efeito da 

negação e clamar a vitória para si, por ter posto o adversário em uma condição insustentável. 

Caso concorde, é possível fazer a ligação com o tema anterior e afirmar que, ao final, a 

proposição inicial era correta.  

Exemplo: em uma discussão entre defensores do capitalismo e do comunismo, o 

comunista pode defender que o sistema capitalista é análogo à servidão, pois obriga o cidadão 

a servir ao sistema e consumir indiscriminadamente para mantê-lo em funcionamento. O 

                                                           
21 Designa o ato de desestabilizar deliberadamente uma discussão com asserções absurdas ou ofensas verbais 
ligadas à aparência, modos e costumes de um ou mais participantes, com a intenção de ofender e desqualificar o 
adversário. 
22 Termo que se popularizou na internet para designar pessoas que durante a discussão não possuem capacidade 
argumentativa para debater e apelam para ofensas pessoais  - “discutir com ele é o mesmo que jogar xadrez com 
um pombo, pois ele defeca no tabuleiro, derruba as peças e sai voando, cantando vitória”. 
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capitalista rebate ao afirmar que os escritos de Marx são apenas suposições e que suas 

experiências reais foram um fracasso. O comunista responde que o capitalismo segue a 

produzir riquezas a poucos beneficiários em detrimento da maioria. Se o capitalista negar, 

será ridicularizado. Se concordar, o comunista pode usar esse viés para aumentar a carga 

sobre as mazelas do sistema defendido pelo rival. 

16) O histórico pessoal como alvo [ad hominem] 

É o caso de expor ofensivamente e de forma espalhafatosa as contradições na fala do 

oponente. Podem ser utilizados fatos ligados ao seu passado, pessoas a quem se associou, 

ideologias que defendeu, erros que cometeu, afirmações controversas e preconceituosas que 

fez, além de outros aspectos que possam expor a imagem do adversário ao ridículo, a ponto de 

desacreditar totalmente qualquer tese que venha a defender (presunção de culpa retroativa). 

Exemplo: as declarações anteriores do Deputado Federal Marco Feliciano contra 

negros e gays em redes sociais na internet foram usadas como argumento para desqualificar a 

escolha do congressista para a Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. 

17) Salvo pela relativização [ad hominem] 

Caso seja pressionado por um fato inquestionável como contraprova, pode-se 

relativizar o fato, tirá-lo de contexto e colocar-se em uma posição mais favorável perante o 

público e o opositor.  

Exemplo: durante a apresentação do inquérito do caso relativo ao incêndio na boate 

Kiss em Santa Maria, que na época indiciou membros do gabinete do Executivo Municipal 

por responsabilidade na tragédia; insinuou-se que a Polícia Civil estaria fazendo uma manobra 

política engendrada pelo Governo Estadual, que era ocupada por um partido de oposição ao 

governo municipal. 

18) Ação evasiva de emergência [ad hominem]  

Caso o embate esteja prestes a ser perdido, é preciso usar uma saída estratégica, 

recuar, mudar o assunto imediatamente antes que o estrago seja completo.  

Exemplo: no caso da existência de documentos ou testemunhos que comprovam a 

participação de uma pessoa em um crime; pode-se mudar o foco da acusação do criminoso 

para a vítima, culpando-a por ter sido ingênua ou negligente a ponto de dar a oportunidade 
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para a ocorrência do crime (“a vítima usava roupas provocantes que o induziram a cometer o 

delito”).   

19) Escape pela tangente [ad rem]  

Se o opositor apresentar um aspecto de seu argumento contra o qual não se possui 

contraprova, parte-se do raciocínio geral relacionado ao tema para que alguma fragilidade 

presente na tese possa ser usada para inverter o debate.  

Exemplo: se um estudante que é questionado pelo professor da banca sobre a ausência 

de comprovação da fonte bibliográfica, o aluno pode usar como defesa que o rigor acadêmico 

é abusivo, o que limita a criatividade e a inovação. 

20) Falácia a partir da premissa [ad hominem]  

No caso do opositor possuir argumentos consistentes em exposição, nega-se a síntese 

da tese adversária para que os pressupostos sejam isolados e usados de forma conveniente, a 

fim de sustentar conclusões alheias às proposições iniciais do oponente (oportunismo 

retórico). 

Exemplos: No caso de uma pessoa defender a descriminalização das drogas em razão 

do combate aos crimes associados ao tráfico não terem efetividade, causar mais vítimas do 

que resultados práticos e não diminuir o consumo de tais substâncias; pode-se inferir que a 

pessoa é drogada, ou é a favor de quem usa drogas, que faz apologia ao tráfico e aos crimes 

ligados ao consumo, e que seus argumentos não devem ser levados em consideração. 

21) Preferir argumento baseado em sofismas [ad rem]:   

Se o adversário se vale de um argumento aparentemente enganoso (ou 

circunstancialmente impopular) para defender sua tese, é possível rebater a alegação com um 

argumento igualmente falacioso, a fim de anular o efeito da argumentação do oponente. Como 

o objetivo é vencer, não é necessário dispender de tempo para trazer o debate à luz da 

verdade. Basta usar uma falácia mais elaborada para derrubá-lo.  

Exemplo: se uma pessoa defender o direito de um suspeito a um julgamento justo, 

conforme os preceitos do Estado Democrático de Direito para o caso das evidências não 

serem conclusivas para apontar um culpado; pode-se refutar a tese ao presumir a culpa e 

desacreditar o oponente (“leva pra casa, ou, adote um criminoso”). O estratagema pode ser 
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utilizado também para definir uma condição que, de inaceitável, passa a ser válida como 

efeito de um fato não necessariamente associado (“a vítima do crime tinha ficha criminal”). 

22) Presunção de falácia [ad hominem] 

Se o adversário exigir que se admita algo que colocaria o tema da discussão em litígio, 

deve-se recusar a afirmação do oponente. A negação da premissa se baseia num raciocínio 

cíclico, no qual o fato comprova o argumento e valida a tese; sem abrir oportunidade para ser 

questionado e não merecer ser posto em discussão por ser uma alegação provada por si 

mesma (imposição de autoridade retórica inconteste). 

Exemplo: se uma criança pergunta insistentemente ao pai o porquê de não ter sido 

deixado que brinque na rua à noite, mesmo que não haja risco, o pai pode responder que a 

vontade dos pais tem primazia sobre a vontade dos filhos. 

23) Indução ao exagero [ad rem/ad hominem] 

Se o debate incorrer num impasse aparentemente insolúvel, a alternativa proposta é 

insuflar o exagero na argumentação do oponente, dissecar as proposições adversárias (mesmo 

que sejam válidas) frente à plateia e desqualificar o discurso por meio da imposição de que a 

tese do opositor é inaceitável. Para manter o controle sobre o debate, é necessário que cada 

asserção seja pormenorizada, a fim de se proteger do mesmo ataque. 

Exemplo: no caso de duas pessoas que defenderem teses diferentes, porém aceitáveis 

sobre um mesmo problema; é preciso deixar que o oponente se perca no litígio e sucumba ao 

próprio ego ao acreditar que sua tese tem mais validade antes de perceber que teve o “tapete 

puxado” e suas proposições perderam o sentido devido à própria ânsia em comprová-las. 

24) Fabricação de consequências [ad rem/ad hominem]:   

A partir de uma proposição do opositor, usam-se deduções primárias e conceitos 

deturpados para forçar uma consequência nefasta, que não necessariamente corresponde à 

assertiva do rival ou à realidade do que foi proposto. Isso induz uma afirmação ao absurdo 

frente à plateia e desqualifica sua validade perante aos demais.  

Exemplo: se uma pessoa defende a regularização dos imigrantes oriundos de outros 

países, os opositores podem usar desse argumento para dizer que a imigração causa 
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desemprego entre os nativos, miséria, criminalidade e compromete a integridade cultural da 

nação. 

25) Uso da instância para refutação [ad rem] 

Se a tese apresentada pelo opositor tiver consonância com a realidade de modo geral; 

porém, quando analisada minuciosamente possam ser encontradas falhas em aspectos 

específicos de sua formulação (exemplos práticos que os contradigam); é possível reformular 

a tese adversária, a partir de novas proposições e refutar as disposições que dariam razão ao 

opositor.  

Exemplo: no caso de uma pessoa defender o fim do consumo de proteína de origem 

animal devido aos custos ambientais e o sofrimento dos animais; pode-se inferir que as 

proteínas são essenciais à saúde, a agricultura é tão ou mais nociva ao meio ambiente e que 

isso causaria desemprego em massa por toda a cadeia produtiva de alimentos. 

26) Distorcer o argumento do oponente [ad rem] 

Trata-se de um golpe dado com o uso das próprias afirmações do adversário. Um 

argumento que seria usado em seu favor é distorcido para colocá-lo na defensiva.  

Exemplo: se uma pessoa é a favor de que os pais sejam detidos em caso de agressão às 

crianças; pode-se distorcer a afirmação e sustentar que a força física impõe limites e é 

necessária como instrumento de controle; pois, no caso da ameaça de detenção, as próprias 

vítimas seriam os pais, que não teriam autonomia para exercer a autoridade na criação dos 

filhos. Logo, o adversário poderia ser visto como adepto do “descontrole” na educação 

infantil. 

27) Raiva pela exaustão [ad hominem] 

Se um argumento causa notável irritação ao opositor, deve-se insistir nessa linha de 

ação;, pois existe a possibilidade de ser um ponto fraco na argumentação do oponente e 

possibilita que novos ataques sejam realizados a partir desse flanco aberto. 

Exemplo: políticos são extremamente sensíveis a perguntas sobre temas que os 

colocam em descrédito ou ferem sua imagem perante o público. O caso do repórter que 

pergunta insistentemente a um deputado sobre o excesso de diárias recebidas, sem 
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comprovação dos gastos é uma forma de deixá-lo desconfortável e sugerir ao público que o 

político é desonesto. 

28) Fazer da plateia leiga o júri [ad hominem] 

Frente a um público que não possui conhecimentos aprofundados sobre o tema em 

debate, esse recurso pode ser aproveitado em razão da ignorância da plateia sobre detalhes 

específicos da discussão; a fim de refutar a tese do rival e expor de forma degradante o 

adversário perante a audiência (jogar o público contra o oponente). É preciso ressaltar que o 

debatedor deve ter conhecimento dos anseios, desejos e valores tidos como aceitos pela 

plateia, para que isso seja empregado contra a argumentação adversária. 

Exemplo: se uma pessoa afirma que as pesquisas sobre casos de pedofilia ainda não 

são consenso entre cientistas; pode-se usar o senso comum23 para dizer que a pedofilia é um 

crime monstruoso, acusar a pessoa perante os demais de que ela diminui o problema, tem 

compaixão pelos pedófilos e faz apologia ao crime. Também é comum usar esse tipo de tática 

contra defensores dos direitos humanos que lutam por melhores condições de vida a 

presidiários. 

29) Roubar a vitória por desvios [ad hominem]:   

Ao perceber que está perdendo o debate, pode-se fingir que está a responder a um 

questionamento do opositor através de uma fuga do tema ou realizar um ataque pessoal.  

Exemplo: candidato A – No seu governo, o senhor pretende aumentar os impostos 

sobre grandes fortunas? B – Sim, pois vai reduzir o investimento. A – Então o senhor é contra 

os ricos? B – Não, sou a favor da distribuição de renda. A – Então o senhor é contra os ricos e 

é comunista! 

30) O uso do argumento baseado em autoridades aos olhos do adversário [ad hominem] 

Trata-se do uso de premissas baseadas nos pressupostos, que o adversário defende, a 

partir das autoridades a que se refere, ou se submete durante a argumentação.  

A ignorância de uma área do conhecimento e ciência por parte do opositor pode ser 

utilizada para refutar as teses que defende, a partir da indução que se possui um domínio mais 

amplo nessas áreas dentro do contexto do debate. 

                                                           
23 Conjunto de normativas sociais consideradas universalmente aceitas e não são passíveis de ser refutadas. 
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Em outro caso, questionar valores considerados como universalmente aceitos pelo 

adversário mostra a fragilidade da argumentação nas quais ele se baseia, visto que 

universalidades podem ser refutadas a partir do questionamento lógico e através de 

investigações minuciosas de seus alicerces teóricos (metafísica popular ou senso comum). 

No caso de a pessoa se submeter à autoridade de um patrono intelectual, político ou 

científico, existe a possibilidade do emprego das teses às quais o oponente se submete, a partir 

da presunção de que o adversário não queira discordar dos pressupostos. Isso quer dizer que, 

no caso do oponente ser uma “ovelha que segue o pastor”, deve ser levado em conta que, além 

de se submeter a um mestre, dificilmente irá questionar o uso das palavras atribuídas ao 

próprio. A existência de um decano inspirador, ao qual, as afirmações do adversário podem 

ser atribuídas,  coloca o opositor numa posição de inferioridade; pois, infere-se no oponente a 

incapacidade de pensar por si próprio ou restringir a margem de manobra de sua 

argumentação devido à estreiteza dos valores nos quais se fundamenta. 

A partir da construção do estratagema, é possível expandir a utilização conforme a 

capacidade do opositor em perceber que o arcabouço teórico, prático e os axiomas nos quais 

se sustenta possam ser desmantelados a partir de dentro de seus alicerces. Basicamente, ao 

refutar a argumentação em que o adversário se baseia como verdadeira, a tese do próprio 

opositor e de seu patrono é colocada em xeque e ambas se anulam. 

Exemplo: é possível usar dados estatísticos com concordância do próprio adversário 

para inferir uma tese diferente do que a proposta do oponente se propõe. No caso do 

adversário ser candidato que pretende dar sequência à corrente política de um antecessor, é 

possível usar a fala ou os atos de seu próprio mentor contra o adversário.  

31) A falsa ignorância maliciosa [ad hominem]  

Consiste em distorcer a afirmação do adversário, por meio do uso da ironia e a 

alegação de ignorância solene em relação à fala do oponente. Tem o objetivo de ridicularizar 

o oponente frente o público ao induzir, ironicamente, que sua tese carece de consistência por 

ser demasiado elaborada, ou que ela não é acessível ao público. Uma particularidade desse 

estratagema é que existe a necessidade de ter respaldo perante a plateia, pois dela se vale para 

usar da própria autoridade perante os demais, a fim ratificar a tese, em detrimento da 
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argumentação em que se fundamenta. A utilização do reducionismo24 ou do princípio lógico 

da Navalha de Occam25  são recursos a ser empregados  para reduzir e desqualificar a tese do 

rival ante a perda no debate.  

Exemplo: em uma entrevista a um político, ao ser questionado por um economista, 

pode responder que não ter conhecimento do “economês”, e afirmar que a tese do estudioso 

não possui aplicabilidade ao cotidiano da maioria por ser demasiado complicada. 

32) Imposição de rótulo odioso [ad hominem]:   

Um método interessante e efetivo de colocar sob suspeita a afirmação oponente é 

colocar um rótulo que ligue a ideias que levem ao repúdio dos demais por serem consideradas 

antipáticas, odiosas e impopulares a partir de presunções baseadas no senso comum. Mesmo 

que a afirmação adversária tenha validade, ao rotular uma tese pode fazer com que parte de 

seus argumentos, ou mesmo a totalidade da proposição adversária sejam qualificados como 

iguais ao rótulo. 

O estratagema exige do debatedor o conhecimento prévio dos valores comuns ou 

considerados como universalmente aceitos pela maioria da plateia no transcorrer do debate. 

Isso quer dizer que, no caso da corrupção ser o tema mais recorrente nos meios de 

comunicação e atrair o interesse do público, colocar o rótulo de corrupto no oponente ou 

associar suas práticas ou teses à corrupção dos valores comuns à sociedade coloca o 

adversário em descrédito frente aos expectadores. 

Exemplo: políticos que defendem ideologias políticas diametralmente opostas têm por 

costume usar desse estratagema para causar a ojeriza do público em relação ao oponente. As 

ideologias de esquerda podem ser chamadas de totalitárias, terroristas, genocidas e contra a 

religião. Por outro lado, adeptos das ideologias de direita podem ser rotulados de 

imperialistas, fascistas, nazistas, racistas, etc. 

 

 

                                                           
24 Consiste em reduzir ou minimizar as partes de um todo a partir da construção lógica de uma coerência na qual 
o fenômeno em si pode ser explicado da forma mais simples possível. 
25 Proposta por William de Occam (1285-1347), trata-se de um recurso lógico a ser utilizado na resolução de um 
fenômeno a partir de sua explicação mais simples. No caso de várias explicações em relação a um mesmo 
problema, descarta-se as interpretações mais complexas e adota-se a solução mais simples entre as opções. 
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33) Negação da teoria pela prática [ad rem]  

Consiste no uso de sofismas para negar a afirmação oponente, sem questionar a 

fundamentação, mas as suas consequências práticas. Trata-se de uma indução ao erro, pois, 

por definição, a teoria tem a necessidade de provar-se válida na prática. Logo, ao negar a 

consequência, nega-se a validade dos argumentos e a tese é derrubada por completo.  

Exemplo: um defensor do porte de armas de fogo afirma que quem deve ser 

desarmado é o criminoso, não o cidadão. A partir dessa fala, pode-se dizer que na prática, o 

porte de arma não se trata de uma política efetiva de segurança pública, pois mesmo países em 

que o porte é liberado, as taxas de criminalidade não são necessariamente menores. 

34) Ataque contra esquiva [ad hominem]  

Se o adversário foge das perguntas, muda de assunto ou usa indiretas para rebater os 

questionamentos relativos a um tema em particular, existe a possibilidade de existir um ponto 

fraco, ainda que não seja visível imediatamente. Nesse caso, deve-se insistir na fraqueza do 

adversário para que essa fragilidade seja exposta perante o público e seja colocada em 

descrédito. 

Exemplo: em casos de entrevistados extremamente esquivos a um tema, jornalistas 

costumam insistir nas perguntas até o adversário ceder. A entrevista do ator Victor Fasano à 

revista Veja, em 1995, ilustra bem esse estratagema: Veja — Já manteve relações 

homossexuais? Fasano — Isso eu não posso responder. Veja — Mas isso já é uma resposta. 

Fasano — Você considera homossexual uma criança que manteve relação sexual com outra 

criança do mesmo sexo? 

35) Persuasão pela vontade [ad rem]  

Consiste em convencer o adversário e, principalmente o público, mesmo que esse seja 

simpático à argumentação do oponente. A aplicabilidade do estratagema é diretamente 

proporcional ao interesse do adversário em defender sua tese. Ressalta-se o fato de que 

manipular a proposição adversária pela raiz, dissecá-la perante os demais e apresentar 

contraprova a ela, por mais delirante que seja. Isso se deve à premissa de que a vontade e as 

vaidades são sobrepostas à razão durante o debate; pois a determinação em comprovar uma 

tese é mais importante que a validade teórica e prática de seus fundamentos.  
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Exemplo: se um extremista cristão dissesse que os infiéis deveriam ser exterminados, 

esse argumento poderia ser rebatido com a afirmação de que matar quem não segue o 

catolicismo é contra a doutrina cristã e está na bíblia, especificamente nos dez mandamentos. 

Logo,  matar uma pessoa, mesmo que seja infiel, é contra a vontade de deus. 

36) O discurso incompreensível [ad hominem] 

Trata-se do uso de palavras eloquentes e um discurso obtuso, que faça parecer ao 

adversário que a falsa erudição ou profundidade teórica realmente possui validade em seus 

argumentos, a fim de  iludir o oponente, cooptar o público e obter a vitória. O uso da 

grandiloquência para esconder argumentos frágeis é comum em discursos políticos que 

defendam temas controversos. 

Exemplo: durante a campanha eleitoral pós Hugo Chávez na Venezuela, um dos 

principais temas apresentados por Nicolás Maduro, sucessor de Chávez, foi a necessidade de 

manter viva a “revolução bolivariana”, manter o povo unido contra a ameaça do imperialismo 

e não negociar com a burguesia. Não se observa, ao menos inicialmente, propostas concretas 

nas quais deve-se levar em conta na hora do voto. 

37) Destruir a tese a partir da prova [ad rem]:   

Quando o adversário se baseia num argumento ruim, mal concebido ou confuso para 

comprovar a validade de sua proposição, a fragilidade da prova apresentada pelo oponente 

deve ser usada para derrubar os fundamentos defendidos pelo adversário, mesmo que a tese 

tenha validade. 

Exemplo: muitas vezes os dogmas e “verdades absolutas” propostas pelas religiões 

foram postas à prova e refutadas em sua essência por se basearem em argumentos ruins, por 

mais que suas afirmações pareçam ter validade. Uma delas foi a terra ser o centro do universo 

pura e simplesmente porque “deus quis assim”. 

38) O último estratagema [ad hominem]:   

Mesmo quando todas as chances de vencer o debate forem perdidas, não haver 

escapatória, ou a probabilidade reverter a desvantagem for remota, existe o último recurso: 

empregar ataques pessoais virulentos e agressivos para afastar o tema debatido do foco, além 

de intimidar e desestabilizar o oponente com uma postura hostil. 
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4.4.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ESTRATAGEMAS E O DEBATE 
ELEITORAL 

A partir da investigação dos estratagemas expostos em A arte de ter razão, é possível 

captar a proposta inicial do autor em relação ao debate, pois sua utilização envolve a 

percepção do debatedor em compreender como e quando o adversário usa dos recursos 

listados para se proteger de tais ataques. 

No debate eleitoral de televisão, a credibilidade de cada candidato é posta à prova 

pelo próprio adversário e público, o qual busca mais informações para formar ou ratificar suas 

opiniões em relação ao pleito. 

Para os candidatos uma das principais questões em debate é a credibilidade, a 
capacidade de convencer o eleitor de que está dizendo a verdade. O debate é o 
espaço em que os adversários estão cara a cara e todos os seus movimentos são 
observados atentamente pelos eleitores e pela mídia que irá repercutir o encontro em 
diversos espaços. (GONÇALVES, 2008, p. 48). 

Nesse momento, cada candidato propõe o seu projeto político que, necessariamente 

precisa conquistar o aval do público por meio da distinção entre suas propostas e às de seu 

oponente. A partir dessa premissa, é apresentada a questão mais importante ao discurso 

político presente no debate, a de quem tem projeto mais viável frente ao eleitorado. Para isso, 

é preciso distinguir-se do adversário através de recursos como a estigmatização do discurso. 

O sujeito político que combate um adversário deve rejeitar os valores opostos aos 
preconizados por este, mostrando por uma boa argumentação a fraqueza e o perigo 
dessas ideias.[...] É por isso que, frequentemente, em política, a argumentação se 
reduz a esse procedimento de ataques ad hominem, que questiona a probidade do 
adversário, suas contradições, sua incapacidade de manter as promessas, suas 
alianças nefastas e sua dependência diante da ideologia de seu partido, que lhe retira 
toda a liberdade de fala e ação. (CHARAUDEAU, 2006, p. 92). 

A possibilidade de que o debate possa ser perdido, devido a elementos como o 

histórico pessoal do candidato, suas associações e práticas durante o exercício do mandato é 

uma das questões nas quais os comitês gestores das campanhas eleitorais se debruçam para 

tentar diminuir e reduzir os danos que possam ser causados, em uma eventual disputa que leve 

o confronto de ideias ao limite. Além da fragilidade originária da superexposição da imagem 

pública do político, a mídia atua como uma instância, na qual tais desdobramentos possam ser 

amplificados. Nesse caso, uma eventual denúncia de crimes praticados durante uma 

administração pode inviabilizar a candidatura como um todo. 
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A imagem de um político é frágil e pode ser destruída rapidamente, por isso, todo 
cuidado é pouco com a administração dessa imagem perante o público. Os últimos 
acontecimentos, envolvendo atores e agentes políticos em todas as esferas dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário tem sido acompanhados pelos cidadãos 
através dos meios de comunicação. (GONÇALVES, 2008, p. 28). 

Por essas razões, a investigação do uso da Dialética Erística no debate eleitoral de 
televisão pode elucidar certas práxis do discurso político na mídia. 

Ressalta-se que, na existência de elementos que possam suscitar a presença da 
Dialética Erística durante um debate eleitoral televisivo (polarização de propostas), a pessoa 
em poder desse conhecimento poderia, ao menos em tese, ser capaz de encadear 
sistematicamente o uso dos dispositivos propostos pelo filósofo e vencer o adversário a partir 
do emprego coerente dos estratagemas. 

Obviamente, conhecer tais recursos não é o bastante. Seria necessária uma preparação 
minuciosa para o evento midiático, no qual cada informação sobre o adversário é importante.  

Por se tratar de um recurso argumentativo que se baseia na disputa direta entre dois 
campos opostos, a Dialética Erística e seu emprego no debate eleitoral televisionado pode ter 
efetividade nos resultados de uma eleição, especialmente no caso de haver equilíbrio nas 
intenções de voto. 

Entretanto, não se pode inferir que o uso desses dispositivos é determinante para 
vencer o debate; pois, se a disputa ultrapassar os limites em razão da polarização entre os 
campos e agressividade dos envolvidos, é possível que aconteça uma inversão das 
expectativas dos eleitores, e o vencedor simbólico da disputa acabe por perder a credibilidade 
e legitimidade perante o público. 

No entanto, como ataque verbal do adversário, feito em um espaço aberto, é 
recebido pelo público (fisicamente presente ou não), esse ataque pode produzir 
efeitos de rebote que são tanto favoráveis quanto desfavoráveis à sua imagem. A 
mesma imagem combativa poderá ser apreciada positivamente por aqueles que têm 
necessidade de identificar-se com um ethos de “poder” (“ele sabe lutar”), mas será 
rejeitada (“é um personagem grosseiro”) por aqueles que preferem um ethos.de 
inteligência (“aqui está um debatedor sutil e elegante”). (CHARAUDEAU, 2006, p. 
93). 
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5. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 
 

A centelha que acendeu a curiosidade para a investigação do tema proposto surgiu 

durante a leitura da Dialética Erística. Desde o primeiro contato com a obra, foi avaliada a 

possibilidade de transpor seus conhecimentos ao campo da comunicação. O que faltava era o 

objeto adequado à pesquisa. 

Com a inestimável obtida durante a orientação, foi possível direcionar os esforços de 

forma adequada a fim de fazer o encontro da Dialética Erística de Schopenhauer com a 

comunicação. 

Para embasar a análise, foram utilizados autores que abrangem o campo da 

comunicação, com ênfase na análise do debate eleitoral de televisão, discurso político e a 

Dialética Erística de Schopenhauer. 

Entre os autores consultados estão Charaudeau (2006), Gonçalves (2008),  

Vasconcellos (2015), Avi & Veiga (2009), Bardin (2004), além de Schopenhauer (2011). 

Uma das propostas do trabalho é a utilização da análise de conteúdo como 

procedimento metodológico, que possibilita  realizar a categorização dos elementos do objeto 

a ser analisado, quantificar e esquadrinhar a ocorrência dos elementos propostos, além de 

organizar e priorizar a informação a ser analisada. 

Uma particularidade da análise de conteúdo é a busca por significados 

complementares que compõe o conjunto de uma mensagem, de forma geral. 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
(BARDIN, p. 37, 2007). 

No entanto, a presunção de que um método ou técnica está a serviço da pesquisa pode 

ser uma armadilha, visto que os resultados não necessariamente seguem os parâmetros 

previamente definidos durante os estágios iniciais da produção. A partir desse problema, cabe 

ao pesquisador averiguar a viabilidade na qual a pesquisa se enquadra, a fim de não correr o 

risco de comprometer a análise. 

[...] em muitos casos, o trabalho do analista é insidiosamente orientado por hipóteses 
implícitas. Daí a necessidade das posições latentes serem reveladas e postas à prova 
pelos factos, posições estas susceptíveis de introduzir desvios nos procedimentos e 
nos resultados. Formular hipóteses consiste, muitas vezes, em explicitar e precisar – 
e, por conseguinte,, em dominar – dimensões e direcções de análise, que apesar de 
tudo direcionam o processo.. (BARDIN, p. 93, 2007). 
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Em vista da importância que o debate eleitoral televisivo adquire, especialmente nas 

eleições, é pertinente a averiguação das estratégias do discurso político e a sua atuação no 

debate. Visto que, no caso das eleições de 2014, o evento recebeu atenção especial por parte 

das equipes de campanha dos candidatos e reuniu especialistas nas mais variadas áreas do 

conhecimento para discutir sua relevância nas eleições. 

A atenção dada pela mídia à disputa entre os candidatos Aécio Neves e Dilma 

Rousseff reflete o ambiente político pré-eleitoral e a repercussão das denúncias de corrupção 

que envolveu as campanhas em disputa, além de pautar a cobertura jornalística durante todo o 

processo. 

A partir dessa questão, buscou-se a análise do vídeo do debate, na íntegra, e a sua 

transcrição para realizar a correlação direta dos trinta e oito estratagemas de Schopenhauer 

durante as perguntas e respostas dos candidatos. 

Conforme a observação, optou-se, a partir da identificação das ocorrências dos 

estratagemas, realizar a pesquisa do conteúdo das respostas, réplicas e tréplicas nos blocos 1 e 

3 do debate, nos quais os candidatos se enfrentam diretamente. 
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6. ANÁLISE DO DEBATE DA TV GLOBO SOB O PRISMA DE SCHOP ENHAUER 

6.1 QUADRO DELIMITADOR DOS ELEMENTOS PRESENTES NO DEBATE  

A partir da identificação dos elementos presentes no debate, o quadro delimita sua 

atuação nas categorias de análise e avalia os resultados. 

 
CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 
 

A) AMBIENTE DE DISPUTA 
O local onde é realizado o debate, suas 
características gerais, tempo de duração e 
participantes. 

 
B) PARTICIPANTES DIRETOS 
 

São o mediador (William Bonner) e os 
candidatos Aécio Neves e Dilma Rousseff 

 
 
 

C) PARTICIPANTES INDIRETOS 

Setenta eleitores indecisos selecionados para 
assistir ao debate e realizar perguntas em 
dois dos quatro blocos do programa, além de 
jornalistas, pesquisadores, comitês de 
campanha e milhares de eleitores que 
acompanharam o debate. 

 
D) IDENTIFICAÇÃO DOS 

ESTRATAGEMAS DE 
SCHOPENHAUER 

A cada pergunta, resposta, réplica e tréplica 
dos candidatos, avaliar se foi utilizado um ou 
mais dos estratagemas propostos na Arte de 
Ter Razão durante os dois blocos em que os 
candidatos se enfrentam diretamente. 

 

A) AMBIENTE DE DISPUTA 

 

A.a) Tempo de duração 

O debate realizado em 24 de outubro de 2014 teve a presença de setenta eleitores 

indecisos, selecionados pela produção e referendados pelo instituto de pesquisas IBOPE, além 

da equipe técnica, auxiliares e as comitivas dos candidatos. 

O evento teve duração aproximada de uma hora e trinta e sete minutos, divididos em 

quatro blocos, com cerca de trinta minutos cada; totalizando, com os intervalos da 

programação, duas horas de debate veiculado simultaneamente na TV, rádio e internet. 

A.b) Espaço do debate 

O estúdio onde aconteceu o evento midiático teve a disposição de seu espaço 

construído na forma de arena, na qual os candidatos poderiam transitar livremente no cenário 
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e, no momento do debate, colocavam-se em um púlpito ao centro, frente a frente, conforme as 

figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 

Figura 1: frente a frente, Aécio Neves e Dilma Rousseff disputam o debate presidencial do segundo turno nas 
eleições 2014. Fonte: Portal G126. 

 

Figura 2: ao centro, o mediador, próximo aos eleitores indecisos, jornalistas e equipes de apoio presentes no 
debate. Fonte: Portal G1. 

 

Figura 3: William Bonner, mediador do debate. Fonte: Portal G1. 

                                                           
26 Portal de notícias das Organizações Globo. 
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Figura 4: Aécio Cunha Neves, candidato à Presidência da República - PSDB. Fonte: Portal G1 

 

Figura 5: Dilma Vana Rousseff, candidata à reeleição para Presidente – PT. Fonte: Portal G1 

 

Figura 6: Bonner, ao centro, na parte inferior da imagem, de costas para a plateia, recebe os candidatos na arena 
onde será disputado o debate. Fonte: Portal G1. 

Observa-se que a disposição do cenário obedece à lógica da arena de disputa, onde os 

candidatos são colocados frente a frente. Tal recurso serve ao propósito do dispositivo 

midiático do debate de televisão, no qual os candidatos são colocados em posição para um 

duelo simbólico. 
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A.c) Organização do debate 

A organização obedeceu às seguintes diretrizes gerais: 

a) Quatro blocos de tempos iguais; 

b) Dois blocos com perguntas e respostas feitas diretamente entre os candidatos (1º e 

3º blocos); 

c) Dois blocos nos quais os candidatos respondem às perguntas dos eleitores 

indecisos (2º e 4º blocos); 

d) A lógica do debate obedeceu à seguinte ordem: pergunta – resposta – réplica – 

tréplica; 

e) No caso de um debatedor se sentir ofendido ou caluniado, o candidato poderia 

solicitar à produção o direito de resposta, que seria avaliada e deferida conforme 

critérios estabelecidos pela organização e IBOPE. 

 

B) PARTICIPANTES DIRETOS 

B.a) William Bonner27 

Apresentador do Jornal Nacional da TV Globo desde 1996, Bonner tornou-se a 

referência do telejornalismo da emissora e é o mediador do debate entre os presidenciáveis. 

Devido a questões técnicas inerentes ao debate realizado ao vivo, o desafio do mediador é 

amplificado devido à necessidade de manter a disputa sob controle durante os quatro blocos 

do programa. 

B.b) Aécio Neves 

Candidato de oposição pelo PSDB28, Neves representa as forças que buscam retomar o 

poder concentrado nas mãos do PT29 desde 2002. O postulante à presidência teve a campanha 

marcada por acusações diretas à candidata petista, que teve a coalizão partidária a qual 

participa envolvida em sucessivas denúncias e investigações de corrupção. Com o desgaste da 

                                                           
27 Apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner vive todas as noites a experiência única de 
entrar na casa de milhões de telespectadores. Comandar o mais importante telejornal da história do país, no ar há 
mais de 45 anos, torna o jornalista e sua equipe a principal fonte de informação para muitos brasileiros. 
<http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/william-bonner/trajetoria.htm>, acessado em 20 de novembro 
de 2015. 
28 Partido da Social Democracia Brasileira. 
29 Partido dos Trabalhadores. 
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campanha da candidata de situação, o oposicionista ascendeu nas pesquisas após um primeiro 

turno incialmente pouco promissor e chegou ao debate com a possibilidade real de obter a 

vitória nas urnas. 

B.c) Dilma Rousseff 

Eleita Presidente da República em 2010, Rousseff conquistou a simpatia do eleitorado, 

por meio da associação com seu mentor político, o Presidente Luís Inácio Lula da Silva. Após 

um início de mandato com bons índices de aprovação, a Presidente viu sua popularidade cair 

após denúncias de corrupção que envolvia pessoas diretamente ligadas à sua administração. A 

candidata pontuou seu discurso de campanha na defesa das conquistas de doze anos em que o 

PT esteve no poder, além de afirmar que as forças representadas por seu adversário buscavam 

o retrocesso das conquistas sociais realizadas por seu partido. Após uma disputa de atrito 

incessante com Neves durante todo o segundo turno, Rousseff chegou ao último debate antes 

do pleito com a clara intenção de garantir que seu projeto político para os próximos quatro 

anos será de avançar ainda mais em relação aos 12 anos anteriores. A polarização da disputa e 

a exposição diária na mídia dos casos de corrupção, envolvendo o governo de Rousseff 

reduziu sua vantagem frente aos adversários e colocou em risco as possibilidades de reeleição. 

C) PARTICIPANTES INDIRETOS 

Conforme homologação concedida pela Justiça Eleitoral e supervisionada pelo 

instituto de pesquisas IBOPE, o debate contou com a presença de setenta eleitores indecisos, 

que tiveram doze perguntas selecionadas para sorteio no momento do debate. A pergunta seria 

sorteada pelo mediador, então o eleitor perguntaria diretamente ao candidato escolhido 

durante o segundo e quarto blocos do debate.  

Neste caso, o pesquisador optou por não utilizar os blocos que tëm a participação dos 

eleitores indecisos a fim de priorizar o debate direto entre os dois candidatos. Essa indução 

técnica se justifica por meio da premissa da Dialética Erística, na qual a disputa sem 

intermediários entre duas pessoas evidencia o uso dos estratagemas de Schopenhauer. 

 

D) IDENTIFICAÇÃO DOS ESTRATAGEMAS DE SCHOPENHAUER 

D.a) Primeiro bloco 

Cabe aqui pontuar um recurso técnico utilizado na análise do debate. As perguntas 

iniciais de cada candidato não serão verificadas sob a ótica dos estratagemas, pois estas dão 
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início aos embates com as respostas, réplicas e tréplicas dos candidatos. Portanto, o foco desse 

espaço de pesquisa está em como o candidato se defende da pergunta inicial, e se usa dos 

estratagemas para reverter a afirmação adversária. 

Além disso, como a instância proposta no embate direto de ideias é o fio condutor da 

pesquisa, optou-se por investigar exclusivamente os blocos 1 e 3 do debate, visto que é nesse 

momento que os candidatos estão frente a frente na disputa verbal. 

D.a.a) Primeira pergunta 

O clima já começa “quente”, com o candidato Aécio Neves em sua pergunta inicial 

acusa a campanha de Dilma Rousseff de caluniar, ofender e sabotar sua imagem pública 

sistematicamente. Neves finaliza o questionamento à oponente citando reportagem veiculada 

em revista, que denuncia a própria candidata de ter conhecimento que existia corrupção em 

seu governo. 

Rousseff rebate a acusação (Estratagema 26 [distorcer o argumento do oponente]) 

ao afirmar que a publicação faz oposição à sua campanha e utiliza-se de fatos não 

comprovados para criar um fato político, com o intuito de mudar o rumo da eleição  que, além 

de ferir os princípios da imprensa e da democracia, insinua que o veículo mencionado pelo 

adversário, faz campanha aberta a favor da oposição (Estratagema 32 [imposição de rótulo 

odioso]). 

Neves replica com a afirmação de que a candidata não deveria tirar a revista de 

circulação por ser um recurso antidemocrático (Estratagema 26 [distorcer o argumento do 

oponente]) (censura), além de acusar a campanha de Rousseff mentirosa (Estratagema 32 

[imposição de rótulo odioso]), pois seus apoiadores estariam ameaçando as populações 

pobres beneficiárias de programais sociais (Estratagema 23 [indução ao exagero]) que os 

estímulos acabariam, no caso da vitória de Neves (Estratagema 24 [fabricação de 

consequências]). 

A tréplica de Rousseff  rebate Neves ao dizer que jamais censurou a imprensa, insinua 

que as duas publicações mencionadas anteriormente apoiam o opositor (Estratagemas 26 

[distorcer o argumento do oponente]), e que vai investigar casos de corrupção (Estratagema 

19 [escape pela tangente]). 
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D.a.b) Segunda pergunta 

Conforme as regras do debate, a iniciativa passa a ser de Rousseff, que expõe a Neves 

a estatística oficial sobre empregos e ganho salarial de 1,5% em seu governo, no mês anterior 

às eleições, que teria sido criticado por membros da campanha adversária “como o salário está 

alto demais”. 

Neves sustenta que tem orgulho de sua equipe econômica, diferente de Rousseff, que 

afastou o Ministro da Fazenda (Estratagemas 14 [proclamar vitória antecipada]), enfrenta 

turbulência econômica e crise generalizada nos serviços públicos (Estratagema 26 [distorcer 

o argumento do oponente]). Portanto, a candidata representa o fracasso do projeto político do 

PT (Estratagema 23 [indução ao exagero]). 

Na réplica, Rousseff discorre sobre a inflação durante a presidência de Fernando 

Henrique Cardoso (Estratagema 30 [argumento baseado em autoridade aos olhos do 

adversário]) ao inferir suas conquistas em relação à geração de empregos e renda com base 

em dados estatísticos (Estratagema 14 [proclamar vitória antecipada]) e  cita a atuação de 

Neves quando Governador de Minas Gerais, que teria deixado uma dívida de oito bilhões de 

reais na saúde (Estratagema 16 [o histórico pessoal como alvo]). 

Na tréplica,  Neves acusa falha argumentativa de Dilma Rousseff, afirmando que o 

governo de FHC deixou ao sucessor uma inflação maior que quando recebeu o poder 

(Estratagema 37 [destruir a tese a partir da prova]) ao usar dados estatísticos para comparar 

a atuação do Governo FHC30 com os governos petistas e (Estratagema 28 [fazer da plateia 

leiga o júri]), quando se coloca como a alternativa mais viável ao voto do eleitor 

(Estratagema 14 [proclamar vitória antecipada]). 

D.a.c) Terceira Pergunta 

A iniciativa volta a ser de Aécio Neves, que pergunta à candidata Dilma Rousseff 

sobre o investimento bilionário de infraestrutura em Cuba, enquanto as deficiências logísticas 

no Brasil permanecem e por que tal contrato entre as partes é confidencial, visto que é 

intermediado por um banco público brasileiro. 

                                                           
30 Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, professor e político que ocupou a Presidência da República entre 1994 
e 2002. 
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Rousseff insinua que o Senador é quem deve explicações à sociedade (Estratagemas 

26 [distorcer o argumento do oponente]), ressaltando a geração de renda e empregos 

proporcionada pela obra em Cuba (Estratagema 14 [proclamar vitória antecipada]). A 

Presidente afirma que FHC também financiou obras no exterior, especificamente na 

Venezuela e na própria ilha de Cuba (Estratagema 30 [argumento baseado em autoridade 

aos olhos do adversário]). Ademais, o governo da candidata teria dado oportunidade de 

emprego a 156 mil brasileiros apenas nessa obra, enquanto o governo do partido de Aécio 

Neves (PSDB) teria deixado o poder com mais de 11 milhões de desempregados 

(Estratagema 16 [o histórico pessoal como alvo]). 

O candidato oposicionista afirma que a adversária está enganada, sem explicar a razão 

do engano (Estratagema 18 [ação evasiva de emergência]) e retoma a acusação que será 

levada aos tribunais republicanos em razão da suposta confidencialidade do contrato entre o 

banco público brasileiro e Cuba (Estratagema 11 [indução generalizante]), o que seria 

lesivo à sociedade e beneficiaria aliados ideológicos do regime petista (Estratagema 32 

[imposição de rótulo odioso]). 

Em resposta, Rousseff corrige o adversário ao informar que não existe Ministério do 

Desenvolvimento Econômico (Estratagema 37 [destruir a tese a partir da prova]), além de 

informar que o contrato firmado pelo banco público (BNDES) é com a empresa que realiza a 

obra em Cuba. Portanto, não existiria um financiamento com fundos públicos brasileiros a 

Cuba, e sim, um empréstimo a juros para uma empresa brasileira que presta serviços no país 

caribenho. Após essa explanação, Rousseff retoma o argumento de que o governo de FHC 

teria feito o mesmo procedimento (Estratagema 30 [argumento baseado em autoridade aos 

olhos do adversário]), sem a repercussão negativa e ideologicamente inviesada que Aécio 

Neves deu ao projeto em Cuba. 

D.a.d) Quarta Pergunta 

Rousseff abre a nova rodada do debate com a exposição do programa “Minha Casa, 

Minha Vida”, que, segundo a candidata, sofre críticas de seu opositor, mesmo apresentando 

números recordes na concessão de moradias a famílias de baixa renda. Nesse ponto, a petista 

pergunta a Aécio Neves qual a opinião do candidato a respeito do programa. 

O candidato tucano responde com a acusação de que o programa seria usado como 

meio de chantagem política (Estratagema 26 [distorcer o argumento do oponente]) com o 
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intuito de impedir que os eleitores votem na oposição. Em relação ao programa “Minha Casa, 

Minha Vida”, o oposicionista busca tranquilizar o público em relação à continuidade do 

projeto (Estratagema 4 [disfarce do objetivo]) e pretende reduzir o déficit de moradias ainda 

existente, além de considerar o programa um patrimônio que não pode ser considerado 

propriedade de um partido político. Por fim, o tucano afirma que tanto a oponente quanto os 

eleitores podem ficar tranquilos, pois em caso de vitória, o candidato vai desburocratizar o 

programa e avançar ainda mais em seus objetivos (Estratagema 6 [falácia oculta no 

argumento]). 

A réplica de Rousseff desqualifica o argumento de Neves, ao inferir que o adversário 

ignora os objetivos e formato do “Minha Casa, Minha Vida” (Estratagema 14 [proclamar 

vitória antecipada]). A candidata petista desqualifica também a fala do tucano ao sustentar 

que FHC (Estratagema 8 [provocar raiva]) teria sido contra o subsídio à construção de casas 

populares (Estratagema 30 [argumento baseado em autoridade aos olhos do adversário]). 

Devido à insistência da adversária em associar o governo do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso ao seu nome, o candidato do PSDB assegura que se sente honrado por essa 

comparação. No entanto, o tucano ressalta sua individualidade e o momento histórico 

diferente no qual a disputa eleitoral é travada, em relação a seu antecessor. A partir dessa 

delimitação, Neves retoma a argumentação ao sustentar que os bancos públicos que prestam 

financiamento imobiliário aos cidadãos foram loteados e aparelhados pelo PT, e que a alguns 

de seus representantes estão presos, ou sob investigação policial. Por isso, a proposta do 

tucano é desmontar o aparelhamento da máquina pública promovido pelo partido da candidata 

(Estratagema 16 [o histórico pessoal como alvo]). 

D.a.e) Quinta pergunta 

Na quinta rodada de perguntas e respostas do debate, o candidato Aécio Neves inicia 

com um questionamento relacionado à afirmação atribuída à petista de que a inflação está sob 

controle e sustenta que o argumento da candidata adversária é falso; visto que pesquisas 

econômicas apontavam um cenário de alta na inflação e baixo crescimento econômico, e que 

esse seria o legado do governo do PT ao eventual sucessor. 

A petista rebate com um ataque no qual assume como premissa de que o PSDB teria 

“quebrado” os bancos públicos durante seu período de governo (Estratagema 1 [Exagero 

expansivo a partir do pontual]) e o próprio candidato finge ignorar o fato de que fazia parte 



54 

 

do processo como líder do governo na Câmara Federal (Estratagema 16 [o histórico pessoal 

como alvo]). Para reforçar seu argumento, Rousseff sustenta que o próprio PT herdou as 

mazelas do governo anterior e recuperou a economia, mesmo diante do cenário de crise 

instalado nas instituições públicas. Conforme essas proposições, a petista recusa a afirmação 

do adversário e as inverte, ao apresentar um exemplo de como a inflação era perceptível no 

período anterior à chegada do PT no poder, e que a gênese da crise foi o governo FHC 

(Estratagema 30 [argumento baseado em autoridade perante o adversário]). 

A réplica de Neves em relação à tese sustentada por Rousseff baseou-se em questionar 

a negação presente no argumento da petista que coloca o governo do PT como o artífice do 

controle da inflação (Estratagema 10 [reverter a negação em favor do discurso]) e reitera 

que a gênese do controle inflacionário se deu durante a implementação do Plano Real, sob o 

comando do PSDB. Dentro dessa lógica, o oposicionista reforça a concepção de que a gestão 

descontrolada da economia, no governo do PT, está sangrando os cofres públicos. 

Na tréplica de Rousseff é retomada a defesa da política petista de subsidiar os 

programas sociais, por meio do financiamento público, que se diferencia da proposta tucana, 

orientada a reduzir a intervenção do estado na economia e cortar subsídios sociais. Segundo a 

candidata, isso teria um reflexo negativo na economia, uma vez que a população mais pobre é 

a mais afetada pela redução dos investimentos públicos, com isso, geraria desemprego e 

baixos salários (Estratagema 28 [fazer da plateia leiga o júri]). 

D.a.f) Sexta pergunta 

Na última rodada de perguntas e respostas do primeiro bloco do debate, a candidata 

Dilma Rousseff pergunta qual a opinião de Aécio Neves em relação ao PRONATEC, 

programa federal destinado à qualificação dos jovens para obter acesso ao mercado de 

trabalho. Ao finalizar a pergunta, a petista “cutuca” o adversário com a afirmação de que nos 

oito anos de PSDB no poder, apenas onze escolas técnicas e profissionalizantes foram 

inauguradas. 

A resposta do candidato Aécio Neves consistiu inicialmente em refutar a associação 

direta ao antecessor, devido ao candidato ocupar uma posição no Poder Legislativo à época, o 

que não permitia a intervenção direta na formulação das políticas educacionais do Poder 

Executivo, sob o comando do então Presidente Fernando Henrique Cardoso. Após uma breve 

interrupção do mediador, o tucano apresenta as versões implementadas pelos governos de seu 
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partido, semelhantes ao PRONATEC e serviram de inspiração a este, os quais apresentam 

vantagens em relação ao programa petista relacionados à carga horária, custo operacional e 

viabilidade frente à proposição de Rousseff (Estratagema 26 [distorcer o argumento do 

oponente]). O tucano ressalta que o governo do PT teria manipulado as estatísticas do 

PRONATEC para favorecer seus resultados eleitorais (Estratagema 16 [o histórico pessoal 

como alvo]), e, portanto, sobrevaloriza o programa para angariar votos. 

Rousseff desqualifica a resposta do tucano ao comparar o número de escolas 

construídas durante o governo do PT e o antecessor. A candidata salienta que, enquanto onze 

escolas técnicas federais foram abertas durante o período entre 1994 e 2002, a administração 

que lidera concluiu 422 escolas técnicas e de ensino profissionalizante (Estratagema 33 [a 

negação da teoria pela prática]). A petista ainda questiona a tese de Aécio Neves ao 

considerar as políticas mencionadas na fala do candidato demasiado tímidas ou incipientes, ou 

seja, incapazes de produzir efeitos práticos para a sociedade (Estratagema 37 [destruir a tese 

a partir da prova]). 

Na tréplica que encerra o primeiro bloco do debate, o candidato de oposição reforça a 

concepção de que o propalado investimento da administração petista em educação 

profissionalizante não produziu resultados satisfatórios, visto que os rankings internacionais 

que medem o acesso e a qualidade do ensino não melhoraram durante os doze anos de PT no 

poder (Estratagema 33 [a negação da teoria pela prática]). Com base nessa análise, Aécio 

Neves lança sua proposta ao público de que pretende revolucionar a educação no Brasil 

(Estratagema 36 [o discurso incompreensível]). 

D.b) Terceiro Bloco do debate 

D.b.a) Primeira pergunta 

O terceiro bloco do debate entre Aécio Neves e Dilma Rousseff inicia com a pergunta 

do candidato tucano à petista em que o Senador questiona o envio de repasses federais ao 

governo de Minas Gerais; que, segundo o candidato, estariam sofrendo atrasos, prejudicando 

os programas sociais e de assistência a pessoas portadoras de deficiências. Conforme 

informações fornecidas pelo candidato, apenas 11% dos recursos destinados a Minas Gerais 

teriam sido liberados. Então, o Senador questiona o que estaria acontecendo com o Governo 

Federal. 
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A candidata petista rechaça a alegação do Senador ao afirmar que ele estaria mal 

informado, pois o Governo Federal sob seu comando dá prioridade aos programas sociais 

(Estratagema 26 [distorcer o argumento do oponente]). Rousseff sustenta que as políticas 

sociais implementadas por seu governo, centradas no programa Bolsa Família, permanecem 

em pleno funcionamento. A partir dessa premissa, Rousseff tece a comparação entre os 

investimentos sociais de seu governo e a administração de Fernando Henrique Cardoso, pois 

durante os oito anos do governo FHC foram investidos 4,2 bilhões de reais no programa, a 

candidata assegura que esse valor foi alcançado em apenas dois meses do governo petista e 

isso os diferencia dos tucanos frente ao eleitorado (Estratagema 1 [Exagero expansivo a 

partir do pontual] e Estratagema 28 [Fazer da plateia leiga o júri]). 

A réplica do tucano se baseou em refutar as afirmações da Presidente, ao insistir que 

existe atraso nos repasses federais a estados e municípios e, até outubro de 2014, apenas 11% 

dos recursos foram repassados ao governo de Minas Gerais. Conforme essa alegação, o 

Senador reitera que em seu governo, uma das prioridades será o envio dos repasses federais, 

especialmente às APAES31, que no governo petista, teriam sofrido a ameaça de extinção, 

devido à falta de recursos (Estratagema 3 [Generalização forçada do específico]). 

Rousseff encerra a primeira rodada, refutando as afirmações do Senador, ao apresentar 

a informação de que o Governo Federal repassou mais recursos às APAES que o governo do 

PSDB de Fernando Henrique Cardoso e o de Aécio Neves, quando Governador de Minas 

Gerais. (Estratagema 16 [O histórico pessoal como alvo] e Estratagema 30 [O uso do 

argumento baseado em autoridades aos olhos do adversário]). A candidata petista finaliza a 

tréplica ao sustentar que seu governo promoveu a cidadania das pessoas com deficiência e as 

elevou à condição de cidadãos brasileiros (Estratagema 21 [Preferir argumento baseado em 

sofismas]). 

D.b.b) Segunda pergunta 

A Presidente candidata à reeleição inicia a segunda rodada dissertando sobre a 

importância do planejamento e os resultados negativos que as falhas de gestão podem causar à 

população. A partir dessa declaração, a petista  pergunta ao Senador sobre a questão da crise 

hídrica no Estado de São Paulo, governado pelo partido de Aécio Neves, se houve ou não 

planejamento para enfrentar a crise. 

                                                           
31 Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAES, entidades não governamentais que auxiliam 
pessoas com necessidades especiais em cuidados de saúde e promoção da cidadania. 
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A resposta do Senador é que sim, houve planejamento, e que o Governo do Estado de 

São Paulo lançou mão das estratégias que considerava adequadas para enfrentar a crise. No 

entanto, esse tema foi utilizado pela campanha do candidato petista ao Governo de São Paulo 

para desqualificar a gestão da crise e fazer “terrorismo eleitoral” (Estratagema 32 [imposição 

de rótulo odioso]) frente à candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) e, mesmo com esse 

cenário adverso, o candidato tucano venceu as eleições em São Paulo no primeiro turno em 

2014 (Estratagema 33 [Negação da teoria pela prática]). Além de ressaltar a atuação do 

governo de seu aliado em São Paulo, o Senador acusa o Governo Federal de não prestar o 

apoio necessário à população de São Paulo e, que os técnicos da Agência Nacional de Águas32 

teriam sido substituídos por pessoas sem a qualificação necessária para o trabalho, devido ao 

aparelhamento petista nas instituições públicas (Estratagema 16 [Uso do histórico pessoal 

como alvo]). 

A candidata petista replica ao Senador com a afirmação de que, segundo a Lei, a 

gestão hídrica é responsabilidade do Estado de São Paulo (Estratagema 25 [Uso da instância 

de refutação]) e que o governo federal destinou 1,8 bilhão de reais ao Sistema Produtor São 

Lourenço, que propõe a construção de sistemas de captação, armazenamento, tratamento e 

distribuição de água, na região metropolitana de São Paulo, sendo este o único projeto 

apresentado pela administração de Geraldo Alckmin ao Governo Federal (Estratagema 33 

[Negação da teoria pela prática]). Por essa razão, a Presidente retoma a iniciativa ao 

comparar a gestão do Governo Federal em projetos de combate à seca no nordeste, que 

apresentariam resultados promissores, enquanto a gestão da crise hídrica pelo PSDB, em São 

Paulo, demonstra o fracasso de sua proposta, além disso, ironiza o trabalho dos tucanos 

(Estratagema 31 [A falsa ignorância maliciosa]). 

Na tréplica, o Senador mineiro rebate a tese da candidata petista ao afirmar que a falta 

de planejamento não pode ser restrita à administração tucana, pois essa seria a marca do 

governo da adversária (Estratagema 16 [O histórico pessoal como alvo]) ao associar os 

atrasos em obras federais como a transposição do Rio São Francisco, que deveriam estar 

prontas em 2010; que, no entanto, ainda não haviam sido concluídas em 2014. O candidato 

reforça o ataque ao afirmar que a Ferrovia Transnordestina, orçada em 4 bilhões de reais, já 

consumiu o dobro desse valor e ainda não foi finalizada (Estratagema 33 [Negação da teoria 

pela prática]). O opositor finaliza a tréplica com o exemplo da construção da Refinaria Abreu 

                                                           
32 Órgão regulador do Governo Federal que fiscaliza, elabora e auxilia entidades públicas e privadas na gestão 
dos recursos hídricos. 
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e Lima, um dos projetos tocados pelo governo petista, que, de um orçamento inicial de 4 

bilhões de reais, seus custos já teriam ultrapassado os 30 bilhões (Estratagema 37 [Destruir 

a tese a partir da prova]). 

D.b.c) Terceira pergunta 

A terceira pergunta do bloco, feita pelo candidato Aécio Neves à Presidente Dilma 

Rousseff, diz respeito à necessidade de uma reforma política no Brasil. Entre os principais 

fatos mencionados pelo oposicionista é o fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo. 

Além disso, o candidato acusa a petista de deixar a administração pública em segundo plano 

para dar prioridade à campanha eleitoral, ao citar reportagens que diziam da Presidente ter 

comparecido ao Palácio do Planalto apenas duas vezes nos últimos trinta e cinco dias, além de 

seus trinta e nove ministros, que apenas quinze cumprem agenda em Brasília normalmente. 

Conforme essa afirmação, o Senador pergunta à Presidente quem, de fato, governa o Brasil. 

Em reposta à insinuação do adversário, a candidata petista salienta que não alterou sua 

rotina de trabalho à frente do Governo Federal. Conforme Rousseff, o opositor restringe a 

reforma política ao fim da reeleição, o que é insuficiente na visão da Presidente, pois 

considera mais importante o fim do financiamento empresarial das campanhas eleitorais, que, 

segundo a petista, estimula a corrupção (Estratagema 35 [Persuasão pela vontade]). A 

candidata ainda pontua suas propostas como a paridade entre o número de candidatos homens 

e mulheres, fim das coligações e dois turnos para a eleição proporcional33. Ademais, a 

postulante à reeleição afirma que a proposta do oponente é oportunista, visto que a reeleição 

serviu a Fernando Henrique Cardoso quando foi conveniente; e, inclusive, essa manobra é 

alvo de investigação criminal (Estratagema 30 [Uso de argumento baseado em autoridade 

aos olhos do adversário], Estratagema 16 [O histórico pessoal como alvo] e Estratagema 

37 [Destruir a tese a partir da prova]). 

Após intervenção do mediador, o candidato da oposição ironiza a afirmação da petista 

sobre o fim do financiamento privado das campanhas eleitorais por não considerar tal 

proposta crível (Estratagema 22 [Presunção de falácia])34. Neves retoma a fala com a 

afirmação de que o partido da candidata é um dos maiores beneficiários de doações 

                                                           
33 Sistema pelo qual são eleitos Deputados Federais, Estaduais, Distritais e vereadores. 
<http://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=9404 >  acessado em 20 nov. 2015. 
34 Não se pode avaliar a intencionalidade do candidato por meio dessa afirmação, mas a critério de análise, 
considera-se que nesse momento o candidato Aécio Neves tenha confundido os termos financiamento privado 
com financiamento empresarial, que são questões diferentes do ponto de vista da legislação. 
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empresariais, visto que a direção da campanha de Rousseff solicitou à Justiça Eleitoral o 

aumento do teto de arrecadação (Estratagema 16 [O histórico pessoal como alvo]). Em 

relação ao financiamento de campanhas, o Senador se diz favorável à limitação das doações 

privadas, a adoção do Voto Distrital Misto35 e a Cláusula de Desempenho36, além de sustentar 

que não havia observado a proposta da candidata quanto à eleição proporcional em dois 

turnos. 

A tréplica da candidata Dilma Rousseff direcionou-se à divergência entre 

financiamento privado e financiamento empresarial, os quais Rousseff afirma serem questões 

diferentes e o oposicionista aparenta se referir como a mesma coisa. Segundo a petista, o 

financiamento empresarial das campanhas eleitorais estimula a corrupção e a cooptação dos 

agentes públicos a interesses privados. Por fim, a Presidente insinua que o Senador seja 

favorável à manutenção das doações empresariais de campanha, ou seja, o oposicionista seria 

favorável às práticas que estimulem a corrupção (Estratagema 32 [Imposição de rótulo 

odioso]). 

D.b.d) Quarta pergunta 

A Presidente ressalta a importância da agricultura à sua plataforma de governo. 

Conforme a candidata, o Brasil teria investido 30 bilhões de reais em 2002 (gestão de FHC) e 

em 2014 havia saltado para 180 bilhões. A partir dessa informação, a candidata pergunta ao 

Senador  que propostas tem ao setor rural. 

A resposta do candidato de oposição inicia com a tentativa de persuadir a oponente 

para que deixe de lado as comparações com o passado e atenha-se às propostas para o futuro. 

Segundo o Senador, o PSDB fez o maior programa de distribuição de renda da história do 

Brasil, através do Plano Real, que tirou a inflação do cotidiano dos cidadãos. O candidato 

afirma que é compromisso de campanha zelar pelo agronegócio, por meio de financiamento e 

seguro agrícola. No entanto, a petista é acusada de desmantelar a produção canavieira  

vinculada à produção de biocombustíveis (Estratagema 16 [O histórico pessoal como alvo]), 

além de gerar desemprego no nordeste e que setenta usinas deixaram de operar devido ao 

                                                           
35 O eleitor vota duas vezes. Uma para eleger diretamente os candidatos listados no distrito a que pertence e a 
segunda seria preenchida conforme o quociente eleitoral pelos candidatos da lista. 
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/05/entenda-voto-distrital-misto-distritao-lista-aberta-e-mais-da-
reforma-politica.html>  acessado em 20 nov. 2015. 
36 Também chamado de cláusula de barreira, trata-se de um dispositivo legal que restringe a atuação política de 
partidos que não alcancem um número mínimo de votos nas Eleições Gerais. 
<http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/clausula-de-barreira> acessado em 20 nov. 2015. 
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descaso do governo do PT (Estratagema 33 [Negação da teoria pela prática]). O candidato 

do PSDB afirma que se eleito, vai reformular a política agrícola com a criação de um 

“superministério”, que seria gerido por técnicos capacitados, diferente do atual governo que 

usa a máquina pública para o loteamento de cargos (Estratagema 32 [Imposição de rótulo 

odioso]). 

Rousseff replica à afirmação do opositor com a acusação de que sob o governo do 

PSDB teria deixado a agricultura a “pão e água”, e que para falar de futuro, é preciso 

apresentar as “credenciais”; que, segundo a Presidente, a política do PSDB para o setor é de 

poucos investimentos e juros elevados (Estratagema 16 [O histórico pessoal como alvo]). 

Ademais, a prática dos governos da oposição era de não dar importância aos pequenos 

produtores, responsáveis por 70% da produção de alimentos. Portanto, o Senador não teria 

apresentado propostas concretas nem para o presente, tampouco para o futuro (Estratagema 

33 [Negação da teoria pela prática]). 

Aécio Neves retoma a questão das “credenciais” quando afirma que o PRONAF37 foi 

criado durante a gestão do PSDB, segundo a visão do candidato, seria o maior programa de 

estímulo à agricultura familiar no país. Novamente, o Senador questiona a candidata pela 

insistência em recorrer ao passado, pois essa seria uma fragilidade de quem não tem propostas 

para o presente ou para o futuro da produção rural (Estratagema 26 [Distorcer o argumento 

do oponente]). Com base nessa afirmação, o candidato questiona a falta de investimentos em 

logística e transportes, que encarecem a produção e reduzem a competitividade do produto 

brasileiro no exterior, o chamado “custo Brasil”. Conforme o oposicionista, o Brasil não 

possui competitividade devido à orientação ideológica do governo petista. Através desse 

raciocínio, o oposicionista infere que a crise econômica é grave e recursos estão deixando de 

ser usados em benefício da produção nacional para a construção de portos no exterior38 

(Estratagema 16 [O histórico pessoal como alvo] e Estratagema 32 [Imposição de rótulo 

odioso]). 

D.b.e) Quinta pergunta 

Com a palavra, o Senador Aécio Neves lembra que a candidata Dilma Rousseff não 

teria respondido uma pergunta feita pelo mediador do debate em entrevista concedida ao 

                                                           
37 Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que visa a qualificação da mão de obra, maquinário, 
técnicas e outros mecanismos de fomento ao setor. 
38 O candidato se refere ao financiamento via BNDES à construção do Porto de Mariel, em Cuba. 
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Jornal Nacional, relacionada ao escândalo de corrupção conhecido como “mensalão”; 

escândalo político vinculado ao PT. O candidato oferece a oportunidade à petista de responder 

se considera a prisão de seus aliados políticos justa, ou se concorda com setores de seu 

partido, que os teria promovido a mártires nesse contexto. 

A Presidente condiciona a resposta à questão de outro escândalo, este vinculado ao 

PSDB, o chamado “mensalão mineiro”, que envolve políticos do PSDB e em que as 

investigações não teriam tido resultado, pois todos os acusados estão soltos e que o Senador 

teria de responder sobre esse caso antes de perguntar sobre esse tema à Presidente 

(Estratagema 17 [Salvo pela relativização] e Estratagema 22 [Presunção de falácia]). A 

candidata retoma a discussão anterior na qual o adversário afirmava sobre o PRONAF, onde a 

petista pontua a diferença entre o volume de recursos investido pelo governo do PSDB, de 

dois bilhões de reais, em comparação ao atual governo, que investiu 24 bilhões na agricultura 

familiar. Ademais, a candidata petista cita outros casos de corrupção que envolvem o PSDB e 

que ninguém foi preso, o que seria o caso do Senador citar apenas a corrupção quando lhe 

convém (Estratagema 16 [O histórico pessoal como alvo]). 

Em reposta à argumentação da Presidente, o Senador Aécio Neves questiona o fato de 

a oponente não ter respondido à pergunta e não compreender o porquê do tema causar 

tamanho constrangimento à petista (Estratagema 27 [A raiva pela exaustão]). Além disso, a 

Presidente esteve por doze anos em postos chave da Administração Federal, o que a colocaria 

em uma posição onde seria obrigação investigar possíveis irregularidades, o que não teria sido 

feito. Em relação ao “mensalão mineiro”, o candidato afirma que a petista estaria acusando 

sem provas, e que o principal investigado por esse caso de corrupção é o coordenador de 

campanha da Presidente em Minas Gerais (Estratagema 16 [O histórico pessoal como alvo] 

e Estratagema 32 [Imposição de rótulo odioso]). 

A candidata petista responde ao Senador que durante a administração do PSDB, as 

denúncias de corrupção contra políticos de seu partido foram sistematicamente engavetadas, 

arquivadas e, no caso de um membro escolhido pelo oponente para ser Ministro teria passado 

do prazo e não houve denúncia (Estratagema 16 [O histórico pessoal como alvo]). A 

Presidente encerra a tréplica com a insinuação de que o partido do Senador usa a estratégia de 

engavetar denúncias de corrupção e que isso o beneficia durante a campanha (Estratagema 

32 [Imposição de rótulo odioso]). 
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D.b.f) Sexta pergunta 

Na última pergunta do terceiro bloco do debate, a Presidente questiona o Senador em 

relação às políticas de acesso ao ensino superior implementadas pelo PT, as quais teriam sido 

combatidas pelo Senador, inclusive com ações na Justiça investidas contra esses programas. 

Neves resgata a pergunta anterior e afirma que os cidadãos brasileiros vão às urnas no 

domingo sem saber o que a Presidente pensa sobre os condenados no escândalo do 

“mensalão” (Estratagema 27 [A raiva pela exaustão]). Segundo o candidato oposicionista, a 

Presidente precisa reconhecer as realizações durante os dois mandatos do PSDB no Governo 

Federal e questiona a validade dos efusivos elogios da Presidente ao candidato fora do 

período de campanha; pois, segundo ele, o que teria mudado (Estratagema 6 [Falácia oculta 

no argumento]), e, que se eleito, o Senador por Minas Gerais vai tratar os casos (de 

corrupção) como eles são (Estratagema 4 [Disfarce do objetivo]). Em relação às políticas de 

acesso ao ensino superior, o candidato tucano afirma que o PROUNI39 criado pelo PT foi 

inspirado em programa do PSDB implementado no Estado de Goiás (Estratagema 26 

[Distorcer o argumento do oponente]). Especificamente sobre investimentos em programas 

educacionais, o Senador reitera que pretende aprofundar e expandir o envio de recursos 

financeiros, que, no caso do governo petista da Presidente, são insuficientes (Estratagema 14 

[Proclamar vitória antecipada]). 

A Presidente rechaça a afirmação do Senador e sustenta que a máquina de propaganda 

do tucano distorce a realidade em relação à sua competência como governante (Estratagema 

33 [Negação da teoria pela prática]) e que, segundo a propaganda eleitoral do candidato, o 

modelo de gestão colocado em prática em Minas Gerais seria a solução de todos os 

problemas, especialmente em saúde e educação. No entanto, a candidata petista sustenta que 

conforme informações do Tribunal de Contas da União, durante a gestão de Aécio Neves 

como Governador de Minas Gerais, o candidato não cumpriu a Constituição ao investir menos 

nesses setores que o previsto em Lei (Estratagema 37 [Destruir a tese a partir da prova]). 

Ademais, a candidata do PT à reeleição afirma que o partido do Senador foi contra as políticas 

de acesso ao ensino superior que hoje beneficiam mais de oito milhões de brasileiros 

(Estratagema 32 [imposição de rótulo odioso]);  além de questionar a afirmação do tucano 

                                                           
39 Programa Universidade para Todos, criado pelo Governo federal em 2004 para facilitar o acesso de estudantes 
de baixa renda ao ensino superior em instituições privadas através da concessão de bolsas de estudo. 



63 

 

que daria continuidade aos programas a que seu partido se posicionou contra, anteriormente 

(Estratagema 16 [O histórico pessoal como alvo]). 

O candidato oposicionista finaliza o terceiro bloco com a afirmação de que a petista 

ofende o Estado de Minas Gerais, já que o Tribunal de Contas da União teria aprovado por 

unanimidade as contas do Senador, enquanto era Governador de Minas Gerais (Estratagema 

33 [Negação da teoria pela prática]). O Senador inverte a acusação da petista ao afirmar que 

é o Governo Federal que manipula o investimento em saúde conforme seu interesse, tendo 

sido obrigado pelo mesmo Tribunal de Contas a retirar da previsão de gastos em saúde o 

programa Bolsa Família, que não tem relação direta com o setor (Estratagema 37 [Destruir a 

tese a partir da prova]). Sobre Minas Gerais, Aécio Neves afirma que o estado só cresce e 

possui a melhor qualidade da educação e saúde na região sudeste do Brasil (Estratagema 6 

[Falácia oculta no argumento] e Estratagema 14 [Proclamar vitória antecipada]). 

6.2 QUADRO DEMONSTRATIVO DO USO DOS ESTRATAGEMAS DURANTE O 

DEBATE 

Conforme a análise do debate, a pesquisa identifica as principais ocorrências dos 

estratagemas propostos na Dialética Erística de Schopenhauer durante as rodadas de 

perguntas e respostas, a fim de averiguar quais os recursos foram mais utilizados por cada 

debatedor no transcurso do programa. 

 

ESTRATAGEMAS AÉCIO  
NEVES 

DILMA 
ROUSSEFF 

1) Exagero expansivo a partir do pontual - 2 
2) Ação diversiva pontual 1 1 

3) Generalização forçada do específico  1 - 
4) Disfarce do objetivo  2 - 

5) Uso de falsa premissa  - 
6) Falácia oculta no argumento 3 - 

7) Bombardeio de perguntas - - 
8) Provocar raiva  - 1 

9) Fazer perguntas desconexas  - 
10) Reverter a negação em favor do 

discurso 
1 - 

11) Indução generalizante 1 - 
12) Manipulação da semântica  - - 
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13) Restrição de alternativa - - 
14) Proclamar vitória antecipada 3 3 

15) Anulação de paradoxo - - 
16) O histórico pessoal como alvo 8 9 

17) Salvo pela relativização - 1 
18) Ação evasiva de emergência 1 - 

19) Escape pela tangente - 1 
20) Falácia a partir da premissa - - 

21) Preferir argumento baseado em 
sofismas 

- 1 

22) Presunção de falácia 1 1 
23) Indução ao exagero 2 - 

24) Fabricação de consequências 1 - 
25) Uso da instância para refutação - 1 

26) Distorcer o argumento do oponente 6 4 
27) Raiva pela exaustão 2 - 

28) Fazer da plateia leiga o júri 1 2 
29) Roubar a vitória por desvios - - 

30) O uso do argumento baseado em 
autoridades aos olhos do adversário 

- 7 

31) A incompetência irônica - 1 
32) Imposição de rótulo odioso 4 3 

33) Negação da teoria pela prática 5 4 
34) Ataque contra esquiva - - 
35) Persuasão pela vontade - 1 

36) O discurso incompreensível 1 - 
37) Destruir a tese a partir da prova 3 4 

38) O último estratagema - - 
TOTAL PARCIAL 47 47 
TOTAL GERAL 94 

 

6.2.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO USO DOS ESTRATAGEMAS NO DEBATE 

ELEITORAL 

A partir dos resultados obtidos in loco, através da identificação dos estratagemas 

presentes na argumentação de cada candidato, torna-se possível detectar quais foram as 

estratégias discursivas dos debatedores na busca pela vitória. 

É importante ressaltar que a pesquisa não tem o objetivo de identificar quem venceu o 

debate através do uso dos estratagemas. A investigação busca caracterizar quais recursos 
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discursivos propostos pelo filósofo alemão foram usados pelos candidatos na intenção de 

vencer o debate. 

Ao todo, foram verificadas 94 ocorrências do uso da Dialética Erística no conteúdo 

das respostas, réplicas e tréplicas dos candidatos durante o debate, sendo que, cada candidato 

recorreu aos dispositivos propostos por Schopenhauer em 47 momentos durante o programa 

nos blocos pesquisados. A coincidência dos números é casual, visto que os debatedores 

usaram de estratagemas diferentes em suas argumentações com o objetivo de sobrepujar as 

teses adversárias. 

O candidato Aécio Neves fez uso da Dialética Erística especialmente dos 

estratagemas que desqualificam a candidata petista ao associar a adversária aos casos de 

corrupção vinculados ao seu partido. No caso de temas ligados à administração pública, o 

tucano expôs as fragilidades e falhas do governo petista após doze anos no comando do país. 

A partir dos dados coletados durante a verificação, é possível supor que as principais metas 

traçadas pelo candidato durante o debate foram de colocar a argumentação da adversária em 

xeque, por meio dos estratagemas que refutavam as afirmações da petista com base em dados 

estatísticos e a associação direta da Presidente com os casos de corrupção. Quando colocado 

em posição desfavorável nos contrapontos apresentados pela oponente, o Senador optou por 

desviar o foco do debate e continuar a atacar os principais pontos fracos da postulante à 

reeleição. Em vista do desconforto de Rousseff relacionado à prisão de membros de seu 

partido no escândalo de corrupção chamado de “mensalão” pela mídia, o candidato 

pressionou a candidata para que admitisse as falhas em sua gestão. Ao comparar a 

administração petista com o período em que foi Governador de Minas Gerais, o candidato fez 

questão de distinguir sua proposta de gestão, que estaria relacionada a valores de 

competência, qualidade e excelência, além de criticar o suposto aparelhamento do estado 

promovido pelos petistas. 

a) Estratagema 1 - Exagero expansivo a partir do pontual  

b) Estratagema 3 - Generalização forçada do específico 

c) Estratagema 4 - Disfarce do objetivo 

d) Estratagema 6 - Falácia oculta no argumento 

e) Estratagema 10 - Reverter a negação em favor do discurso 

f) Estratagema 11 -  Indução generalizante 

g) Estratagema 14 - Proclamar vitória antecipada 
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h) Estratagema 16 - O histórico pessoal como alvo 

i) Estratagema 18 - Ação evasiva de emergência 

j) Estratagema 22 - Presunção de falácia 

k) Estratagema 23 - Indução ao exagero 

l) Estratagema 24 - Fabricação de consequências 

m) Estratagema 26 - Distorcer o argumento do oponente 

n) Estratagema 27 - Raiva pela exaustão 

o) Estratagema 28 - Fazer da plateia leiga o júri 

p) Estratagema 32 - Imposição de rótulo odioso 

q) Estratagema 33 - Negação da teoria pela prática 

r) Estratagema 36 - O discurso incompreensível 

s) Estratagema 37 - Destruir a tese a partir da prova 

A candidata à reeleição Dilma Rousseff teve o desafio de defender o legado de doze 

anos do PT na esfera federal, focado especialmente na comparação dos dados obtidos entre a 

administração do Presidente Fernando Henrique Cardoso e a gestão petista; visto que a 

imagem do candidato e as propostas possuírem semelhanças ao antecessor. Conforme essa 

visão, Rousseff manteve a iniciativa ao associar o candidato à gestão do ex-presidente tucano 

a fim de desqualificar o adversário e promover suas próprias qualidades. Ao ser obrigada a se 

defender devido às menções adversárias relacionadas ao “mensalão”, a candidata buscou 

desviar do tema e manter as comparações entre seu governo e a gestão tucana. A reação do 

candidato de oposição em não refutar diretamente as comparações em relação à gestão FHC 

condicionou as ações da Presidente a defender suas conquistas e expor as fraquezas da 

argumentação adversária. As alegadas conquistas sociais da gestão encabeçada pela 

Presidente e a iniciativa de distinguir os projetos foram as principais marcas observadas no 

conteúdo do debate na TV Globo. 

a) Estratagema 14 - Proclamar vitória antecipada 

b) Estratagema 16 - O histórico pessoal como alvo 

c) Estratagema 8 - Provocar raiva 

d) Estratagema 14 - Proclamar vitória antecipada 

e) Estratagema 16 - O histórico pessoal como alvo 

f) Estratagema 17 - Salvo pela relativização 

g) Estratagema 18 - Ação evasiva de emergência 

h) Estratagema 19 - Escape pela tangente 
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i) Estratagema 21 - Preferir argumento baseado em sofismas 

j) Estratagema 22 - Presunção de falácia 

k) Estratagema 25 - Uso da instância para refutação 

l) Estratagema 26 - Distorcer o argumento do oponente 

m) Estratagema 28 - Fazer da plateia leiga o júri 

n) Estratagema 30 - O uso do argumento baseado em autoridades aos olhos do 

adversário 

o) Estratagema 31) A falsa ignorância maliciosa 

p) Estratagema 32) Imposição de rótulo odioso 

q) Estratagema 33) Negação da teoria pela prática 

r) Estratagema 35) Persuasão pela vontade 

s) Estratagema 37) Destruir a tese a partir da prova 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente Trabalho Final de Graduação buscou estabelecer a correlação da obra 

filosófica A arte de ter razão, de Arthur Schopenhauer, e o campo da comunicação, por meio 

da análise do debate eleitoral televisivo exibido em 24 de outubro de 2014, na TV Globo.  

A partir dessa proposta, adotou-se a análise de conteúdo e pesquisa documental para a 

operacionalização da pesquisa por meio da averiguação da transcrição do debate, comparada 

ao vídeo, para que não houvesse discrepâncias entre texto e imagem, além da categorização 

dos principais elementos a ser investigados. 

Conforme a categorização dos elementos a ser averiguados, teve início a releitura da 

Dialética Erística a partir do campo da comunicação, por meio da transposição do conteúdo 

presente no tratado filosófico para fins de aplicação na pesquisa. Essa etapa exigiu uma 

minuciosa averiguação de seus elementos, visto que a decodificação da linguagem filosófica 

para o campo da comunicação teria de ser assentada na mais estrita interpretação dos 

estratagemas propostos pelo filósofo alemão, a fim de tornar viável a aplicação na pesquisa 

sem alterar seus pressupostos. 

A fim de estabelecer os pressupostos que norteiam a pesquisa, adotou-se a indução 

técnica de analisar o primeiro e terceiro blocos do programa, nos quais o debate e a disputa 

verbal entre os candidatos se realizou com a intervenção pontual do mediador, o que, no 

entanto, não interferiu na análise. A razão de não incluir o debate em sua totalidade na 

pesquisa se deve ao fato do segundo e terceiro blocos apresentarem a intervenção dos 

eleitores indecisos, o que interferiu na argumentação direta entre os debatedores. A ênfase em 

investigar a esgrima intelectual entre Aécio Neves e Dilma Rousseff justifica, a priori, essa 

opção a ser seguida pela pesquisa. 

Para promover o encontro dos pressupostos de Schopenhauer com o debate eleitoral 

na televisão, a investigação analisou o conteúdo das respostas, réplicas e tréplicas dos 

candidatos sob o prisma da Dialética Erística, além de pontuar os estratagemas mais 

utilizados por eles, a fim de alcançar a vitória simbólica. 

Vale ressaltar que a aplicação da Dialética Erística na argumentação dos candidatos 

permitiu a identificação das proposições de Aécio Neves e Dilma Rousseff no debate, além de 

elucidar quais são os dispositivos utilizados pelos adversários para vencer a disputa frente ao 

público. 
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Conforme a investigação, é possível inferir que a preparação dos postulantes à 

Presidência da República para o evento midíatico analisado obedeceu a estratégias de 

campanha previamente traçadas e que cada candidato utilizou dos recursos aos quais se 

propunha a empregar para valorizar suas propostas, conceitos, projetos e distinguir-se do 

adversário a partir dessas prerrogativas. 

A polarização da disputa entre Aécio Neves e Dilma Rousseff na conquista pelo 

eleitorado foi um ingrediente que tornou o debate ainda mais importante como objeto de 

pesquisa. 

Especificamente sobre o debate eleitoral de televisão, as bibliografias consultadas e a 

investigação dos precedentes que nortearam a pesquisa solidificaram o pressuposto de que o 

debate é um instrumento informativo e um objeto de estudo fundamental para a comunicação 

social e que merece mais estudos. Visto que, segundo a pesquisa de opinião do Instituto Vox 

Populi, 79% dos eleitores consideram o debate eleitoral televisivo importante na definição do 

voto, a importância do evento midiático e os atores envolvidos na disputa ressaltam esse 

dispositivo como um dos elementos formadores de opinião durante o processo eleitoral. 

A análise do debate, sob  o prisma de Schopenhauer, é um viés proposto para o estudo 

deste fenômeno comunicacional e comprova que, ao menos em princípio, a pesquisa acerca 

do emprego de instrumentos argumentativos para vencer uma disputa entre dois discursos 

políticos antagônicos pode ser uma alternativa válida de investigação e merece continuidade. 

Longe de ser um exercício de presunção, o estudo alcançou resultados que podem 

suscitar um aprofundamento das investigações do campo da comunicação acerca da 

intersecção entre a Dialética Erística e o debate eleitoral de televisão. 
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DO DEBATE DA GLOBO NO 2º TURN O 
 

Bloco 1 
 
WILLIAM BONNER : Olá, boa noite. Está começando o último debate entre os candidatos à 
Presidência da República na eleição de 2014. E com uma novidade em relação aos outros 
debates que nós fizemos. Aqui no estúdio nós temos 70 eleitores indecisos, selecionados pelo 
Ibope em todas as regiões do Brasil. Eles escreveram perguntas sobre 14 temas de interesse 
geral. Aí foram selecionadas as 12 questões mais representativas. E aqui, ao vivo, eu vou 
sortear oito delas. O próprio autor é quem vai fazer a pergunta diretamente ao candidato, 
exatamente como ela foi formulada e referendada por um funcionário do Ibope. Essa regra 
impede que o eleitor improvise ou acrescente algo àquilo que ele mesmo escreveu. Porque, se 
isso acontecer, aí o microfone dele será desligado e eu vou sortear outro eleitor para 
perguntar. Os eleitores aqui presentes participam de dois blocos do programa e a novidade 
que eu mencionei está nos outros dois blocos desse debate: o confronto direto entre os 
candidatos. Nós tivemos um problema aí com as regras, mas eu vou explicar aqui, ao vivo, 
como vai funcionar isso. No primeiro e no terceiro blocos desse debate os candidatos fazem 
perguntas um para o outro. Meio minuto para pergunta, um minuto e meio para resposta, 50 
segundos para a réplica e 50 segundos para a tréplica. Cada um dos candidatos terá direto a 
fazer três perguntas para o adversário. Como eu disse, no primeiro bloco e no terceiro. No 
segundo bloco e no quarto bloco, aí as perguntas serão feitas pelos nossos eleitores indecisos 
aqui presentes. Eu vou sortear o nome de um eleitor, ele vai se levantar, fazer a pergunta em 
30 segundos. Aí segue a pergunta ao candidato a quem ele fizer a pergunta e essa pessoa já 
terá sido determinada previamente por sorteio. O candidato a quem ele fizer a pergunta terá 
um minuto e meio para a resposta e 50 segundos para que o adversário faça uma réplica e 50 
segundos para a tréplica. Todos os tempos serão cronometrados, como temos feito 
habitualmente aqui. Eu quero lembrar também que esse debate está sendo transmitido na 
internet, pelo G1, que é o portal de notícias da TV Globo. Muito bem, neste ponto do debate 
eu tenho que esclarecer que aquele que se sentir ofendido pessoalmente ou caluniado, numa 
tréplica poderá pedir o direito de resposta e ele será analisado. Se a produção do programa 
considerar procedente esse pedido, aí o candidato ofendido terá um minuto para fazer a sua 
defesa. Os convidados atrás de mim aqui devem se manter em silêncio para não prejudicar os 
candidatos, para não prejudicar você que está nos acompanhando pela televisão, e como eu já 
disse, nós estamos também ao vivo na internet, em g1.com.br. Agora vamos receber os 
candidatos à Presidência. Aécio Neves, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT. Muito obrigado 
pela presença dos dois candidatos. Agradeço os dois. Boa noite, candidata Dilma.  
 
DILMA ROUSSEFF: Boa noite, Bonner.  
 
WILLIAM BONNER : Boa noite, candidato Aécio Neves.  
 
AÉCIO NEVES: Boa noite, Bonner.  
 
WILLIAM BONNER : Muito bem. Pelo nosso sorteio, quem deverá começar fazendo 
perguntas é o candidato Aécio Neves. É o senhor. Peço aos dois que se aproximem e venham 
até o púlpito. É o senhor que abre este debate fazendo a primeira pergunta à candidata Dilma 
Rousseff. A pergunta, como eu disse, tem 30 segundos. 
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PERGUNTA 1 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, essa campanha vai passar para a história como a mais sórdida 
das campanhas eleitorais do nosso sistema democrático. A calunia, a infâmia, as acusações 
irresponsáveis foram feitas não só em relação a mim, com relação ao Eduardo Campos, em 
relação à Marina, agora em relação a mim. Isso é um péssimo exemplo. Mas eu lhe faço uma 
pergunta, candidata. A revista hoje publica que o delator, um dos delatores do “petrolão”, 
disse que a senhora e o ex-presidente Lula tinham conhecimento da corrupção na Petrobras, 
uma oportunidade da senhora responder aos brasileiros. A senhora sabia, candidata, da 
corrupção na Petrobras? 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, é fato que o senhor tem feito uma campanha extremamente 
agressiva a mim. Isso é reconhecido por todos os eleitores. Agora essa revista que fez e que 
faz sistematicamente oposição a mim, faz uma calúnia e uma difamação do porte que ela fez 
hoje. E o senhor endossa. Candidato, a revista Veja não apresenta nenhuma prova do que faz. 
Eu manifesto aqui a minha inteira indignação. Porque essa revista tem o hábito de nos finais 
das campanhas na reta final, tentar dar um golpe eleitoral e isso não é a primeira vez que ela 
fez. Fez em 2002, fez em 2006, fez em 2010 e agora faz em 2014. O povo não é bobo, 
candidato. O povo sabe que está sendo manipulada essa informação porque não foi 
apresentada nenhuma prova. Eu irei à Justiça para defender-me e ao mesmo tempo tenho 
certeza de que o povo brasileiro vai mostrar a sua indignação no domingo votando e 
derrotando essa proposta que o senhor representa e que é o retrocesso no Brasil. 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, eu apenas dei a senhora a oportunidade de apresentar sua defesa, 
não acredito que a acusação à revista ou a tentativa do seu partido de tirá-la de circulação seja 
a melhor resposta. A delação premiada traz ao réu o benefício dele obviamente apresentar 
provas, caminhos que levem à comprovação das acusações e nós temos que aguardar que isso 
ocorra. Uma outra revista, para ver que não há um complô contra a senhora, lança hoje na sua 
capa, a revista Isto É, fala da campanha da mentira, da campanha da infâmia. Hoje aqui no 
Rio de Janeiro, na sede do seu partido, foram apreendidos boletins apócrifos contra a minha 
candidatura. No Nordeste brasileiro, carros de som estão circulando dizendo que se o eleitor 
votar no 45, ele está automaticamente desligado do Bolsa Família. A senhora se orgulha, 
candidata, de uma campanha nesse nível? 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, eu fico muito estarrecida com o senhor, porque eu na 
minha vida política, na minha vida pública, jamais persegui jornalista, jamais reprimi a 
imprensa. Tenho respeito pela liberdade da imprensa, porque eu vivi os tempos escuros desse 
país. Agora candidato, eu acredito que o senhor cita duas revistas candidato, que nós sabemos 
para quem fazem campanha. E agora acredito que a partir de segunda-feira vai desaparecer 
essa acusação. Agora, eu não vou deixar que ela desapareça. Eu vou investigar os corruptos e 
os corruptores, e os motivos pelos quais isso chegou a esse ponto. 
 
WILLIAM BONNER : A candidata Dilma agora faz a pergunta ao candidato Aécio. 
 
PERGUNTA 2 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, o Brasil é um país que se destaca hoje no mundo pelo fato 
de ter criado milhões de empregos. Nós não só criamos empregos, como também tivemos um 
aumento significativo da renda neste mês de setembro, 1,5% real. O senhor concorda com o 
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que fala o seu candidato a Ministro da Fazenda, que diz que o salário mínimo está alto 
demais? 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, não é justo colocar palavras na boca de alguém que não está aqui 
para respondê-la. Eu tenho orgulho enorme do meu candidato a Ministro da Fazenda. A 
senhora parece que não tem do seu, até porque já demitiu o atual Ministro da Fazenda. Mas o 
Brasil, candidata, é visto sim pela comunidade internacional como um dos países que menos 
cresce na nossa região. Temos uma taxa de investimentos hoje de 16,5% do PIB, a pior da 
década, porque o seu governo afugentou os investimentos e a inflação, infelizmente, está de 
volta. A situação do Brasil é extremamente grave, candidata e é preciso que o seu governo 
reconheça isso, porque os mercados, outros países, os brasileiros já reconhecem. O governo 
do PT e o governo da candidata Dilma Rousseff fracassou na condução da economia, pois nos 
deixará uma inflação saindo de controle, por mais que ela não reconheça, um crescimento 
pífio, fracassou na gestão do estado nacional. O Brasil é hoje um cemitério de obras 
abandonadas, inacabadas, e com sobre preço de fortes denúncias de desvios por toda a parte, e 
fracassou na melhoria dos nossos indicadores sociais. Lamentavelmente candidata, esse é o 
retrato do Brasil real, não é o retrato do Brasil da propaganda do seu marqueteiro. Mas nós 
vamos muito mal na saúde ou a senhora acha que vai bem? Vamos mal na segurança pública, 
uma omissão criminosa do governo federal e vamos muito mal na educação. A senhora será a 
primeira presidente da República pós-plano real que deixará o país com uma inflação maior 
do que aquela que recebeu. 
 
DILMA ROUSSEFF: Eu acho que o senhor está mal informado, porque quem deixou o país 
com uma inflação maior do que recebeu foi o governo tucano do Fernando Henrique. Além 
disso candidato, eu queria dizer que nós criamos empregos sim candidato e o senhor não pode 
questionar esse fato. São dados reais. Nós aumentamos o salário mínimo 71% em termos 
reais. Além disso candidato, na saúde quem não gastou o mínimo constitucional foi o senhor 
quando era governador, que ficou devendo R$ 8 bilhões. Além disso candidato, eu quero 
deixar claro que eu tenho certeza que eu neste próximo mandato farei um governo muito 
melhor se for eleita, principalmente controlando a inflação. 
 
AÉCIO NEVES: Vamos aguardar o eleitor decidir se a senhora vai ter o próximo mandato 
candidata. 
 
DILMA ROUSSEFF: Eu disse se eu for. 
 
WILLIAM BONNER : Por favor. 
 
AÉCIO NEVES: Mas nós estamos aqui falando para milhões e milhões de brasileiros. A 
senhora acaba de dizer que o governo do presidente Fernando Henrique deixou a inflação 
maior do que recebeu. Em 94, candidata, a inflação era de 916% ao ano. O plano real que o 
seu governo, que o seu partido votou contra permitiu que ela chegasse a 7,5% e depois com a 
eleição do presidente Lula a 12,5%. Eu pergunto ao telespectador, você confiaria mais no 
governo que traz a inflação desse patamar de 916% ao ano ou deixar esse período do Lula na 
minha conta a 12% ou um que a entrega maior, como acontece no caso da presidente Dilma? 
A história a gente não reescreve presidente, o futuro sim. Esse nós podemos escrever de forma 
diferente do que está sendo escrito pelo seu governo.  
 
WILLIAM BONNER : Sua pergunta agora candidato Aécio. 
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PERGUNTA 3 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, nós sabemos da absoluta carência de infraestrutura no Brasil por 
todas as partes. Falta tudo: ferrovias, hidrovias, faltam portos. O seu governo optou por 
financiar a construção de um porto em Cuba, gastando R$ 2 bilhões do dinheiro brasileiro, do 
dinheiro do trabalhador brasileiro, enquanto nossos portos estão ai aguardando investimentos. 
Nenhum teve investimentos nesta linha. O que é mais grave: esse financiamento vem com 
carimbo de secreto, ele não é acessível à população brasileira. O que o seu governo tem a 
esconder, candidata, em relação ao financiamento do porto de Marial em Cuba? 
 
DILMA ROUSSEFF: O meu governo nada, agora acredito que o seu tem muito o que 
esconder quando se trata dos gastos com publicidade, não claramente veiculados no que se 
refere aos jornais e à televisão da sua família. Acredito, senador, que é necessário a gente 
parar e olhar com muito a cautela essa questão do porto. Nós financiamos uma empresa 
brasileira, que gerou emprego no Brasil. Tanto que gerou emprego que foram dos 800 milhões 
contratados, nós conseguimos gerar quase 156 mil empregos. E quero lembrar ao senhor que 
também o governo Fernando Henrique financiou empresas brasileiras a exportar e colocar 
produtos tanto na Venezuela quanto em Cuba. Então eu não entendo o estarrecimento do 
senhor. Agora, eu queria voltar à questão do emprego. Candidato, vocês deixaram o país com 
11,4 milhões de pessoas desempregadas. Candidato, era a maior taxa, só perdia para a Índia, 
que tinha 41 milhões. Vocês bateram recordes de desemprego, recordes de baixos salários, e 
quando o senhor se refere à inflação, estou falando do governo Itamar, e não do Fernando 
Henrique. 
 
AÉCIO NEVES: Mais um engano da senhora, mas volto a Cuba que é a minha pergunta. 
Talvez eu possa revelar hoje aqui ao Brasil as razões pelas quais o empréstimo é considerado 
secreto, diferente de todos esses outros a que a senhora se referiu. Recebi um documento hoje 
e estou solicitando que seja enviado à Procuradoria Geral da República para que faça a 
investigação documento do Ministério do Desenvolvimento Econômico que diz que o 
financiamento para Cuba, diferente do financiamento para outros países, onde o prazo para 
pagamento é de 13 anos, foi de 25 anos. E o mais grave, candidata, em todos esses 
financiamentos, a solicitação do governo brasileiro e do grupo técnico era de que as garantias 
fossem dadas em uma moeda forte, geralmente euro ou dólar, um banco internacional de 
credibilidade. E o governo brasileiro aceitou que essas garantias fossem dadas em pesos 
cubanos num banco na ilha de Cuba. É justo com o dinheiro brasileiro fazer favores a um país 
amigo que não respeita sequer a Democracia, candidata? 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, não tem Ministério do Desenvolvimento Econômico, tem o 
Ministério da Indústria e Comércio, e das Relações Internacionais. Então, eu queria te dizer o 
seguinte. Sempre que se financia uma empresa, as cláusulas de um financiamento diz respeito 
a essa empresa. As garantias, são elas, quem dá não é Cuba, quem dá a garantia é a empresa 
brasileira para o BNDES. Então, candidato, o que eu quero te dizer que você pondere. O 
governo Fernando Henrique fez o mesmo empréstimo. Nós também fizemos, mas 
beneficiamos quem, candidato? Empregos brasileiros, brasileiros que são empregados. Eu 
queria também que o senhor tivesse tanto zelo pela liberdade de informação no caso das 
empresas que o senhor tem em Minas. 
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PERGUNTA 4 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, o Minha Casa, Minha Vida é o maior programa 
habitacional do Brasil. O senhor tem feito algumas críticas a ele. Eu não entendo a razão das 
críticas uma vez que nós batemos todos os recordes construindo habitações no Brasil. Eu 
tenho certeza que nós iremos construir mais ainda se eleito. Eu gostaria que o senhor se 
pronunciasse a respeito de construções dentro da sua perspectiva de governo. 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, eu aproveito a pergunta sobre o Minha Casa, Minha Vida para 
mais uma vez denunciar o terrorismo que seu partido vem fazendo. Pessoas que estão na lista 
para serem beneficiadas pelo Minha Casa, Minha Vida estão recebendo mensagem dizendo 
que se votarem no PSDB sairão do cadastro. Não é verdade. Eu quero tranquilizar a todos os 
brasileiros e brasileiras porque nós não vamos apenas manter o Minha Casa, Minha Vida, nós 
vamos aprimorá-lo. Focando especialmente as regiões de mais baixa renda, onde o atual 
governo não avançou. Aquela de até três salários mínimos, que existia no início do seu 
governo um deficit de 4.000.100 moradias. Existe hoje um deficit próximo de 4 milhões. Essa 
será uma grande prioridade no nosso governo. E vamos fazer parcerias desburocratizadas, 
mais ágeis com os municípios brasileiros e com os estados brasileiros. Ninguém pode, 
candidata, querer se apropriar de programas como se fossem apenas seus. Vários programas 
são da sociedade brasileira e são pagos pelo dinheiro do trabalhador brasileiro. E nós vamos 
subsidiar, sim, programas sociais que têm alcance na vida real, na vida das pessoas. Nós não 
vamos fazer é o bolsa empresário que ajuda apenas um grupo muito restrito de brasileiros em 
detrimento da grande maioria. Fique tranquila, candidata, fiquem tranquilos brasileiros, 
porque nós vamos avançar e avançar muito mais também no programa habitacional. 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, o senhor não entende, não conhece direito então esse 
programa. Porque o foco desse programa é em quem ganha uma renda até R$ 1.600, mas ele 
abrange também que ganha até R$ 5.000. Candidato, vocês falaram o tempo inteiro que os 
bancos públicos vão ser redefinidos. Agora o senhor vem aqui e quer que as pessoas 
acreditem que vocês vão manter o subsídio. Eu não acredito nisso, candidato. Eu não acredito 
nisso, porque vocês sistematicamente, ao longo de todo o governo Fernando Henrique, foram 
contra o subsídio. Para a pessoa que está nos assistindo ter uma ideia, para os indecisos terem 
uma ideia, caso fosse a preço de mercado, a prestação seria R$ 940. Dentro do Minha Casa, 
Minha Vida, o máximo é R$ 80. 
 
AÉCIO NEVES: Eu já disse mais de uma vez e quero dizer mais uma vez a milhões de 
brasileiros. Me honra muito essa comparação com o presidente Fernando Henrique, mas eu 
me chamo Aécio Neves. Eu disputo a Presidência da República para governar a partir de 1º de 
janeiro de 2015. E o tema que a senhora traz é um tema que merece aqui uma reflexão. 
Bancos públicos serão fortalecidos, não serão aparelhados no meu governo, candidata. Em 
2003, o Banco do Brasil tinha três diretorias, entre presidência, vice-presidência e diretorias. 
Hoje tem, candidata, talvez a senhora nem saiba, 37, um terço delas ocupadas por filiados do 
PT. Essa é uma demonstração clara da perversidade do aparelhamento da máquina pública em 
benefício de um projeto de governo. Um vice-presidente está preso na Itália e o presidente 
atual alvo de gravíssimas denúncias. 
 
PERGUNTA 5 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, vamos a um tema que interessa a todos os brasileiros: inflação. 
Vamos voltar a ele até porque é preciso que os brasileiros que nos assistem saibam que a 
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senhora, nos últimos debates, reafirmou que a inflação no Brasil está sob controle. Eu não 
acredito nisso, candidata. Ela estourou o teto da meta e ao mesmo tempo a perversa equação 
que o seu governo deixará ao sucessor, estou preparado para ela, inflação alta e crescimento 
baixo. Dou-lhe mais uma oportunidade, o que eu seu governo fará se vencer as eleições para 
controlar a inflação, ou ela não é um problema? 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, eu vou reportar primeiro ao Banco do Brasil. Vocês 
deixaram o Banco do Brasil com uma grave dívida. Nós não, nós demos lucro no Banco do 
Brasil, profissionalizamos o Banco do Brasil. Vocês quebraram a Caixa, candidato, vocês 
quebraram o BNDES, reduziram tudo ao tamanho que vocês acharam que devia ter, ou seja, 
sem política industrial e sem política social. No caso da inflação, o senhor pode ter certeza, 
candidato, é meu compromisso o controle da inflação. Nos últimos dez anos nós mantivermos 
a inflação dentro dos limites da meta. Quem não mantinha a inflação dentro dos limites da 
meta, sem o senhor apesar de agora desconhecer o governo Fernando Henrique, era líder do 
governo Fernando Henrique, quem não mantinha era o governo Fernando Henrique, que 
vocês querem botar na conta do Lula, que em 2002 era por causa do Lula que a inflação foi 
para 12,5%. Não senhor. Em 2001, ela estava já em 7,7%. Vocês chegaram à obra-prima, 
candidato, de aumentar imposto e deixar uma dívida muito maior do que a que vocês 
receberam. Candidato, não há termos de comparação entre o que nós fizemos e o que vocês 
fizeram. Nós enfrentamos a crise, não deixamos que a diminuição de salário recaísse na conta 
do povo brasileiro. 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, muito confusa essa sua explicação. Mas eu vou voltar à questão 
central. A senhora então quer dizer que o PT controlou a inflação? Não fomos nós com o 
Plano Real? A história não se reescreve, candidata. Nós fizemos naquele momento o que 
precisava ser feito. E tenho uma honra e um orgulho enorme de ter hoje como um aliado 
muito forte o presidente Fernando Henrique, aquele a quem a senhora teceu elogios que talvez 
eu não tenha tido a oportunidade de fazer. Mas vamos voltar ao presente, porque as pessoas 
que nos escutam hoje, que nos assistem no Brasil inteiro, querem que nós falemos de futuro. 
Quem tem responsabilidade e compromisso com o controle da inflação, com a gestão 
profissional dos bancos públicos somos nós. O seu governo deve à Caixa Econômica Federal 
mais de R$ 10 bilhões, deve ao Banco do Brasil R$ 8 bilhões no crédito safra, porque seu 
governo descontrolou a economia do país, candidata, essa é a realidade incontestável. 
 
WILLIAM BONNER : Candidata, a sua tréplica. 
 
DILMA ROUSSEFF: Eu quero reiterar que vocês quebraram os bancos públicos do Brasil. 
Quero reiterar que a Caixa, que era um dos maiores bancos do país, vocês minguaram a 
Caixa. Vocês, candidato, eram contra fazer política social com subsídio. Agora o senhor vem 
para mim com esta conversa de que vão fazer política social. Me desculpe, candidato, eu não 
acredito, sabe por que? Porque a prática fala muito mais que palavras vazias. E a prática de 
vocês é uma. Quando vocês enfrentaram a crise, vocês jogaram a crise nas costas de quem? O 
povo lembra, candidato. Jogaram a crise nas costas do povo brasileiro. Com desemprego e 
baixos salários. Mais claro do que isso, candidato, é impossível. Nós não. Nós mantivemos 
emprego e mantivemos o salário. 
 
WILLIAM BONNER : Candidata Dilma, a senhora pode fazer a última pergunta. 
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PERGUNTA 6 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, eu sempre gosto de perguntar a respeito do Pronatec. Por 
que que eu gosto do Pronatec, candidato? Porque o Pronatec ele resolve várias questões e 
desafios. Vocês fizeram uma lei proibindo que o governo federal fizesse e mantivesse escolas 
técnicas. Por isso fizeram, ao longo de oito anos, só 11 escolas técnicas. O senhor era líder do 
governo FHC. O senhor vai continuar com essa política? 
 
AÉCIO NEVES: Eu não devia lhe corrigir em público, mas eu era líder do PSDB, mas vamos 
passar isso, deixar isso um pouco mais barato. É, mais ou menos candidata. Para quem não 
conhece o Congresso Nacional, talvez sim, mas é muito diferente, é muito diferente. 
 
WILLIAM BONNER : Por favor. Vou pedir silêncio mais uma vez. 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, o Pronatec é uma inspiração e é bom reconhecer isso. É uma 
inspiração em programas como feito em São Paulo, as Etecs do governador Geraldo Alckmin, 
do governador José Serra, cuja presença aqui hoje eu agradeço. Da Pep em Minas Gerais, que 
foi um programa de ensino profissionalizante de Minas Gerais, inspiraram o Pronatec. Agora 
falta a fiscalização. Nessas últimas semanas as denúncias em relação ao Pronatec são graves, 
candidata. Em relação às estatísticas, porque vocês contabilizam o aluno quando ele entra, e 
se ele ficou ali uma semana, duas semanas e depois saiu, ele continua fazendo parte da 
estatística. Aliás, o seu governo é o governo das estatísticas desde que elas lhe sejam 
favoráveis. Nós vamos aprimorar esses programas, aumentando a carga horária. Mais de 70% 
têm uma carga horária de cerca de 160 horas. Venhamos e convenhamos, é muito pouco para 
a formação mais adequada ainda de um aluno. Eu quero mais, eu quero que o aluno frequente 
o Pronatec, mas ele complete seu ciclo de estudo no ensino médio, candidata. Isso sim vai 
permitir o Brasil dar um avanço na educação. O Pronatec é uma etapa apenas de um processo 
muito mais complexo e que tem que ser muito mais ousado e ambicioso do que esse que tem 
o seu governo. 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, o senhor não respondeu. Vocês em oito anos fizeram onze 
escolas técnicas federais. Nós, candidato, fizemos 422. O Lula, 214, e eu, 208. O meu número 
é só 1.600% maior do que vocês fizeram em oito anos. Candidato, sabe por que fazer escolas 
técnicas é tão importante? Porque ela é a base da parceria que nós fizemos com o sistema S. O 
Pronatec é um ensino gratuito e ele comporta tanto ensino técnico de nível médio quanto 
qualificação profissional. É gratuito, o material didático é gratuito, o transporte. Candidato 
vocês jamais tiveram essa dimensão. Aliás, o programa de vocês são programas piloto, 
pequenos e fragmentados. 
 
WILLIAM BONNER : Ok, vamos ao fim então deste primeiro bloco do debate. Perdão, 
perdão, perdão, erro meu. Tréplica do candidato Aécio. Peço só um minuto, ainda estou com 
minhas anotações, errei com anotações. 
 
AÉCIO NEVES: Está perdoado, Bonner. 
 
DILMA ROUSSEFF: É da vida. 
 
WILLIAM BONNER : Contando o tempo a partir de agora, por favor, candidato. 
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AÉCIO NEVES: Candidata, acho mais do que esses números decorados, essas estatísticas, 
vamos falar de educação, que é o essencial. O Brasil inteiro está nos escutando hoje. O que é 
que esse governo fez que a qualidade da educação pública no Brasil avançasse? 
Absolutamente nada. Em qualquer ranking internacional, candidata, é vergonhosa a posição 
do Brasil. Inclusive em relação a nossos vizinhos. Eu, se eu puder vencer essas eleições e ser 
lembrado com uma marca, eu digo a todos os brasileiros, quero ser lembrado como o 
presidente que revolucionou a educação no Brasil. Vocês tiveram 12 anos e nada aconteceu. 
Eu governei Minas, com um orgulho enorme, candidata, por oito anos, e levei Minas Gerais, 
que não é o mais rico dos estados brasileiros, é o segundo mais populoso, a ter a melhor 
educação fundamental do Brasil. E quem fez, candidata, tem mais autoridade para dizer que 
vai fazer. 
 
WILLIAM BONNER : Agora sim. Perdoem, mais uma vez candidatos, meu erro. Chegamos 
ao fim do primeiro bloco. Nós voltaremos a seguir com os eleitores indecisos fazendo 
perguntas para ambos os candidatos. Até já. 
 
BLOCO 2 
 
WILLIAM BONNER : Estamos de volta com o debate dos candidatos à Presidência e neste 
bloco, como eu disse há pouco, as perguntas serão feitas por eleitores indecisos aqui 
presentes. Por sorteio ficou determinado que a candidata Dilma Rousseff, do PT, irá 
responder à pergunta do primeiro eleitor, que eu vou sortear agora. É Luiz Alexandre, de São 
Paulo, quem faz a pergunta. Luiz. Enquanto isso, os dois candidatos, eu quero lembrar, os 
senhores podem ficar de pé, têm toda a arena para se movimentar ao longo deste bloco inteiro. 
Luiz, você pode fazer sua pergunta em trinta segundos, por favor. 
 
PERGUNTA 1 
 
LUIZ ALEXANDRE FILHO : Meu nome é Luiz Alexandre Filho, eu tenho 43 anos, sou 
florista. Qual será, qual será é...desculpe. Qual será a sua política para quem mora de aluguel, 
pois está cada vez mais difícil e muito mais caro alugar uma casa, os preços estão muito 
acima da inflação? Moro há 15 anos e o meu aluguel triplicou nos últimos quatro anos. 
 
DILMA ROUSSEFF: Luiz Alexandre, muito boa a pergunta. Você vai me dar a 
oportunidade para mim falar do Minha Casa, Minha Vida. O Minha Casa, Minha Vida 
contempla quem quer ter e comprar um imóvel até R$ 5 mil. Com vários níveis de subsidio. 
Até mil e seiscentos o subsidio é maior, mas nas outras duas faixas também tem subsidio que 
facilita a você a pagar a prestação que não compromete muito a sua renda e ao mesmo tempo 
garante uma série de vantagens como, por exemplo, que você não pague o seguro, por que nós 
assumimos o seguro e você também não tem de dar garantias por que a gente já, a gente tem 
um fundo garantidor. Assim, Luiz Alexandre, nós vamos fazer, se eu for eleita, mais três 
milhões de casas do Minha Casa, Minha Vida e vamos reajustar as faixas de renda, ampliando 
as faixas de renda, porque de quatro em quatro anos a gente faz isso, a gente amplia as faixas 
de renda. Assim, eu tenho certeza que você vai poder ser uma das pessoas contempladas caso 
você seja sorteado, por que é um processo bastante democrático, para impedir que haja uso 
político e manipulação. Não passa, não passa pelos, não passa por nenhum órgão político, 
passa diretamente do empresário com você, o empresário que vai construir a casa e a gente 
não financia o empresário. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo, candidata. 
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DILMA ROUSSEFF: A gente financia diretamente a você. 
 
WILLIAM BONNER : Candidato Aécio tem cinquenta segundos para a réplica. 
 
AÉCIO NEVES: Luiz Alexandre, esse é um drama que milhões de brasileiros vivem, a 
dificuldade de pagar aluguel e a dificuldade de ter a sua casa própria. Ao contrário daquilo 
que nós assistimos na propaganda oficial, não foram entregues três milhões e meio de 
habitações no Brasil. Foram entregues metade disso. Se tivesse sido entregue esses três 
milhões e meio de habitações, provavelmente um milhão e meio ou um pouco mais disso de 
brasileiros estaria numa situação hoje de muito mais tranquilidade. Nós vamos ampliar esses 
programas habitacionais com parcerias mais efetivas e desburocratizadas com os municípios e 
com os estados brasileiros. Esse é um grande desafio, eu dizia agira há pouco que ninguém 
pode ter a exclusividade da preocupação com a questão social. E nós teremos uma 
preocupação permanente em ampliar o programa habitacional e permitir que pessoas como 
você tenham acesso a moradia digna, de qualidade, que infelizmente não vem acontecendo. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo, candidato. Seu tempo terminou, a tréplica é da candidata 
Dilma. 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, ah, desculpa, ô, você pode um dia ser candidato, né, 
querido? Nós, hoje, temos um milhão e oitocentas mil casas entregues. E tem um milhão e 
oitocentos mil em construção. A cada dia esse número aumenta, por que as casas vão sendo 
entregues. Você pode ter certeza que esse foi o único programa feito desse porte no Brasil. 
Nós vamos construir até, nós vamos construir e contratar até o final deste ano, três milhões, 
setecentos e cinquenta mil moradias. Nunca no Brasil aconteceu isso, agora, por que que eu 
acho que eu tenho condições de fazer. Por que nós construímos o programa. Não é que ele 
seja monopólio, é que nós fizemos. Eles jamais fizeram, eles não têm experiência. 
 
WILLIAM BONNER : Seu tempo, candidata. Seu tempo está esgotado, candidata. 
 
DILMA ROUSSEFF: Obrigada, Luiz Alexandre. 
 
WILLIAM BONNER : Eu gostaria de observar que o posicionamento dos candidatos agora 
talvez dificulte um pouco a visão dos cronômetros, é mais fácil quando os senhores se 
enfrentam. Mas eu, por isso fui obrigado a interrompê-los e isso vai, talvez aconteça. Mas 
estou aqui para isso. Agora eu vou fazer o sorteio do eleitor que fará a pergunta para o 
candidato Aécio Neves como está definido naquele sorteio. É a Renata, de Belém. O 
microfone já chegou para Renata fazer a pergunta. Renata. 
 
PERGUNTA 2 
 
RENATA ELIZONDO SOUZA: Meu nome é Renata Elizondo Souza, tenho 38 anos e sou 
contadora. Desde que me entendo por gente, ouço dizer que o Brasil é o país do futuro. 
Sempre ouvi candidatos afirmando que irão transformar a nossa educação, as nossas escolas. 
Que irão valorizar o trabalho dos professores. O que o candidato pretende fazer para que esse 
futuro seja possível para os nossos filhos e que o Brasil do presente valorize e respeite a 
educação? 
 
AÉCIO NEVES: Renata, eu respondo com uma alegria enorme a sua pergunta, com um 
cumprimento. Estive na sua terra esta semana, peço que leve um abraço aos amigos do Pará, 



80 

 

de Belém. E, realmente, se nós não enfrentarmos com coragem, não com promessas, mas com 
coragem a questão da baixíssima qualidade da educação no Brasil nós não vamos a lugar 
algum. Esse é o grande desafio, essa é a grande questão. Eu fui governador de Minas, Renata, 
e consegui fazer com que Minas Gerais, que é o estado que tem o maior número de 
municípios do Brasil, são 853, é um estado muito heterogêneo, por que nós temos lá, para 
muito orgulho nosso, um Nordeste encostado no nosso território, conseguimos fazer com que 
Minas tivesse a melhor educação do Brasil. A minha proposta é fazer isso em todo o Brasil. 
Nós vamos começar pelas creches. E as creches que tiverem recurso público no nosso 
governo vão ficar abertas até as oito horas da noite. Como as pré-escolas, que vão receber as 
crianças de até quatro anos de idade também, com qualidade, e ficarão abertas até esse 
horário. Vamos qualificar o ensino médio, flexibilizando os currículos, Renata. É muito 
importante que a pessoa se fome para uma atividade que ela vai exercer na sua região, na 
região onde mora, onde a sua família mora. É muito importante, isso é um compromisso do 
meu governo, apoiar a qualificação e a remuneração dos professores. Nós não vamos ter uma 
educação de qualidade se os professores não forem bem remunerados. O meu governo vai 
apoiar aqueles municípios e estados que remuneram pior os seus professores, que têm 
dificuldades financeiras de dar um salário melhor e uma qualificação melhor aos seus 
professores. Nós vamos revolucionar a educação no Brasil. 
 
WILLIAM BONNER : A réplica. 
 
DILMA ROUSSEFF: Muito boa a sua pergunta. Eu tenho assim um grande compromisso 
com creche e pré-escola. Por que eu acredito que creche e pré-escola é o futuro do país. A 
gente dá oportunidade para as brasileirinhas e para os brasileirinhos. Nós vamos fazer 6 mil 
creches. Duas mil já entregamos, estamos construindo mais 4 mil. Se eu for eleita, vou 
construir mais tantas creches quanto forem o necessário, primeiro para a gente universalizar 
de quatro a cinco anos a pré-escola e ampliar o número de crianças de zero a três. Agora, eu 
queria te dizer uma coisa, nós aprovamos uma lei no Congresso que dá 75% dos royalties e 
50% do fundo social do pré-sal para educação. Para que? Para pagar melhor os professores. 
Essa é a condição para esse país ter educação de qualidade. 
 
WILLIAM BONNER : Tréplica do candidato Aécio. 
 
AÉCIO NEVES: Renata, eu volto a sua pergunta, né. A gente escuta sempre as mesmas 
promessas, os mesmos compromissos, lamentavelmente, estão no poder há doze anos e não 
fizeram aquilo que dizem que vão fazer. Se as seis mil creches prometidas, há quatro anos 
atrás, tivessem construídas, muito provavelmente o seu filho, ou seu sobrinho, ou o neto de 
tantas pessoas que estão aqui nos ouvindo estariam tendo a tranquilidade de onde deixar seu 
filho. Nós vamos cumprir com cada um dos compromissos que nós assumimos. Infelizmente, 
o candidato oficial não apresentou um programa de governo para que nós pudéssemos saber 
quais são as metas, quais são as prioridades que ela tem. O nosso está aí e fala em construção 
de seis mil creches, fala das pré-escolas e da qualificação. Isso no fundamental e em especial 
no ensino médio. Portanto esteja certa, Renata, se eu tiver o privilégio de governar o Brasil 
daqui a quatro anos você vai ter uma nova realidade na qualidade do ensino público. 
 
WILLIAM BONNER : Eu vou sortear mais um eleitor, que fará a pergunta para a candidata 
Dilma Rousseff. É Adriana, de Vespasiano, Minas Gerais. Adriana, vamos deixar só que o 
microfone chegue mais pertinho, para você poder fazer sua pergunta. Agora sim. 
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PERGUNTA 3 
 
ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS: Meu nome é Adriana Pereira dos Santos, tenho 40 
anos, sou assistente de compras. A corrupção é uma doença contagiosa que tem sido uma 
pedra no calcanhar de todos os governos, causando danos irreparáveis. Acredito que isso se dá 
porque a lei que pune os corruptos é muito branda. Candidata, como pretende acabar com a 
corrupção no Brasil e fazer com que os responsáveis sejam punidos de forma exemplar pelos 
seus atos que tanto envergonham o nosso Brasil? 
 
DILMA ROUSSEFF: Adriana, você tem toda a razão, a lei é branda. Quando a lei é branda 
você investiga, você identifica e na hora de punir o criminoso, o corrupto se evade. Por isso 
que eu propus cinco grandes medidas de combate à impunidade. Primeiro: transformar em 
crime eleitoral o caixa dois. Segundo: o funcionário público que enriquecer sem mostrar a 
origem, ele perde o bem e além de perder o bem ele é criminalizado. Ao mesmo tempo o 
direito do poder público em relação às pessoas que enriqueceram sem deixar claro qual é a 
origem do bem, ele perderá o bem. Hoje no Brasil ele paga o Imposto de Renda e ele não 
perde o bem. E criar também uma instância especial dentro dos tribunais superiores para 
julgar mais rápido os crimes com foro especial, os crimes de colarinho branco também. Isso 
significa que nós vamos ter um conjunto de medidas para que haja a punição daquele que foi 
o corrupto e o corruptor. Eu tenho orgulho de ter dado inteira autonomia, que não era dada 
nos governos anteriores, porque nomeavam filiados de partidos para dirigir a Polícia Federal. 
A Polícia Federal no meu governo investiga. 
 
WILLIAM BONNER : Seu tempo, candidata. A réplica do candidato Aécio. 
 
AÉCIO NEVES: Minha querida conterrânea, eu reconheço que você hoje expressa o 
sentimento de milhões de brasileiros que não aguentam mais abrir todo dia os jornais e ver 
qual é o caso novo de corrupção. E quando não há punição a indignação é ainda maior. É o 
que nós estamos assistindo no Brasil de hoje. Eu vejo a candidata Dilma apresentar aqui um 
conjunto de propostas. Muitas delas estavam em tramitação no Congresso Nacional durante 
todos esses últimos anos. Não houve qualquer ação do PT ou do governo do PT para que 
algumas dessas propostas pudessem avançar. Por quê? Porque não houve preocupação do PT 
no combate efetivo à corrupção. Essa é a grande realidade. Eu vou lhe dizer aqui olhando nos 
seus olhos. Existe uma medida que está acima de todas as outras e não depende do Congresso 
Nacional para acabarmos com a corrupção no Brasil. Vamos tirar o PT do governo. 
 
WILLIAM BONNER : Sem manifestações do público, por favor. Candidata, só um minuto 
para a senhora não ser prejudicada. Não pode haver manifestação do público. Os senhores 
sabem, por favor. 
 
DILMA ROUSSEFF: Adriana, veja você que quem fala é o representante do partido que 
tinha uma prática, Adriana, que era engavetar todas as investigações. Tudo que era 
investigação engavetava. De deputado, de senador, de ministro. Isso, Adriana, levou o Brasil a 
sempre ter um conjunto de julgamentos que ninguém nunca viu e nem deu fé. Foram todos 
soltos. Eu queria te dizer uma coisa. Para que você combata a corrupção, que é o que eu 
quero, eu tenho certeza que é o que o Brasil quer, eu tenho na minha vida um orgulho. Eu 
nunca compactuei com corrupto ou corrupção. Sempre combati. Fui atrás. E vou te dizer, doa 
a quem doer, eu vou condenar corruptos e corruptores. 
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WILLIAM BONNER : Seu tempo terminou, candidata. Por favor, mais uma vez eu peço que 
o público não se manifeste. Vamos sortear mais um candidato. Agora é a próxima pergunta. 
Ela será feita para o candidato Aécio Neves por Carla, de Curitiba. Carla, só um minutinho, o 
microfone está chegando. Pronto. 
 
PERGUNTA 4 
 
CARLA DE FÁTIMA FERREIRA NUNES: Meu nome é Carla de Fátima Ferreira Nunes, 
tenho 40 anos, e sou caça talentos. O país aos poucos está se tornando um país de idosos. Há 
algum projeto que assegure aposentadoria num futuro próximo, uma vez que haverá mais 
idosos que contribuintes? 
 
AÉCIO NEVES: Carla, eu agradeço a sua pergunta, e essa deve ser uma preocupação de 
qualquer governante responsável. O Brasil envelhece. O Brasil não tem hoje serviços e nem 
mesmo a proteção necessária aos idosos. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, no 
nosso governo, nosso programa de governo, que nós apresentamos até em respeito em 
respeito aos eleitores, aos cidadãos, um programa de governo, ele se transforma também em 
um instituto da cidadania. Onde nós vamos cuidar inclusive de casos por exemplo de pessoas 
que contribuíram durante um determinado período na sua vida, passaram alguns anos sem 
contribuir e são desestimuladas a fazê-lo, porque elas não têm como voltar atrás. Nós vamos 
cuidar dessas pessoas, encontrar formas para que elas possam se aposentar. E eu tomei uma 
decisão, Carla, em relação a uma questão que afeta em muito a renda do aposentado 
brasileiro, que é o fator previdenciário. Eu quero aqui falando a você, aos paranaenses, mas a 
todos os brasileiros, que nós vamos rever o fator previdenciário, para que ele não puna, como 
vem punindo, a renda dos aposentados. Portanto, nós construímos, ao longo de todos esses 
meses, em uma ampla discussão com centrais sindicais, com lideranças extremamente 
importantes, representativas dos aposentados brasileiros, políticas que visem garantir a eles 
uma remuneração melhor, como por exemplo incluindo a cesta de medicamentos no cálculo 
dessas aposentadorias. Mas o compromisso definitivo é fazer a revisão do fator 
previdenciário, pois isso dará um alívio muito importante aos aposentados brasileiros. 
 
DILMA ROUSSEFF: Carla, muito boa sua pergunta, porque ela mostra uma coisa: quem 
criou o fator previdenciário? Criou o fator previdenciário o governo PSDB, sendo líder o 
senador, na época eu acho que ele era deputado. Então, Carla, essa é uma questão muito séria. 
E você perguntou o seguinte: quando o país ficar cheio de idosos, quem vai pagar a 
aposentadoria daqueles que ficaram idosos e que não trabalham? Vai ser, como sempre, o 
pessoal da ativa. Por isso, quando a gente olha para a questão do fator previdenciário, é muito 
importante abrir a discussão com as centrais sindicais. Nós sistematicamente abrimos. Quase 
chegamos a um acordo do 85 para a mulher, 95 para os homens. Eu acredito que esse acordo é 
possível, um acordo que resolva a questão criada pelo governo do PSDB, que é esse do fator 
previdenciário. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo, candidata. Candidato Aécio, a tréplica. 
 
AÉCIO NEVES: Olha, eu confesso que fico feliz com a evolução da posição da candidata. 
Realmente foi criado o fator previdenciário em um momento de aguda crise da previdência. E 
depois ele foi derrubado no Congresso Nacional. E quem vetou sua derrubada? O presidente 
Lula, o governo do PT. Foi derrubado por uma proposta do deputado Fernando Coruja. O que 
eu quero dizer é que os nossos compromissos, eles não mudam às vésperas das eleições. Nós 
vamos construir uma rede de proteção aos idosos hoje que passa pelo fator previdenciário 
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revisto, portanto por um outro instrumento que não puna tanto como vem punindo os 
aposentados o fator previdenciário. Mas uma rede de proteção que passa pela saúde, com ação 
específica aos idosos. As casas de cuidado, que nesse governo são muito poucas. Nós temos 
que criar e estimular os profissionais que cuidam dos idosos para que eles tenham uma melhor 
remuneração e mais estímulo a dedicarem-se a essa carreira. 
 
WILLIAM BONNER : Seu tempo, candidato. Nós estamos encerrando aqui o segundo bloco 
desse debate. Daqui a pouco os candidatos voltam a fazer perguntas entre si. Até já. 
 
BLOCO 3 
 
WILLIAM BONNER : Vamos continuar com o debate entre os candidatos à Presidência e, 
neste bloco, eles já estão posicionados porque voltam a fazer perguntas entre si. Na ordem 
determinada pelo sorteio prévio, quem abre essa rodada é Aécio Neves. Candidato, 30 
segundos. 
 
PERGUNTA 1 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, a diretora de assistência social do seu governo confirmou essa 
semana numa reunião com prefeitos em Minas Gerais que os repasses do Fundo Nacional de 
Assistência estão atrasados em três meses. Esse fundo na verdade ele atende aos programas 
mais fundamentais do seu governo, programas de assistência de repasse de recursos para 
entidades que prestam a primeira atenção às pessoas que mais necessitam. Em relação ao 
orçamento voltado às pessoas portadoras, com deficiência, que é o termo adequado, foi 
executado apenas 11% do que foi aprovado até aqui. O que vem acontecendo com seu 
governo, candidata? 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, acho que o senhor está muito mal informado. O meu 
governo tem feito um imenso esforço para levar atendimento de saúde, de educação e 
acessibilidade a pessoas com deficiência. Temos também tido todo um cuidado de, na 
assistência social, criar nos Cras, centros de referência a assistência social, criar toda uma 
política de assistência social, o centro dessa política é o Bolsa Família, mas além do Bolsa 
Família, candidato, que nunca teve um atraso, nós temos uma série de outros programas 
complementares. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar para o senhor, e aqui para os 
nossos eleitores indecisos, que o meu governo não atrasa programas sociais, nunca atrasou 
nem contingenciou. E quero dizer mais uma coisa para vocês. Enquanto vocês no Bolsa 
Família por todos os oito anos do governo Fernando Henrique gastaram R$ 4,2 bilhões, nós 
gastamos R$ 4,2 bilhões em apenas dois meses de pagamento do Bolsa Família. Não tem a 
menor dimensão, nem comparativa, com o governo que vocês fizeram. 
 
AÉCIO NEVES: Lamento, candidata, que a senhora esteja tão mal informada em relação ao 
seu governo. Estão, sim, atrasados os repasses aos municípios brasileiros. Quero me dirigir 
aos munícipios brasileiros, aos prefeitos que sabem exatamente o que estou dizendo, que no 
nosso governo isso não vai acontecer. Que as pessoas com deficiência terão prioridade na 
liberação dos recursos. 11% apenas executados até o final do mês de outubro. Tenho 
conversado muito, candidata, com parceiros e amigos meus que se dedicam sua vida a essa 
questão, Mara Gabrilli, Otávio Leite, Eduardo Barbosa, agora o meu amigo Romário, cujo 
apoio aqui agradeço. Assumi com eles um compromisso, no nosso governo as Apaes serão 
fortalecidas, diferente do seu governo que tentou extingui-las. E esses repasses da garantia das 
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transferências nesses recursos será prioridade absoluta no meu governo. Pode faltar para 
outras, coisas, para essa não faltará. 
 
DILMA ROUSSEFF: O seu governo candidato, eu tenho certeza, os seus governos, tanto do 
PSDB como em Minas Gerais, vocês jamais repassaram para as Apaes o que nós repassamos 
em todo meu período de governo: R$ 5,9 milhões. Isto, candidato, está escrito e registrado. 
Nós fizemos com as Apaes o maior programa dentro do que nós entendemos como viver sem 
limites. Ao mesmo tempo, candidato, nós oferecemos para as pessoas com deficiência toda 
uma assistência e uma atenção, seja no que se refere à saúde como educação. Além disso, 
candidato, tem um dado importantíssimo, a nossa política para as pessoas com deficiência 
reconhece nas pessoas com deficiência cidadãos brasileiros. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo encerrado, vamos agora a sua pergunta para o candidato Aécio. 
 
PERGUNTA 2 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, em qualquer governo, tenho certeza que os eleitores 
indecisos aqui sabem disso, é fundamental é planejar, quem não planeja não consegue 
enfrentar os desafios que ocorrem principalmente num governo. Eu gostaria de saber como o 
senhor enxerga essa questão da água em São Paulo. Houve ou não houve falta de 
planejamento, candidato? 
 
AÉCIO NEVES: Certamente que houve, candidata, e segundo o TCU, no seu governo, 
porque o Tribunal de Contas da União aciona órgãos do seu governo. O que nós estamos 
tendo, candidata, não é apenas em São Paulo, estamos tendo em toda região Sudeste ausência 
de água, e a senhora sabe muito bem que nós tivemos a maior crise hídrica dos últimos 80 
anos, falta de chuva. O governo de São Paulo, diferente do governo federal buscou fazer o que 
estava em suas mãos, e o eleitorado de São Paulo decidiu quem estava com a razão, quem 
realmente falava com sinceridade. O seu candidato aqui em São Paulo, candidata, fez 
campanha demonizando a ação do governo estadual, onde o governador Geraldo Alckmin foi 
eleito e propôs iniciativas como um bônus para aqueles que economizassem água. Cerca de 
80% dos paulistas aderiram. Infelizmente, não tivemos a parceria da ANA, por que será que a 
Agência Nacional de Água não estava aqui planejando? Será porque por indicações da 
senhora Rosimere levaram os diretores da ANA ao presídio ao invés de trazê-lo a São Paulo 
para planejar com o governador de São Paulo? Candidata, esse aparelhamento da máquina 
pública é a face mais perversa do seu governo e do governo anterior. Os técnicos foram 
substituídos por apadrinhados políticos. A Agência Nacional de Água e posso citar outras na 
sequência se a senhora quiser não foram ali colocadas pessoas pela sua qualificação, mas por 
sua indicação, faltou parceria do governo federal nessa questão candidata. 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, o fato é que a agua é responsabilidade do estado. Nós 
somos parceiros. Nós, nesse caso agora do projeto de São Lourenço, que é o único que o 
governo do estado apresentou, nós demos o dinheiro para fazer o projeto e estamos 
financiando R$ 1,8 bilhão. Candidato, não planejar no estado mais rico do país é uma 
vergonha, é uma vergonha, candidato, porque o Nordeste enfrentando a mesma seca e em 
nenhum você tem um quadro com essa gravidade. Aí, o senhor vai me desculpar, mas eu vou 
concordar com o humorista José Simão, vocês estão levando o estado para ter o programa 
“Meu banho, minha vida”. É isso que vocês conseguiram. 
 
WILLIAM BONNER : A tréplica do candidato Aécio Neves, eu peço silêncio. 
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AÉCIO NEVES: Candidata, a ausência de planejamento não é uma vergonha nos estados 
mais ricos, é uma vergonha em todas as regiões do Brasil, e essa é a marca do seu governo, 
candidata. A transposição do rio São Francisco, que levaria água para as regiões mais carentes 
do país. Era para ter ficado pronto em 2010, nós estamos em 2014 e aqueles que estão lá 
próximos das obras não acreditam mais que verão uma gota d’água. Mas eu, ao assumir a 
presidência da República, estejam certos que esta obra será concluída. A Transnordestina, 
candidata, falta de planejamento, orçada em R$ 4 bilhões, já se gastou mais de R$ 8 bilhões, 
ninguém sabe quando ficará pronta. Abreu e Lima candidata, uma obra orçada em R$ 4 
bilhões, já se gastou mais de R$ 30 bilhões, onde é que houve o planejamento, candidata? Seu 
governo é o da ausência de planejamento. Por isso nós temos hoje um custo Brasil altíssimo, 
baixíssimos investimentos sem logística e quem é punido por isso é o cidadão brasileiro. 
 
WILLIAM BONNER : Candidato, o senhor pode fazer agora a pergunta à candidata Dilma 
Rousseff. 
 
PERGUNTA 3 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, eu tenho dito que é preciso que façamos uma reforma política no 
Brasil. Entre todas propostas que tenho apresentado, conheço as suas, acredito que temos que 
acabar com a reeleição, vivemos a experiência da reeleição, e o seu governo acabou por 
desmoralizá-la. A “Folha de São Paulo” publicou há poucos dias que numa sexta-feira, dos 
seus 39 ministérios apenas 15 ministros estavam trabalhando, e que a senhora ao longo dos 
últimos 35 dias, segundo o jornal de hoje, foi duas vezes ao Palácio do Planalto. Quem tá 
governando o Brasil? 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, eu governo o Brasil e governo sistemática e diuturnamente, 
candidato. Agora, eu acredito que a questão da reforma política não é a reeleição, não. Se de 
fato o senhor está interessado em combater a corrupção, a questão mais séria da reforma 
política é o fim do financiamento empresarial das campanhas, porque com o fim do 
financiamento empresarial nós acabaremos com a influência do poder econômico sobre as 
eleições brasileiras. Isto, candidato, é que é uma vergonha! Além disso, candidato, eu sou a 
favor da paridade homens e mulheres, e aqui tem as mulheres indecisas que sabem a 
importância da representação feminina. Sou a favor do fim da coligação na eleição 
proporcional e sou a favor dos dois turnos na eleição proporcional, que é a proposta da CNBB 
e da OAB. Candidato, eu acho que o senhor não tem interesse na reforma política, porque a 
única coisa que o senhor fala é sobre reeleição. Quando, vocês são interessantes, vocês foram 
e criaram a reeleição. Existe, inclusive, todo um processo por corrupção que era a compra de 
votos para a aprovação da reeleição, e agora o senhor me vem com essa, que o senhor é contra 
a reeleição. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo, candidata. 
 
DILMA ROUSSEFF: Que o senhor é contra a reeleição. 
 
AÉCIO NEVES: Candidata aqui nos brinda com uma pérola. Quer dizer que a senhora é 
contra o financiamento privado. 
 
DILMA ROUSSEFF: Empresarial, candidato. 
 
WILLIAM BONNER : Candidata, a senhora precisa aguardar que ele responda. 
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AÉCIO NEVES: Vamos manter as regras? 
 
WILLIAM BONNER : Vamos retomar do começo, 50 segundos para o candidato Aécio 
Neves. 
 
AÉCIO NEVES: Agradeço sua gentileza e a da candidata. Candidata, o ano passado, um ano 
não eleitoral, o seu partido, o PT, recebeu 80 milhões de reais em doações empresariais, 
candidata. Que o senhor seu partido não tem autoridade para falar sobre isso. A sua campanha 
é uma campanha milionária. Agora, às vésperas do segundo turno, o seu coordenador 
financeiro da campanha pediu para aumentar o teto de gastos, porque não tinha mais onde 
colocar dinheiro, candidata. Eu não, eu sempre defendi limitações no financiamento privado e 
defendi o voto distrital misto, e defendi a cláusula de desempenho, algo, inclusive, que foi 
aprovado no tempo em que eu estava na Câmara dos Deputados. A senhora apresenta uma 
proposta que eu gostaria de conhecê-la, porque não sei como funcionaria, dois turnos de 
eleição proporcional, essa é a primeira vez que ouço. As nossas propostas para reforma 
política estão claras, entre elas, o fim da reeleição e mandatos de cinco anos para todos os 
cargos públicos. 
 
WILLIAM BONNER : Candidato, o seu tempo está esgotado. Tréplica da candidata Dilma. 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, fim do financiamento empresarial é diferente do fim do 
financiamento privado, sabe por que, candidato? Você pode ter financiamento de pessoas 
físicas, não pode de empresas, candidato. Isso acontece em várias democracias do mundo. 
Candidato, eu fico muito surpresa com as posições do senhor. Eu acredito que hoje nós 
sabemos que, se não for investigado e se não for punido, o crime de corrupção vai se 
reproduzir. Um dos fatores responsáveis pelos crimes de corrupção é que no Brasil o 
financiamento empresarial das campanhas coloca dentro das campanhas, de todas, candidato, 
o fator do poder econômico e isso parece que o senhor é a favor dele. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo esgotado. A senhora já pode fazer a pergunta para o candidato 
Aécio. 
 
PERGUNTA 4 
 
DILMA ROUSSEFF: Vou fazer. Candidato, nós temos uma, damos muita importância à 
agricultura no Brasil. Durante o meu governo, nós tivemos um aumento muito grande da 
safra, vocês... Em 2002, tiveram um financiamento de 30 bilhões, hoje nós temos um 
financiamento para a agricultura de 180 bilhões, se o senhor for eleito quais são as principais 
medidas que o senhor tomará nessa área? 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, mais uma vez o convite eu lhe faço: vamos olhar para frente. 
Não vamos aqui debater olhando no retrovisor da História, cada governo em seu tempo fez 
aquilo que julgava essencial. O PSDB, para muito orgulho nosso, fez o maior programa de 
distribuição de renda desse país que foi o Plano Real, a estabilidade econômica que tirou o 
flagelo da inflação das costas dos cidadãos brasileiros. E o meu compromisso com o 
agronegócio não é um compromisso que vem de agora, é um compromisso que eu trago 
comigo desde a minha formação em Minas Gerais, nós vamos ter uma política agrícola 
baseada no crédito, no seguro e no respeito, na segurança jurídica no campo, candidata. A 
senhora permitiu que no seu governo um dos setores de maior potencialidade do país, o 
etanol, fosse destruído, cerca de 70 usinas deixaram de moer, o desemprego chega, candidata, 
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no Nordeste brasileiro, nas regiões mais pobres que fornecem a cana-de-açúcar. Nós temos 
que ter uma política agrícola, candidata, que em primeiro lugar tire o Ministério da 
Agricultura desse loteamento político a que ele foi submetido. Eu tenho dito que criarei o 
“Superministério” da Agricultura e lá estarão pessoas conectadas com o setor, pessoas que 
têm autoridade para sentar-se com o ministro da Fazenda, para definir política econômica, 
com o ministro do Planejamento, para definir orçamento e com o ministro da Infraestrutura, 
porque esse era um ministério criado no meu governo para definir os investimentos em 
logística que garantam maior competitividade a quem produz no Brasil, candidata. 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, vocês deixaram a agricultura a pão e água. Candidato, uma 
pessoa ela fala para o futuro, mas ela tem de mostrar suas credenciais. Quando eu falo para o 
futuro eu mostro as minhas credenciais, as credenciais de vocês no caso da agricultura é 
parcos recursos, pouquíssimos! Financiamentos a juros elevados, não tinha política de seguro, 
não tinha política de assistência técnica e não davam a menor importância ao agricultor 
familiar, não davam importância a um dos segmentos mais importantes do Brasil que 
responde por 70% dos alimentos. Então, candidato, me desculpa, mas o senhor falou, falou e 
não apresentou nada de concreto. Nem no presente, agora, tampouco para o futuro. 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, não tente reescrever a História, o Pronaf foi criado no nosso 
governo, o mais importante instrumento da agricultura familiar que esse país já viu. A grande, 
verdade, candidata é quem olha muito para o passado é porque quer fugir do presente, ou não 
tem nada a apresentar em relação ao futuro. Vamos debater o Brasil daqui para frente. A crise 
é gravíssima em todos os setores, o Brasil é um país extremamente produtivo da porteira para 
dentro, da porteira para fora falta tudo, candidata, falta ferrovias, faltam hidrovias, faltam 
rodovias, portos, já que os recursos estão indo para portos fora do Brasil e é preciso que haja 
planejamento para que nós façamos o quê? Um combate, um combate quase que uma guerra 
ao custo Brasil, quem produz no Brasil não tem competitividade, nós estamos perdendo o 
mercados fora do Brasil, porque o seu governo optou por um alinhamento ideológico a nossa 
política externa que não abriu um novo mercado ao Brasil. 
 
WILLIAM BONNER : Candidato, o senhor pode fazer a pergunta já na sequência à candidata 
Dilma. 
 
PERGUNTA 5 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, há algum tempo atrás o mediador desse debate, William Bonner, 
ele fez uma pergunta que a senhora não respondeu, eu gostaria que agora a candidata Dilma 
Rousseff, que está aqui, pudesse responder aos brasileiros: não há nenhum brasileiro, 
candidata, que não tenha uma opinião clara sobre o que aconteceu no mensalão, ou contra ou 
a favor, eu, por exemplo, acho que os condenados foram condenados, porque cometeram 
irregularidades, membros do seu partido, acham que eles são heróis nacionais. Para a 
candidata Dilma Rousseff, o seu José Dirceu por exemplo foi punido adequadamente ou é 
herói nacional? 
 
WILLIAM BONNER : Tempo candidato. 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, se o senhor me responder por que é que o chamado 
mensalão tucano mineiro até hoje não foi julgado, por que é que o senhor Renato Azeredo, 
aliás, Eduardo Azeredo, pediu, pediu renúncia do seu cargo para o processo voltar para a 
primeira instância, o senhor estaria sendo de fato uma pessoa correta. Mas não, o senhor faz 
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uma política e adota uma estratégia nesse debate que é uma estratégia estranhíssima. Primeiro, 
o senhor fala no Pronaf, o Pronaf do seu governo era 2 bilhões, o Pronaf do meu governo é 24 
bilhões, há uma diferença, candidato, expressiva. Da mesma forma, houve o julgamento do 
mensalão ligado ao meu partido. É necessário dizer que eles foram condenados e foram para a 
cadeia. No entanto, o mensalão do seu partido não teve nem condenados nem punidos. É essa 
a realidade, candidato, não fuja dela! O senhor é o primeiro a falar em corrupção, mas eu 
posso enumerar todos os processos de vocês que nunca foram julgados e as pessoas estão 
soltas. O processo do Sivam, todos soltos. O processo da Pasta Rosa, todos soltos. O processo 
dos trens de São Paulo, todos soltos. 
 
WILLIAM BONNER : Seu tempo, candidata. 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, a senhora traz agora, além da negação da resposta do que eu 
perguntei, acho o que Brasil merece saber o que a cidadã, o que a candidata Dilma acha em 
relação à condenação do mensalão, não sei por que tanto constrangimento, mas a senhora traz 
aqui duas afirmações muito perigosas, candidata. A primeira delas é em relação a essas 
denúncias, porque a senhora era dona da mesa e da gaveta e o seu partido ao longo desses 12 
anos, se existia algum indícios de irregularidade, a obrigação do governante é mandar abrir 
investigações. Vocês não fizeram isso. Se a senhora quer falar com o mensalão mineiro o 
chamado mensalão mineiro, vamos aguardar que ele seja julgado, mas a senhora agora comete 
um grave, talvez até uma... A senhora antecipou algo que possa, que pode amanhã lhe criar 
constrangimentos, porque o principal acusado do mensalão mineiro é o coordenador da sua 
campanha em Minas Gerais. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo candidato. 
 
AÉCIO NEVES: O senhor Walfrido dos Mares Guia, que voou no avião presidencial com a 
senhora. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo candidato. 
 
AÉCIO NEVES: Essa semana, candidata. 
 
WILLIAM BONNER : Eu vou pedir silêncio. O microfone está fechado, o microfone está 
fechado e os senhores, por favor, não se manifestem. Nós estamos respeitando aqui as regras 
do debate. Candidata Dilma tem agora. Mais um minuto, eu estou controlando o tempo e 
estou permitindo que ambos os candidatos tenham condições de concluir raciocínio. O que 
não permito é que eles comecem um novo raciocínio, é razoável e está equilibrado até agora, 
por favor, os senhores não se manifestem. 
 
DILMA ROUSSEFF: Candidato, o senhor precisa estudar mais, sabe, candidato, processos 
arquivados, processos encerrados. E vocês arquivaram e encerraram, e deixaram, também, 
passar o tempo para o julgamento. Sabe o que que acontece, candidato? Eu não sei se o senhor 
sabe, só o Ministério Público abre processos engavetados e processos arquivados, e vocês 
arquivaram todos os processos, inclusive, o seu candidato a ministro ia ser, ia ser julgado por 
improbidade, mas como tinha passado o prazo do julgamento ele não foi sequer denunciado. 
Então, candidato, a estratégia do engavetador para o caso da impunidade durante o seu 
governo deu certo. 
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WILLIAM BONNER : Concluída a tréplica, é a sua pergunta ao candidato Aécio, candidata 
Dilma. 
 
PERGUNTA 6 
 
DILMA ROUSSEFF: Pois não, eu queria falar sobre um assunto muito importante que é a 
educação. Nós somos a favor do Enem, que é uma forma de acesso democrático à 
universidade. Ao mesmo tempo, criamos o Prouni, criamos o Prouni que é o acesso à 
universidade privada e à faculdade privada das pessoas que não têm renda para pagá-los e 
também fizemos o Fies. Candidato, por que que vocês foram contra o Enem, foram contra o 
Prouni, entraram até na Justiça contrário a ela, ao Prouni. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo, candidata. 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, não posso deixar de retornar à pergunta anterior, dizer que 
infelizmente nós vamos às urnas, todos nós brasileiros, sem que saibamos o que a candidata e 
o que a cidadã Dilma Rousseff acha em relação ao mensalão, talvez por dificuldades com os 
seus companheiros de partido, para que os brasileiros possam fazer esse julgamento. 
Candidata, a senhora deveria honrar aquilo que escreveu, candidata, ao presidente Fernando 
Henrique reconhecendo quais eram as prioridades naquele momento. O grande presidente da 
estabilidade, segundo disse a senhora. Em relação a mim, ao meu governo, candidata, eu fico 
sempre com os enormes elogios que a senhora me fez, até constrangido porque eram elogios 
realmente muito fortes, que nem correligionários costumeiramente me faziam. A senhora me 
considerava um dos melhores governadores do Brasil. O governador, abro aspas para a 
senhora, exemplar. O que é que mudou? O fato de eu ser candidato? Ser o seu adversário 
hoje? Não, candidata, nós temos que tratar as coisas como elas são. Nós sempre valorizamos a 
educação. O Prouni, vamos de novo, é inspiração de um projeto de um governo tucano em 
Goiás, ampliado, e precisará ser ainda mais ampliado. Mas ele tem um problema, candidata, 
que o meu governo que existe, já que o da senhora ninguém conhece, nós vamos cuidar de 
apoiar esses jovens, porque muitos estão deixando a universidade porque não têm como 
chegar na universidade, não tem como comprar o material didático necessário. Nós vamos 
dar, além de ampliar o Prouni, nós vamos dar um apoio a esses jovens para que eles possam 
completar. 
 
WILLIAM BONNER : Candidato, seu tempo. É sua réplica. 
 
DILMA ROUSSEFF: Já que o senhor perguntou, eu quero dizer que a sua máquina de 
propaganda, candidato, é muito eficiente. Eu acreditei no seu choque de gestão. Até saber que 
o senhor tinha conseguido transformar o estado de Minas no segundo mais endividado do 
país. Eu acreditei, candidato, que o senhor investia em saúde e educação, até ler um parecer 
do TCU em que fica claro que o senhor não cumpriu o mínimo constitucional, nem em saúde, 
nem em educação. Agora, candidato, vocês nunca foram a favor do Prouni. Vocês entraram 
no Supremo Tribunal Federal pedindo para que a lei do Prouni fosse considerada 
inconstitucional. Candidato, no Enem vocês sempre criticaram. Agora que 8 milhões e 700 
mil pessoas estão fazendo isso, o senhor vem aqui dizer que concorda? 
 
WILLIAM BONNER : Tempo esgotado. Tréplica, candidato. 
 
AÉCIO NEVES: Candidata, nem o fato de ter passado toda a sua vida longe de Minas Gerais 
justifica ofender tanto a realidade de Minas Gerais, candidata. A senhora, no último debate, 
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fez uma ofensa aos fatos. E teve o constrangimento, acredito eu, de ler no dia seguinte um 
documento do ministro do Tribunal de Contas dizendo que aprovou as nossas contas, aliás, 
foram aprovadas por unanimidade, pela correção dos nossos investimentos, candidata. Quem 
não gasta em saúde é o seu governo. Em 2009, o TCU pediu que vocês retirassem do cálculo 
do gasto com saúde recursos para o Bolsa Família, candidata. Essa é a grande realidade. 
Vocês demoraram a regulamentar a Emenda 29, muito mais do era cabível, aceitável. Minas 
Gerais é um estado extraordinário, candidata. É o estado que só cresce. Tem a melhor 
educação fundamental do Brasil. A melhor saúde da região Sudeste, é o que teve um 
governador muito correto. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo esgotado, candidato. Muito bem. Depois do intervalo nós 
teremos o último bloco deste debate, e os candidatos a presidente voltarão a responder as 
perguntas dos eleitores indecisos. Até já. 
 
BLOCO 4 
 
WILLIAM BONNER : Voltamos com o debate entre os candidatos à Presidência. E neste 
bloco as perguntas voltarão a ser feitas por eleitores indecisos aqui presentes. Por sorteio ficou 
determinado que a candidata Dilma Rousseff ira responder a pergunta do eleito que eu vou 
sortear agora. Será Elizabeth, do RIo de Janeiro. Onde está a Elizabeth? Ali está a Elizabeth. 
O microfone chegou. Elizabeth, pode fazer a pergunta. 
 
PERGUNTA 1 
 
ELIZABETH DA SILVA GOMES ANDRADE: Meu nome é Elizabeth da Silva Gomes 
Andrade, tenho 48 anos e sou dona de casa. A maioria dos bairros próximos da onde eu moro 
tem esgoto a céu aberto. Quando chove, as pessoas perdem o pouco do que puderam 
conquistar. O que impede de verdade de os governos resolverem este problema? 
 
DILMA ROUSSEFF: Elizabeth, uma boa pergunta. Eu tenho um compromisso com o futuro, 
Elizabeth. É acelerar essa questão do tratamento e da coleta de esgoto. Nós estamos 
colocando hoje R$ 76 bilhões em parceria com estados e municípios. Por que em parceria, 
Elizabeth? Porque não é governo federal que realiza diretamente a obra, porque a 
Constituição passou o saneamento para os estados e para os municípios. Mas nós achamos 
que o governo federal tem a obrigação de colocar dinheiro, porque saneamento é uma questão 
de saúde pública e também de civilização. Nós temos feito uma série de investimentos, 
geralmente obra pública, mas muitas PPPs, ou seja, parceria público privadas. Eu vou dar 
absoluta prioridade a esgotamento sanitário. Nós conseguimos um avanço nos últimos quatro 
anos, mas esse avanço ainda não é suficiente porque durante muitos anos nesse país não se 
investiu em esgoto tratado. No caso da água, do recurso hídrico, também é uma questão muito 
séria, porque têm municípios ainda que não têm tratamento de água. Isso, esse fato, é menos 
importante, porque são menos municípios. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo esgotado candidata. 
 
DILMA ROUSSEFF: Mas é outra questão que eu vou dar total atenção. 
 
WILLIAM BONNER : Seu tempo está esgotado, candidata. A réplica do candidato Aécio 
Neves. 
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AÉCIO NEVES: Elizabeth, eu não vou terceirizar responsabilidades. Eu, Presidente da 
República, vou cumprir o meu papel. O primeiro deles é desonerar as empresas de 
saneamento do PIS/COFINS, algo que foi prometido pela candidata há quatro anos e não foi 
cumprido. Hoje, Elizabeth, são 52% dos domicílios brasileiros, algo quase inacreditável, que 
não têm esgotamento sanitário adequado. Sete milhões dos domicílios brasileiros não têm 
sequer um banheiro em casa. É sim fundamental que nós resgatemos a capacidade de fazer 
parceria com os municípios, mas é fundamental que nós permitamos aos municípios também 
darem a contrapartida e isso não vem acontecendo nesse governo. Eu, Presidente da 
República, vou tratar essa questão diretamente e não vou transferir essa responsabilidade para 
municípios e tão pouco para estados brasileiros. 
 
DILMA ROUSSEFF: Elizabeth, ele não pode fazer isso porque não é atribuição da União 
fazer isso. Nós não podemos interferir no estado, por que seria crime de responsabilidade de 
governo federal. Nós podemos sim fazer parcerias Elizabeth e é isso que nós fazemos. Nós 
geralmente Elizabeth, nos estados mais pobres e nos municípios mais pobres, nós tiramos 
dinheiro do nosso orçamento e colocamos para pagar as obras de saneamento que é 
tratamento de esgoto e coleta. Agora nos estados mais ricos, nós financiamos, mas 
financiamos em condições muito razoáveis, 20 anos para pagar, cinco anos de carência e juro 
bastante baixo. Então Elizabeth, eu quero te dizer o seguinte... 
 
WILLIAM BONNER : Tempo esgotado candidata. 
 
DILMA ROUSSEFF: Que é preciso também melhorar o planejamento. 
 
WILLIAM BONNER : Seu tempo está esgotado candidata. Eu vou sortear o eleitor que fará a 
pergunta agora ao candidato Aécio Neves. É o Adriano, do Rio de Janeiro. 
 
PERGUNTA 2 
 
ADRIANO CORRÊA DINIZ: Meu nome é Adriano Corrêa Diniz, tenho 19 anos, sou 
modelo. Morei durante toda a minha vida num lugar que hoje está tomado pelo tráfico de 
drogas e assassinos. Há dois anos, além de ter o meu primo assassinado por bandidos, eu e 
minha família fomos obrigados a sair da nossa casa, sem poder levar nada. Quais são as suas 
propostas para o fortalecimento da segurança em lugares menos favorecidos? 
 
AÉCIO NEVES: Adriano, essa foi talvez de todas a maior preocupação do meu programa de 
governo e apresentamos aos brasileiros um programa, que começa pela proibição de que os 
recursos aprovados no orçamento da União para a segurança pública sejam represados para o 
governo fazer superávit primário, como vem acontecendo com grande parte dos recursos até 
aqui. Anunciei uma política de fronteira, diferente da que vem hoje sendo conduzida e que 
deixa nossas fronteiras desguarnecidas. As nossas fronteiras é exatamente por onde as drogas 
e as armas entram. E nós vamos ter uma relação com os países produtores de drogas diferente 
da relação atual, cobrando que eles tomem também atitude interna para coibir essa produção. 
E eu tenho dito que, além das casas de recuperação que nós vamos ampliar em todo o Brasil 
para dependentes químicos, nós temos que fazer uma profunda reforma no nosso Código 
Penal e nosso Código de Processo Penal, para que essa sensação de impunidade não continue 
a permear e se espalhar por todo o Brasil. Portanto, nós temos uma política nacional, nós 
teremos uma política nacional de segurança pública que não existe hoje. A terceirização de 
responsabilidade também nesse caso é muito grave. Para você ter uma ideia, vou te dar um 
número aqui. O governo federal é aquele que mais arrecada, ele tem mais. Eles gastam apenas 
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13% de tudo o que se arrecada em segurança pública no Brasil, 87% é dos estados e é dos 
municípios. Nós vamos ser mais solidários no enfrentamento da criminalidade do que vem 
sendo do atual governo. 
 
DILMA ROUSSEFF: Eu queria te dizer uma coisa: a sua pergunta é ótima. Primeiro, por que 
o Brasil hoje tem um grande desafio que é o combate à violência e às drogas. No caso das 
drogas, nós fizemos um plano estratégio de fronteira que une Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Federal, com as Forças Armadas. Conseguimos apreender 640 toneladas de droga, 
alem de apreendermos armas, prendermos pessoas e de determos veículos. Agora, é 
fundamental que haja uma maior participação da União nesta ação. Nós fazemos algo 
chamado garantia da lei da ordem. Agora mesmo o governo federal está aqui no Rio ali na 
favela da Maré ajudando o governo do estado, em parceria com ele, para enfrentar o crime e 
as drogas. 
 
WILLIAM BONNER: Tempo esgotado, candidata. A tréplica agora. 
 
AÉCIO NEVES: A grande verdade, Adriano, é que as nossas fronteiras estão desguarnecidas. 
Hoje os estados precisam fazer gestão política, quase que pessoal, junto à União para garantir 
algum recurso do Fundo Nacional de Segurança ou mesmo do Fundo Penitenciário. Menos de 
40% desses fundos foi aplicado ao longo dos últimos três anos de governo. Eu tenho um 
projeto no Congresso Nacional como senador, que infelizmente o PT não permitiu que fosse 
aprovado, que obriga que todo o recurso disso para a área de segurança seja aplicado, para 
que cada estado tenha como planejar, seja investindo no aumento do contingente de policiais, 
seja investindo em inteligência, seja investindo em viaturas. Portanto, no momento em que o 
governo contingencia esses recursos, obviamente mostra que segurança pública não é uma 
prioridade. E programas, por exemplo, como programas de combate ao crack, ao uso de crack, 
40% apenas foi executado ao longo desses últimos anos, que é muito grave. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo candidato. Candidata Dilma, vamos ver quem é que lhe vai 
fazer a próxima pergunta. É a Vera Lúcia, de Salvador. 
 
PERGUNTA 3 
 
VERA LÚCIA AZEVEDO SIMÕES: Meu nome é Vera Lúcia Azevedo Simões, tenho 45 
anos e sou professora. A droga tem dizimado boa parte dos jovens. Muitos morrem antes de 
completar a maioridade. Conheci um jovem que foi morto no meu bairro devido a uma dívida 
de drogas de apenas R$ 50. Tive um aluno que deixou a escola para ser chefe do tráfico. A 
caneta como a arma, o caderno pela lápide. Qual a proposta para melhorar essa realidade que 
tem prejudicado os jovens e destruído famílias? 
 
DILMA ROUSSEFF: Vera Lucia, muito obrigada pela pergunta, por que vai me dar 
condições de responder a anterior também. Na verdade, esses fundos aos quais o candidato se 
refere são 4 bilhões e 400 milhões de reais. Nós aplicamos 17 bilhões e 700 milhões no 
combate à droga, ao crime organizado e ao tráfico de armas. E fizemos isso em parceria entre 
a Polícia Federal e as forças armadas e a Polícia Rodoviária. Isso deu muito certo na Copa, 
por que nós criamos um centro de comando e controle e as polícias militares e civil dos 
estados também participaram. Por que não basta só você controlar uma das maiores fronteiras 
do mundo, que é a nossa. Além de controlar as fronteiras, tem de ter uma política de controle 
das fronteiras dos estados. Aqui, por exemplo, nós estamos na favela da Maré. Nós já tivemos 
lá na Bahia, também fazendo essa operação de garantia da lei e da ordem. Quando você vai 
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num estado, eles fogem pra outro. Eles agem de forma coordenada, nós agimos de forma 
desarticulada e fragmentada. Por isso é que eu propus que nós modifiquemos a Constituição, 
pra atribuir ao governo federal sim a responsabilidade na ação conjunta com os estados, 
coordenando os estados. E fazendo com que essa atuação seja uma atuação contra o crime 
organizado e as drogas. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo, candidata. Seu tempo está esgotado. 
 
DILMA ROUSSEFF: Pois eu falo reto. 
 
WILLIAM BONNER : A réplica é do candidato Aécio. 
 
AÉCIO NEVES: Vera Lucia, realmente o governo federal, como diz a candidata oficial, age 
de forma desarticulada nessa questão e como confirma a candidata, não executa os fundos que 
são aprovados pelo Congresso Nacional e não são tão expressivos mesmo, mais uma razão 
para que estivessem sendo executados integralmente. Quero falar de propostas. Eu estou 
propondo um mutirão de resgate, Vera Lucia. Nós temos hoje no Brasil cerca de 20 milhões 
de jovens entre 18 e 29 anos, que ou não completaram o ensino fundamental ou não 
completaram o ensino médio. Nós vamos permitir que ao longo dos próximos dez anos todos 
que se dispuserem receberão uma bolsa de estudo de um salário mínimo para concluir o 
ensino fundamental e depois o ensino médio. E eu quero que, eu quero criar no Brasil inteiro 
o Poupança Jovem, que também é um recurso que é depositado na conta dos alunos do ensino 
médio, que só pode ser sacado ao final do curso para que ele tenha um estímulo a mais para 
concluir a sua formação. 
 
WILLIAM BONNER : Candidata Dilma, sua tréplica. 
 
DILMA ROUSSEFF: Eu queria dizer uma coisa para você. Eu vi numa reportagem da 
GloboNews que todas as pessoas que participaram do debate de 2010 disseram que 
melhoraram de vida. Eu quero que também com vocês aqui que cheguem aqui e digam que 
melhoraram de vida se eu for eleita, ficarei muito feliz. Agora, eu quero dizer uma coisa, eu 
acho que nós temos de tratar a questão da droga com duas ações, tratamento e prevenção. A 
prevenção é um trabalho fundamental que tem que ser feito nas escolas esclarecendo as 
consequências, principalmente do tráfico. 
 
WILLIAM BONNER : Candidata, eu vou sortear agora o nome do último eleitor a fazer 
pergunta e será para o candidato Aécio Neves. É a Elisabete Maria, de Fortaleza. 
 
PERGUNTA 4 
 
ELISABETE MARIA : Meu nome é Elisabete Maria Costa Timbó, tenho 55 anos e sou 
economista. Sou uma pessoa qualificada profissionalmente. Mas pelo fato de estar com 55 
anos, atualmente me encontro fora do mercado de trabalho formal. Qual a sua proposta para 
que pessoas maduras tenham sua experiência de trabalho valorizada e possam manter sua 
empregabilidade. 
 
AÉCIO NEVES: Elisabete, você toca numa questão essencial em relação ao Brasil que nós 
queremos construir, o Brasil do futuro. E os meus olhos, a minha energia está toda focada 
nesse Brasil do futuro. O que que ia acontecer no Congresso de hoje? Nós paramos de crescer, 
nós estamos na lanterna de crescimento na nossa região, angariando às vezes revezando com a 



94 

 

Venezuela e com a Argentina. Países que não crescem, minha gente, não geram empregos, 
principalmente os empregos mais qualificados. Nós estamos vendo o desmonte da indústria 
nacional. Ao longo desses últimos anos, nesses últimos quatro anos, mais de um milhão de 
empregos na indústria deixaram de existir. E esses são os empregos que pagam melhor, para 
pessoas mais qualificadas como você. Aqui apenas em São Paulo a indústria está demitindo 
cem pessoas por dia. Essa é a minha grande preocupação, fazer o país voltar a crescer, porque 
aí sim haverá mais espaço no mercado de trabalho para pessoas qualificadas e também para 
todas as pessoas, porque nós temos que tratar da qualificação de todos. A grande verdade é 
que o governo atual perdeu a capacidade de recuperar o crescimento, porque não gera 
confiança nos investidores. Sejam eles nacionais, sejam eles internacionais. A Fundação 
Getúlio Vargas, que você certamente conhece, nos últimos sete meses vem mostrando ao 
Brasil que a confiança dos empresários de todos os setores vem diminuindo mês a mês. Por 
isso o Brasil precisa de um governo novo, com gente nova e com credibilidade. Certamente aí 
o espaço no mercado de trabalho vai ser ampliado, pessoas qualificadas vão ter mais 
oportunidades. 
 
DILMA ROUSSEFF: Muito boa a sua pergunta. Eu não acho que o Brasil não está gerando 
emprego. O que eu acho, Elisabete, é que seria interessante que você olhasse, entre os vários 
cursos que têm sido oferecidos, inclusive pelo Senai, são cursos para pessoas que têm a 
possibilidade de conseguir um salário e um emprego melhor se você não acha colocação. 
Porque eles têm uma carência imensa de trabalho qualificado no Brasil. Não é o que o 
candidato está dizendo. Nós temos hoje uma taxa de desemprego de 4,9%, ele queira ou não. 
E uma coisa é certa. Se não se puser uma qualificação profissional, o que que não se consegue 
fazer, você não consegue fechar aquela demanda por trabalho, por mão-de-obra qualificada, 
com a oferta. Então, o que que é o Pronatec. O Pronatec é para garantir que você tenha um 
emprego adequado a sua situação. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo candidata. Vamos à tréplica do candidato Aécio Neves. 
 
AÉCIO NEVES: Existem duas formas de ver a questão do emprego. Pega uma fotografia de 
um determinado momento, analisa essa fotografia ou olha o filme. O caminho que nos espera, 
se não tiver uma mudança radical na condução da nossa política econômica, é o pior de todos. 
Porque o que vem acontecendo com os investidores impacta na condição dos trabalhadores. 
Repito, candidata, o país tem que voltar a crescer. Nós não temos alternativa. A nossa taxa de 
investimentos hoje é de 16,5% do PIB. Já disse isso anteriormente, a menor da última década. 
E eu tenho absoluta convicção, com a clareza das nossas propostas, com respeito às regras, 
com respeito às agências reguladoras, com uma política fiscal transparente, nós vamos gerar 
novos empregos para gente qualificada como você. 
 
WILLIAM BONNER : Muito bem, nós estamos encerrando aqui as rodadas de pergunta deste 
debate. A partir de agora cada um dos candidatos terá um minuto e meio para deixar suas 
mensagens aos eleitores. 
 
DILMA ROUSSEFF: Agradeço a Globo, agradeço ao candidato, agradeço a vocês que nos 
acompanharam até aqui. O Brasil que nós estamos construindo é o Brasil do amor, da 
esperança e da união, o Brasil da solidariedade, o Brasil das oportunidades, o Brasil que 
valoriza o trabalho e a energia empreendedora, o Brasil que quer crescer, que quer melhorar 
de vida e faz isso com muita autoestima. É um país que cresce e que faz todas as pessoas 
crescerem, mas com um olhar especial para as mulheres, para os negros e para os jovens. É o 
Brasil da educação, da cultura. É o Brasil da inovação e da ciência. É um Brasil que quer 
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crescer e garantir que todos, todos os brasileiros, cresçam com ele. Eu deixo aqui minha 
palavra: nós que lutamos tanto para melhorar de vida, nós não vamos permitir que nada nem 
ninguém, nem crise nem pessimismo, tire de você o que você conquistou. O Brasil fez com 
que você crescesse e melhorasse de vida. Não vamos permitir que isso volte atrás. Vamos 
garantir que haverá um futuro conjunto, nosso, um futuro de esperança e de unidade. 
 
WILLIAM BONNER : Tempo esgotado candidata. Concluído seu raciocínio. Candidato 
Aécio Neves, senhores da plateia podem parar de aplaudir, Obrigado, candidato Aécio Neves, 
o senhor tem um minuto e meio para considerações finais. 
 
AÉCIO NEVES: Eu cumprimento aos organizadores, cumprimento a candidata, agradeço a 
presença dos eleitores que vieram de várias partes do país que aqui estão e me dirijo a você 
que está hoje nos ouvindo de todas as partes do país. Eu chego ao final dessa campanha de pé, 
honrado, pelo apoio, pelas manifestações de carinho e de confiança no nosso projeto. Eu não 
sou hoje mais o candidato de um partido político, eu sou o candidato da mudança, essa 
mudança que você e sua família querem ver no país, mudança de valores, mudança na 
eficiência do estado e, principalmente, na generosidade com que o governante deve tratar os 
brasileiros. Eu estou extremamente honrado de ter podido andar por esse país e visto uma 
coisa nova surgindo, uma emoção nova, uma confiança nova. Eu não posso deixar de me 
lembrar que há 30 anos atrás, acompanhando meu avô Tancredo, eu fiz essa mesma 
caminhada pelo Brasil. Ele, infelizmente, não teve o privilégio de assumir a Presidência da 
República. Quero dizer a você minha amiga, a você meu amigo, de todas as partes desse país, 
se eu merecer a sua confiança e o seu voto no próximo domingo, esteja certo que subirei a 
rampa do Palácio do Planalto com a mesma coragem, com a mesma determinação, com o 
mesmo amor ao Brasil, com a mesma generosidade, com que ele nos conduziu à democracia. 
Eu sou hoje já um vitorioso, porque, como disse São Paulo, eu travei o bom combate, falei a 
verdade e jamais perdi a minha fé. 
 
WILLIAM BONNER : Muito obrigado aos dois candidatos. Nós estamos encerrando aqui o 
último debate entre os candidatos à Presidência da República. Antes da votação de domingo, 
eu agradeço aos candidatos, aos eleitores aqui presentes, aos convidados da nossa plateia e a 
você que nos acompanhou de casa até agora e pelo portal G1. Muito obrigado a todos. Bom 
voto no domingo. 
 


