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RESUMO  

 

Os discursos da mídia e as mediações culturais referentes à campanha eleitoral 

de Marina Silva à Presidência da República em 2010 são o tema central desta tese. A 

hospitalidade enquanto dádiva fundadora e mantenedora de vínculos políticos e os 

processos de representações e apropriações desses discursos nas dinâmicas de produção 

constituíram os parâmetros da análise da cobertura de imprensa realizada a partir de um 

de recorte cronológico definido com base no calendário oficial da campanha: de março 

a novembro de 2010. O estudo empreendido articulou os processos de construção da 

imagem midiatizada junto à própria candidata e a correligionários “anfitriões” de 

“Casas de Marina”, nome dado a comitês eleitorais de natureza comunitária. O 

referencial teórico da pesquisa incorporou os conceitos comunicação pública, 

hospitalidade, mediações culturais e marketing político. A pesquisa empírica envolveu a 

análise da cobertura jornalística dos jornais Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo 

além de entrevistas com a própria candidata, com gestores de sua campanha e com 11 

líderes das unidades “Casas de Marina”. Espera-se com este texto pensar de forma mais 

abrangente a relação entre os movimentos da sociedade civil e a participação política 

institucional, evidenciar que a “dádiva entre os modernos”, circula e fundamenta as 

relações determinadas com base nas mediações culturais nas quais se efetiva. Como 

procurei mostrar, a hospitalidade no ambiente doméstico, assim como no ambiente 

virtual, propiciam as bases para a formação dos vínculos de natureza política em um 

mundo cada vez mais competitivo e conflituoso. 

 

Palavras-chave: discursos jornalísticos, campanhas eleitorais, hospitalidade, mediações 

culturais. 



 

 

  

ABSTRACT 

 

The media discourses and cultural mediations related to the Marina Silva's 

electoral campaign to the Presidency of the Republic in 2010 are the core theme of this 

thesis. Hospitality as a gift to establish and maintain political ties and the processes for 

representation and appropriation of these discourses in the dynamics of production 

formed the parameters for the press coverage analysis performed within a chronologic 

period based on the official calendar of the campaign: March to November, 2010. The 

study undertaken consolidated the processes for image construction covered by the 

media with the candidate herself and the fellow "hosts" of the "Houses of Marina", 

name given to community-created electoral committees. The research theoretical 

reference combined concepts of public communication, hospitality, cultural mediations 

and political marketing. The empiric research involved the analysis of the journalistic 

coverage of Folha de S.Paulo and O Estado de S. Paulo newspapers, in addition to 

interviews with the candidate herself, her campaign managers, and 11 leaders of the 

Houses of Marina units. This text is expected to lead to a more in-depth thinking with 

reference to civil society movements and institutional political participation as well as 

to evidence that the "gift among modern society" encompasses and substantiates the 

relationships that are based on the cultural mediations in which it takes place. As I 

endeavored to show, hospitality in the domestic as well as in the virtual environments 

fosters the basis for the formation of political ties in an increasingly competitive and 

conflicting world. 

 

Key-words: journalistic discourses, electoral campaigns, hospitality, cultural mediations. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

RESUMEN 

 

 

         Los discursos de los medios y las mediaciones culturales relativos a la campaña 

electoral de Marina Silva a la presidencia de la República en el 2010 son el tema central de 

esta tesis. La hospitalidad mientras dádiva fundadora y mantenedora de vínculos políticos y 

los procesos de representaciones y apropiaciones de esos discursos en las dinámicas de 

producción constituyeron los parámetros del análisis de la cobertura de prensa realizada a 

partir de un recorte cronológico definido con base en el calendario oficial de la campaña: 

de marzo a noviembre del 2010. El estudio emprendido articuló los procesos de 

construcción de la imagen mediatizada junto a la propia candidata y a correligionarios 

“anfitriones” de “Casas Marina”, nombre dado a comités electorales de naturaleza 

comunitaria. El referencial teórico de la investigación incorporó los conceptos 

comunicación pública, hospitalidad, mediaciones culturales y marketing político. La 

investigación empírica envolvió el análisis de la cobertura periodística de los diarios Folha 

de São Paulo y O Estado de S. Paulo, además de entrevistas con la propia candidata, con 

gestores de su campaña y con 11 líderes de las unidades “Casas de Marina”. Se espera con 

este texto pensar de forma más abarcadora la relación entre los movimientos de la sociedad 

civil y la participación política institucional, evidenciar que la “dádiva entre los 

modernos”, circula y fundamenta las relaciones determinadas con base en las mediaciones 

culturales en las cuales se realiza. Como busqué mostrar, la hospitalidad en el ambiente 

doméstico, así como en el ambiente virtual, propician las bases para la formación de los 

vínculos de naturaleza política en un mundo cada vez más competitivo y conflictivo.  

 

Palabras clave: discursos periodísticos, campañas electorales, hospitalidad, 

mediaciones culturales.  
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INTRODUÇÃO 

 

Se produzir uma pesquisa científica dotada de imparcialidade é, na verdade, 

impossível, estou ciente, como pesquisadora, de que para observar uma ordem de 

sentido se faz necessário assumir preocupações metodológicas, não com o intuito de 

ignorar posturas individuais, mas, pelo contrário, para assegurar que estas não 

desqualifiquem a própria pesquisa. A observação sistemática tem por objetivo 

identificar material que permita a análise do problema proposto.  

Pesquisar é, em si, um exercício para os sentidos humanos, pois aguça nossa 

sensibilidade. No caso da presente tese, trata-se do desafio de demonstrar primeiramente 

que a hospitalidade, como possível forma de dádiva, está presente nas ações de 

comunicação política norteadoras das campanhas eleitorais e, em segundo lugar, como 

as mediações culturais podem determinar os vínculos de natureza política.   

Os eixos de reflexão que definem os contornos desta pesquisa têm seu 

referencial teórico fundamentado nos conceitos de comunicação, hospitalidade, 

representações, apropriações e mediações culturais. A perspectiva adotada possibilitou 

identificar elementos capazes de comprovar a presença da hospitalidade, bem como 

definir os ritos necessários para que a ação mediadora possa cumprir seu papel de 

instrumento de criação e restauração do vínculo social. O contexto escolhido para 

realizar tais observações foi o das relações políticas entre candidato e eleitor com base 

no estudo da campanha eleitoral de Marina Silva, candidata do Partido Verde (PV) à 

Presidência da República em 2010. O imenso espectro de recursos de comunicação 

utilizado em campanhas eleitorais viabiliza a criação do espaço adequado para o jogo 

político, no caso, os ambientes de hospitalidade nos ambientes domésticos e virtuais.  

O subsídio para o estudo das representações midiáticas na campanha de Marina 

Silva é proveniente do material coletado nos jornais escolhidos como fonte para a 

pesquisa, Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo, no período de 1º de março de 2010 a 

1º de novembro de 2010. A compreensão do papel da mídia como agente regulador 

entre a realidade pretendida e os sujeitos, por meio de múltiplas mediações, demonstrou 

como o discurso da imprensa colaborou para a construção da imagem da candidata na 

produção de sentidos, tanto da própria Marina, quanto dos “anfitriões” entrevistados. 
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Mostrou-se de fundamental importância este caminho para melhor compreensão dos 

movimentos discursivos na construção de imagens. 

O número de reportagens publicadas sobre a imagem da candidata foi 

concentrado nos primeiros meses: março, abril, maio e junho, período que antecede o 

início oficial da campanha, marcado para o dia 6 de julho de 2010. A forma como a 

mídia, em especial a imprensa escrita, tratou a imagem da candidata, traçando a seu 

respeito um perfil em que valores subjacentes – como gênero, religião, etnia – foram 

alvos de seu discurso, está contemplada na presente tese e a pesquisa cumpre seu dever 

quando averigua as informações na análise das entrevistas.  

A maneira como a candidata foi tratada nas matérias de ambos os jornais 

influenciou a formação de sua imagem junto ao leitor e aos “anfitriões” e, 

consequentemente, o modo como foram apresentadas as “Casas de Marina” e os seus 

“anfitriões” também sofreu influência da imprensa junto ao eleitorado. Uma vez 

construída, uma realidade é vista sob a chancela da credibilidade dos perfis dos atores 

políticos envolvidos nesse movimento.  

Assim, mediante um acordo social, Marina autoriza o outro e o espaço que lhe 

pertence como relevantes para a campanha. Os espaços destinados à hospitalidade na 

política surgem da criatividade representativa de transformar ações de campanha em 

momentos de criação, manutenção ou mesmo de ruptura de vínculos. A presente 

pesquisa seguiu seu curso sem perder de vista a especificidade do seu objetivo: 

demonstrar a formação de vínculos entre candidato e eleitor e como se processam as 

mediações culturais até que se desenvolvam e se estabeleçam como relações de 

motivação política entre os seus agentes.  

As delimitações espaciais e temporais da pesquisa foram estabelecidas no 

contexto das eleições de 2010 para a Presidência da República. Vários candidatos 

disputaram o cargo mais alto da nação, sendo os três principais: Dilma Roussef, José 

Serra e Marina Silva. A escolha das eleições de 2010 se deve à coincidência com o 

cronograma do doutorado e a pesquisa definiu a campanha de Marina Silva para 

Presidência da República como objeto empírico da pesquisa, devido às múltiplas 

possibilidades de análise oferecidas pela biografia singular da candidata. Além disso, a 

campanha de Marina Silva em 2010 estabeleceu um marco na história do Partido Verde 

que, independente dos resultados nas urnas, saiu como vencedor do pleito.  
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Em uma primeira etapa, adotei como metodologia de pesquisa a revisão dos 

referenciais teóricos. Em um segundo momento, procedi à análise de dois jornais de 

grande circulação: O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, cuja leitura sistemática, 

especificamente dos artigos e reportagens sobre política e as ações de comunicação 

política na campanha de Marina Silva, permitiu a coleta de dados com os quais foi 

possível mapear as representações midiáticas e, assim, identificar e analisar as 

mediações culturais presentes nos processos de recepção, por meio de entrevistas 

realizadas com atores envolvidos nesse momento da história política nacional.  

Identificados como “anfitriões”, esses atores são os sujeitos que acolheram 

outros em determinado espaço sob a sua responsabilidade. Definidos como grupo focal 

da pesquisa, foram entrevistados com base no referencial teórico da hospitalidade, de 

forma a cumprir um percurso metodológico que oferecesse subsídios para a 

fundamentação da hipótese proposta, segundo a qual, as mediações culturais orientam 

as ações de hospitalidade e são utilizadas como ferramentas fundamentais na concepção 

de ações de marketing eleitoral. 

A análise do material selecionado durante as leituras dos jornais mostrou a 

evolução das ações de comunicação no decorrer da campanha. Desta forma, foi possível 

identificar como são criados e alimentados os vínculos de natureza política com base em 

ações de comunicação norteadas pelo paradigma da dádiva, assim como as implicações 

dessas ações em várias outras áreas do universo que abrangem uma campanha eleitoral.  

Esta tese dá continuidade à pesquisa que resultou na dissertação de mestrado que 

defendi em 2007 junto ao Programa de Pós-graduação em Hospitalidade da 

Universidade Anhembi Morumbi, cujo objeto empírico foram as eleições para deputado 

estadual e federal realizadas em 2006, no município de São Bernardo do Campo (SP). 

Agora, no doutorado, matriculada no Programa de Pós-graduação em Comunicação 

Social da Universidade Metodista de São Paulo, busquei com a presente tese maior 

aproximação entre os conceitos de hospitalidade, comunicação e marketing eleitoral 

valendo-me do que foi observado durante as eleições de 2006, de caráter minoritário.  

A análise de uma eleição majoritária permite ampliar e aprofundar o estudo da 

hospitalidade entendida como ferramenta possível nas ações de marketing eleitoral 

levando em consideração o conceito de mediações culturais. Nessa rede específica de 

sociabilidade política estabelecida com base nos fundamentos teóricos dos pensadores 
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da comunicação, consolida-se a discussão conceitual no campo da comunicação 

política, confirmando a sua importância como área do conhecimento científico.     

A hipótese levantada a respeito do problema da pesquisa reside na explicação 

de como o conceito de hospitalidade, pode estar presente e influenciar ações de 

comunicação política de forma a auxiliar os sujeitos envolvidos nas campanhas 

eleitorais a estabelecer vínculos, em especial na relação candidato eleitor, que se 

perpetuem e interfiram na esfera das decisões de cunho político.  

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, a metodologia adotada foi respaldada 

em uma formulação de hipóteses mais flexíveis, porém, não menos válidas, e 

constantemente aperfeiçoadas durante o processo de investigação da pesquisa à medida 

que referenciais teóricos foram acrescentados no decorrer da pesquisa. Em alguns 

casos, após a realização do exame de qualificação ocorre o acréscimo de referencias 

teóricas de modo a expandir a análise do objeto empírico da pesquisa. Segundo Isaac 

Epstein (2002), hipóteses podem ser melhor elaboradas no decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa. 

 A presente pesquisa foi desenvolvida sem perder de vista a especificidade do 

seu objetivo, ou seja, demonstrar a presença do conceito de hospitalidade nas ações de 

comunicação com objetivo de fundar e fortalecer os vínculos entre candidato e eleitor e 

como essa relação se desenvolveu e estabeleceu como relações de motivação política 

entre pares, bem como identificar a forma como se deram as representações e 

mediações culturais entre os eleitores e a candidata Marina Silva.  

O cenário escolhido para a análise das mediações culturais foi o das “Casas de 

Marina” e os sujeitos que abriram as portas de suas residências, transformando-as em 

espaços de hospitalidade no ambiente doméstico, aos quais denomino “anfitriões”, 

apoiando-me no referencial teórico da hospitalidade.  

        O desafio da pesquisa foi verificar a importância dos scripts individuais na 

identificação da relação eleitor-candidato, em especial nas “Casas de Marina”, espaços 

de hospitalidade em ambientes domésticos criados em 2010 a serviço da campanha 

política com base nos seguintes questionamentos: quais moedas de troca circulam 

nesses espaços antes e depois das eleições? Como elas variam de “anfitrião” para 

“anfitrião”? 

Tais práticas podem ocorrer dentro da esfera da ética, no sentido deontológico, 

que define os deveres morais em relação aos costumes do homem para com a sociedade, 
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ou não, cabendo à decisão a cada um, de acordo com a sua consciência. As trocas que 

ocorrem nessa esfera podem se caracterizar como uma forma de veiculação da 

hospitalidade e como ferramenta de comunicação política.  

Faz-se importante lembrar, contudo, que a pesquisa não teve por objeto o estudo 

de transações que envolvessem grandes quantias de dinheiro, tão pouco a origem de 

fundos de campanha. O interesse acadêmico residiu no uso de outros tipos de “moeda”, 

como, por exemplo, a imagem do candidato e os seus possíveis usos.  

A discussão proposta aqui procura desmistificar o senso comum que olha para 

hospitalidade de forma mística, como se fôssemos dotados de características angelicais, 

capazes de resistir às segundas intenções como motivadoras das nossas ações. Com a 

mesma postura, almejo desconstruir a ideia negativa, de senso comum, segundo a qual 

as relações políticas e, consequentemente, as ações que envolvem a comunicação 

política são sempre mal intencionadas.  

Inicialmente, a reflexão a respeito da aderência do tema hospitalidade à 

comunicação no espaço da práxis política foi alvo de resistência expressa, muitas vezes, 

no seguinte questionamento: “você substituiu o termo ‘propina’ por ‘ações de 

hospitalidade’?” O que não constituiu motivo para desânimo, pelo contrário, aceitei a 

pergunta como um desafio. O interesse acadêmico assumiu proporções de “questão de 

honra” e a pesquisa se transformou para mim em uma verdadeira “cruzada”.  

Outro aspecto que justifica a pesquisa é a possibilidade de identificar a forma e o 

momento em que se constrói a teia de relacionamentos utilizada na confecção dessa 

rede específica de vínculos e, em especial, quais as ações de comunicação 

desencadeadas pela mão de “tecelões” experientes e capazes de identificar e formalizar 

vínculos resistentes a rupturas não planejadas com base em ações nas quais exista 

circularidade.  

Lembrando que, como iniciativa humana, essa ciranda tem dimensões egoísticas, 

por isso é de fundamental importância um plano de ação comunicacional que, fundado 

nessa proposta conceitual, atue de forma mais ampla e eficaz, ou seja, atue 

estrategicamente na forma de conduzir as ações que sustentam a aposta da vitória nas 

urnas.  

De acordo com o trabalho que apresentei conjuntamente pela Profa. Dra. Sênia 

Bastos no EncipeCom, entender a maneira pela qual as agulhas do poder tecem sua 

trama implica a observação da relação entre o Eu e o Outro e todos os significados 
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simbólicos envolvidos, principalmente o inexplicável desejo de apostar no próximo. Tal 

entendimento abre um espaço para a análise do político, do papel do desejo, da aposta 

implícita no jogo do poder, e a importância da política regional (esferas municipal e 

estadual) na formação da teia de relacionamento que sustenta o sistema político 

nacional.   

A primeira tarefa consistiu em definir os conceitos norteadores da pesquisa, o 

que, nesta tese, refere-se à comunicação, à hospitalidade e às mediações culturais. Uma 

vez definidos, preferencialmente nesta ordem, e entrelaçados, tais conceitos podem vir a 

constituir uma base teórica a dar suporte à pesquisa científica. A reflexão sobre o 

pensamento daqueles que se dedicaram a estudar as relações humanas nas suas formas 

mais primitivas e o uso dos dados disponíveis na bibliografia existente viabilizaram a 

primeira etapa do aspecto cientifico da pesquisa, não permitindo que se transformasse 

em uma simples investigação. 

Uma vez definidos os primeiros conceitos, a segunda tarefa recaiu sobre a 

escolha dos autores a serem adotados, ou seja, sob quais referenciais teóricos estes 

conceitos seriam abordados. Selecionado o referencial teórico, o pesquisador se torna 

um observador mais capacitado para a tarefa de estabelecer as categorias a serem 

observadas e buscar discernir de que maneira se estabelecem os vínculos e, 

posteriormente, desenvolvem-se as relações no universo da política.  

Na busca do melhor caminho a seguir do ponto de vista metodológico, optei pelo 

uso de outras fontes: os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, diários que 

desde o início de 2010 têm sido objeto de coleta e análise de material a partir da data 

oficial para início da campanha: 10 de junho de 2010. A seleção foi feita segundo um 

critério quantitativo, ou seja, o periódico que apresentasse maior número de reportagens 

e artigos cobrindo a campanha da candidata Marina Silva à Presidência da República.  

A partir daí, iniciei as leituras das reportagens e as visitas ao site da candidata, os quais 

forneceram as pistas para a análise dos fatos e para a verificação das informações.  

Este material serviu para elaborar e analisar as entrevistas com Marina Silva e 

mais 11 “anfitriões” das “Casas de Marina”. A escolha prévia dos teóricos mais 

adequados para uma melhor compreensão do quadro político atual, assim como as 

conexões feitas em decorrência dessas leituras com base em fatores culturais, apesar de 

parecerem simples, mostraram-se recursos eficazes para entender a teia de relações que 



20 

 

  

sustenta o sistema de ações comunicacionais empreendidas na campanha eleitoral que é 

o objeto de análise empírica da pesquisa. 

A eleição para Presidência da República de 2010 ficou para a história do país 

como o pleito em que o Brasil subiu da “mudernidade” à modernidade, o que representa 

uma mudança profunda do ethos na sociedade brasileira. Como nos anos 1950, o Brasil 

pôde escolher novamente entre o arcaico e o moderno, escreveu o historiador Carlos 

Guilherme Mota no jornal O Estado de S. Paulo (MOTA, 2010, p.J3), capitaneado pelo 

segmento mais educado e politizado da população.  

Sob a perspectiva da mudança histórica de mentalidades, constatou-se que, no 

país, o novo e o velho se confrontaram. A nova ética se confirma em diversas frentes 

pelo país e nas discussões sobre a sucessão presidencial. Pela primeira vez, três 

candidatos em condições políticas e curriculares de exercer a Presidência da República 

disputaram o pleito. Entre os quais, a candidata pelo Partido Verde (PV), Marina Silva, 

representou o novo que se desenhava na política nacional, o modelo nascente de 

desenvolvimento e ética na política; passou incólume pelos escândalos de seu ex-

partido, o Partido dos Trabalhadores (PT), e o discurso da ética política foi uma de suas 

forças. O Partido Verde, por ocasião das eleições, não contava com uma estrutura 

sólida, mas, com a candidatura de Marina Silva ganhou tônus: exposição pública, mais 

espaço para a propaganda da sua ideologia e acúmulo de capital eleitoral. 

Pautando-me por esse cenário, fiz, nesta pesquisa, uma reflexão sobre a possível 

aplicabilidade do conceito de hospitalidade, entendida como dádiva fundadora de 

vínculos de natureza política, tendo como pano de fundo outros saberes que o compõem 

e sustentam, a exemplo do paradigma das mediações culturais.   

Assim, o conceito de hospitalidade se refere não apenas ao empírico 

propriamente dito, a fatos novos, mas também à força das trocas e dos aspectos 

simbólicos das mediações culturais que podem sedimentar parte importante das relações 

de natureza política e da vida em sociedade. Como diz Lévi-Strauss (2004, p.29), “o 

social é uma realidade autônoma; os símbolos são mais reais que aquilo que 

simbolizam”. 
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Capítulo I 

 

 

 

 

COMUNICAÇÃO, HOSPITALIDADE, REPRESENTAÇÕES 

CULTURAIS 

 

 

Os três eixos de reflexão apresentados desenvolvidos nesta tese têm o referencial 

teórico fundamentado nos conceitos de comunicação, hospitalidade, mediações culturais 

que, juntos, possibilitaram identificar elementos capazes de demonstrar como o discurso 

midiático interfere na forma como cada leitor – e em especial o eleitor “anfitrião” das 

“Casas de Marina” – mediou seus scripts, fez suas leituras e decidiu apoiar a candidata. 

O conceito de hospitalidade define, como pano de fundo, os ritos necessários para que a 

ação mediadora cumpra seu papel de instrumento de criação e restauração do vínculo 

social, no contexto das relações políticas, entre candidato e eleitor.  

A comunicação viabiliza o espaço adequado para o jogo político no caso da 

hospitalidade nos ambientes domésticos e virtuais. Estes espaços nascem da criatividade 

representativa que o ser humano tem de transformar ações de campanha em momentos 

de criação, manutenção, ou até mesmo, de ruptura de vínculos. 

A comunicação como área de conhecimento estuda as relações de comunicação, 

seu conteúdo e o meio de interação entre as pessoas. Ocupa-se das causas e 

consequências desses processos levando em consideração as informações transmitidas à 

sociedade pelos meios de comunicação de massa. O estudo e a forma de execução desse 

conteúdo é tarefa da comunicação social e que pode ser executada tanto pelo jornalismo, 

quanto pela propaganda.  

No decorrer da presente pesquisa, pude verificar que o discurso midiático 

produzido pelo jornalismo define representações culturais que, uma vez apropriadas 

pelos leitores, são material farto para a condução da propaganda política que cuida de 

apresentar informações cujo principal objetivo é influenciar o leitor. Por sua vez, o 

leitor recebe essa influência e toma decisões valendo-se das mediações culturais 
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estabelecidas pelo seu script pessoal. O estudo da comunicação e seus desdobramentos 

trazem o embasamento necessário para a reflexão aqui apresentada, além de definir o 

termo adequado para comunicação política com um breve recorte temático para a 

análise da propaganda política na campanha de Marina Silva.  

Na comunicação política, de acordo com Domenach (1963, p.10), a “propaganda 

sugere ou impõe crenças e reflexos que, amiúde, modificam o comportamento, o 

psiquismo e mesmo as convicções religiosas ou filosóficas”. O discurso midiático 

define representações, influencia apropriações que se confirmam segundo mediações 

culturais. Esse processo, de certa forma, determina as estratégias que a comunicação 

política de cada campanha adotará diante do cenário eleitoral proposto e quais ações 

podem confirmar ou não o discurso proposto pela mídia com o objetivo de instituir e 

confirmar poder, bem como defender as crenças do partido, do candidato(a) e as 

propostas de modificação de comportamento. As ações de comunicação política buscam 

conquistar militantes, simpatizantes ou adeptos a um determinado candidato e seu 

partido, ou seja, é uma das possíveis ferramentas para a execução de um projeto 

político.   

O presente capítulo busca definir e identificar as diversas formas de 

comunicação política com o intuito de fundamentar a compreensão das ações 

comunicacionais utilizadas na campanha de Marina Silva em 2010. Desta forma, o 

recorte temático feito para este estudo envolve o principal eixo de comunicação política 

na campanha: propaganda por persuasão, por raciocínio, a rácio-propaganda, ou seja, a 

propaganda pessoal porta a porta ou “casa a casa”, própria dos regimes democráticos, 

cujo foco de interesse são as doutrinas e as noções técnicas.  

Apesar de o foco das ações de comunicação política na campanha de Marina 

Silva não serem consideradas propaganda por sugestão, foi possível identificar algumas 

características de propaganda ideológica, sobretudo quando se fez uso do paradigma das 

mediações culturais, tal como proposto por Jesús Martín-Barbero (1997), na análise do 

papel dos “anfitriões”. O perfil ideológico aparece determinando o envolvimento da 

sociedade civil com os diversos movimentos norteadores da campanha. Uma das 

características de uma campanha ideológica é a mistificação do candidato e, no caso de 

Marina Silva, pode-se observar a construção do mito de acordo com o script de cada 

“anfitrião”. 
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1.1 Comunicação Política 

 

 Este bloco trata da Comunicação Política com o intuito de demonstrar que ações 

comunicacionais dessa natureza, no decorrer do tempo, necessitam de novos paradigmas 

propostos pela própria Comunicação, ou áreas de estudo correlatas que representem 

aderência ao tema com o objetivo de potencializar a eficácia das ações comunicacionais 

nas campanhas eleitorais. Aqui são retomadas reflexões que apresentei anteriormente 

em outros textos e fóruns, como é o caso do artigo Breve Revisão Histórica do 

Conceito de Marketing Político apresentado o XXXIV Congresso Brasileiro de 

Ciências de Comunicação, Intercom, realizado em 2011.  

 A reflexão sobre política, retórica e prática política surgiu na Grécia, por volta 

do século III a.C. A retórica era entendida como técnica de convencimento baseada em 

procedimentos discursivos e utilizada apenas no campo político.  A comunicação se 

dava na Ágora grega e, desde então, os espaços comunicacionais foram sendo adaptados 

às formas e recursos criados pelo homem para estabelecer relações com os seus pares. 

   A Comunicação contribuiu para estreitar as fronteiras entre o público e o 

privado, criando novos espaços para a conversação política, em especial na esfera 

pública.  Como todo saber instalado em zonas fronteiriças, a Comunicação sofre 

intervenções frequentes oriundas de diferentes áreas de conhecimento. Esse contexto 

favorece o tenso relacionamento entre duas áreas de conhecimento: a Ciência Política e 

a Comunicação Social. Das especificidades dessa relação surge uma nova área de 

conhecimento: a Comunicação Política. Não se trata da espetacularização da política, 

mas, sim, da realização dos poderes inerentes em cada uma das duas esferas, na qual 

ocorre um entrelaçamento entre comunicação e política no qual ambos reivindicam o 

poder exercido pelo outro numa convergência de funções.  

O processo eleitoral representa a aproximação da política e da comunicação na 

sociedade atual (PICOLIN, 2001) e acontece de forma parecida nos mais diferentes 

contextos políticos, ou seja, utiliza processos comunicacionais persuasivos, divulgação 

na internet e reflexos na mídia globalizada no noticiário impresso, no rádio e na 

televisão, com resultados diferentes.  

A “Idade da Mídia” redimensiona e dá novos significados à política em três 

patamares: tele-política (política realizada em redes eletrônicas, analógicas ou digitais), 
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o aparecimento de novas formas de práxis política e a mudança de regras e formatos da 

política realizada no espaço virtual. A eleição acontece com determinada periodicidade, 

dinâmica que acelera o processo político e evidencia a competitividade entre os 

candidatos e seus grupos, trazendo-lhes maior exposição. As ações de comunicação 

política no ambiente virtual são um foro comunicativo importante nesta tese. 

O fenômeno contemporâneo da tele-realidade deslocou o processo eleitoral, 

antes vivenciado predominantemente nas ruas, criando novos formatos e novos 

acontecimentos políticos. 

Esta ampliação dos espaços de atuação potencializou o caráter público da 

política e sua dimensão publicizada. Com isso, passou a atingir públicos amplos e tratar 

de temas mais vastos. 

     A política moderna/contemporânea é, teoricamente, inclusiva, uma vez que 

amplia o potencial de participação dos cidadãos, criando possibilidades históricas de 

socialização real, a despeito de ter submergido aos encantos do poder econômico e da 

burocratização. Valendo-se de uma lógica capitalista, é possível entender a 

comunicação associada às conformações da mídia como campo social e rede, tornando-

se uma esfera de poder em constante confronto com outra esfera de poder, a saber, a 

política. A influência da comunicação na sociabilidade contemporânea expõe o quanto a 

sociedade está estruturada e ambientada na comunicação. 

    A propaganda política como campo da comunicação social de caráter político 

configurou-se como instrumento de instituição e confirmação de poder. “Conjunto de 

técnicas e atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar [...] opiniões, 

sentimentos e atitudes do público receptor” (PINHO, 2001, p.141), visa à unidade em 

torno de um projeto político, assim como a adesão às ações de um candidato ou partido. 

Os espaços mais comuns reservados à propaganda política são as reportagens, 

entrevistas, documentários, editoriais, etc (GOMES, 2000, p.54). 

 Bartlett (1940, p.36) escreveu que a “propaganda é uma tentativa de influenciar 

a opinião e a conduta da sociedade, de tal modo que as pessoas adotem uma conduta 

determinada”. Jean-Marie Domenach (1963, p.10) acrescenta que “a propaganda sugere 

ou impõe crenças e reflexos que, amiúde, modificam o comportamento, o psiquismo e 

mesmo as convicções religiosas ou filosóficas”. 

Serge Tchackotine (1967, p.353-354) divide a propaganda política em duas 

categorias: propaganda por persuasão e por raciocínio, a rácio-propaganda: jornais, 
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discursos pelo rádio, reuniões com debates, brochuras e boletins – propaganda pessoal 

porta a porta. Ações que depende de um plano de campanha que considere a 

diferenciação dos grupos de indivíduos a influenciar, a definição de objetivos 

psicológicos, a criação de braços operacionais capazes de criar, distribuir, coordenar e 

monitorar as diversas formas de ação e seus efeitos em tempo e espaços pré-

estabelecidos.  

Quanto à metodologia de pesquisa, optei pela análise de material jornalístico 

produzido no período da campanha de Marina Silva. Assim, o foco principal do meu 

estudo foi o de compreender como se deram as construções das representações culturais 

da candidata no discurso midiático da imprensa escrita. E, complementarmente, 

observei como esses discursos foram apropriados pela candidatura de Marina ajudando 

a pautar o tipo de propaganda desenvolvida na campanha. 

A propaganda por persuasão é própria dos regimes democráticos aos quais 

interessam as doutrinas e as noções técnicas destinadas a manobrar as massas; 

propaganda por sugestão, senso-propaganda – utilizada em momentos decisivos. Por 

meio de símbolos e ações que atuam sobre os sentidos, procura-se impressionar o eleitor 

e acuar os inimigos. Uma vez aguçados os sentidos, é possível despertar os próprios 

partidários com a utilização de símbolos gráficos, plásticos e sonoros. Bandeiras, 

uniformes, grandes manifestações públicas (desfiles). Em meio a este rol de símbolos, 

destaca-se as grandes manifestações oriundas das redes sociais, sem prejuízo das 

demais.  

  Uma vez definidas as linhas de propaganda, é possível diferenciar as diversas 

manifestações da comunicação política, a utilização de instrumentos e mecanismos para 

a propagação de ideias no complexo campo de novas tecnologias. 

        José Benedito Pinho (1998), referindo-se a Mucchielli, identifica quatro 

categorias de propaganda política: (1) a propaganda de doutrinação ou expansão que 

busca conquistar a opinião pública e ampliar o espaço da doutrina quando estiver no 

poder; (2) a propaganda de agitação procura explorar as reivindicações dos grupos 

sociais, explorando aspirações frustradas e, para tanto, faz-se necessário conhecer bem 

de perto os grupos e suas necessidades; (3) a propaganda de integração visa criar uma 

unidade ideológica a fim de propiciar legitimidade e autoridade para quem está no 

poder. Este tipo de propaganda pode criar um cidadão pseudo-ativo politicamente, que 

pensa estar socialmente ativo, mas, na verdade, encontra-se apenas inserido e a mercê 
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do sistema que o envolve. Por fim, (4) a propaganda de subversão toma como referência 

as condições dos elementos do corpo social para realizar uma revolução. 

 Guardadas as devidas proporções, pode-se dizer que a forma como a 

comunicação da campanha de Marina Silva conduziu suas ações está bem próxima do 

que Pinho (1998) denominou de “propaganda por integração”. Nas entrevistas 

realizadas com os “anfitriões” das “Casas de Marina” foi possível identificar essa 

realidade. Como por exemplo no caso dos entrevistados que se sentiam parte do 

processo político mas não participaram efetivamente de decisões referentes a campanha 

de Marina Silva. 

Domenach (1963) também identifica algumas leis e regras que norteiam o 

funcionamento da propaganda política, entre as quais: (1) a lei da simplificação e do 

inimigo único, e/ou, lei da concentração; (2) a propaganda simplificada por meio de 

slogans, palavras de ordem, manifestos, profissões de fé, programas e declarações que 

dividem a doutrina da argumentação; (3) a lei da ampliação e desfiguração, segundo a 

qual a propaganda deve, e precisa, ser entendida de maneira global visando à difusão 

rápida e exagerada da informação de modo a manipular o contexto para levar o público 

a concluir fatos de determinada maneira; (4) a lei de orquestração busca a repetição 

constante de temas nos mais variados meios de difusão; (5) a lei da unanimidade e do 

contágio se fundamenta na ideia segundo a qual as pessoas podem ter duas opiniões 

sobre determinado tema. Contudo, as opiniões exteriorizadas revelam certo 

conformismo em virtude da pressão do grupo. 

Uma campanha eleitoral pode lançar mão de todas essas ferramentas conforme 

as circunstâncias. Na campanha de Marina Silva, de acordo com a análise do material 

coletado, prevaleceu uma estratégia de ação mediante a qual seria possível alcançar um 

determinado perfil de eleitores valendo-se das mediações culturais que recuperam junto 

ao público sentimentos conscientes e inconscientes para relacioná-los aos temas da 

campanha. 

      Nesse contexto, o que seria ideologia? Para Rubem Alves (2000) a ideologia é o 

oposto do pensamento, é o conjunto de crenças assumidas como verdade de forma que, 

julgando-se possuidora da verdade, torna desnecessário o trabalho de pensar. Ao invés 

de fazer pensar, a ideologia repete fórmulas e assume, desta maneira, a mesma função 

do catecismo nas religiões. Estas, por sua vez, são brochuras que contém afirmações 

tomadas como verdadeiras e por isso devem ser aprendidas e repetidas. A comparação 
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de Alves entre ideologia e catecismo religioso reporta à fragilidade da fronteira que 

separa os dois temas.  Assim, interessa encontrar, por meio da doutrina, os equivalentes 

de uma mística, de um mito, expressões sugestivas, os ritos, os símbolos e os slogans 

(TCHACKOTINE, 1967, p.236).   

      Para Domenach (1963), a ideologia política limita-se à propaganda de tipo 

publicitário e às campanhas mais ou menos espaçadas, cujo padrão é a campanha 

eleitoral, ou seja, a valorização de determinadas ideias e de certos indivíduos mediante 

processos bem delimitados. 

      As campanhas suprapartidárias que nascem nas instituições que congregam a 

comunidade são comuns nos dias de hoje e, graças ao regime democrático, perderam o 

caráter totalitário e mantiveram as raízes comunitárias. 

 Essa é outra nuance da campanha de Marina Silva. Neste aspecto, é relevante 

entender como se formam os vínculos de natureza político-ideológica, cujo embrião está 

na relação entre os pares, dotados da mesma ideologia e agrupados em torno de um 

interesse comum. Surgem, desta maneira, espaços que possibilitam trocas alimentam a 

teia de relações nos micro-retalhos que compõem o tecido social pelo qual flui, com 

maior naturalidade, a circularidade do dar, receber e retribuir, tripé da teoria de Mauss 

(2008).   

       Cria-se uma comunidade suprapartidária que anima uma mitologia própria e 

ensaia certo número de técnicas de propaganda, depois aplicadas correntemente e 

dinamizadas pela agitação. 

        

Portanto, de acordo com Adolpho Queiroz e Kleber Carrilho (2009), “qualquer 

mensagem com intenções de convencimento e que tenha origem em algum grupo de 

poder pode ser caracterizada como propaganda ideológica, com a função de formar a 

maior parte das ideias e convicções dos indivíduos e, com isso, orientar todo um 

comportamento social”. 
1
 

A discussão a respeito desses focos de ação de propaganda pode ser feita com 

base no “paradigma da dádiva”. O controle ideológico faz com que as pessoas não 

consigam perceber a própria realidade e não reconheçam a própria opinião. Uma das 

                                                 
1
  QUEIROZ, Adolpho Carlos Fraçoso; CARRILHO, Kleber. XII CONGRESSO DE INICIAÇÃO 

E PRODUÇÃO CIENTÍFICA, 2009. Disponível em: <http://www.adolphoqueiroz.pro.br/propaganda-e-

totalitarismo-11519.php>. Acesso em 6 dez.2011. 
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formas de evitar a manipulação é criar condições para o indivíduo se autoconhecer, 

conhecer o outro, reforçar a identidade individual e coletiva tomando por base a 

história, a memória e as tradições, recursos eficazes para o entendimento das relações 

sociais. 

            Ao longo da história, diferentes ações comunicacionais definiram estratégias 

aplicadas em processos eleitorais. A prática constante de eleições democráticas em 

todos os níveis capacitou profissionais e pesquisadores, em especial no campo da 

comunicação. Um exemplo distante de nós, mas que ilustra de forma exemplar a relação 

entre a democracia e a expansão de especialistas no assunto é a existência de 

prestigiados institutos de pesquisa de opinião pública em Moscou, como o Russian 

Public Opinion and Market Research Ltda (Romir). 
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1.2 Hospitalidade em ambiente político 

 

Neste item, trato do conceito de hospitalidade como referência teórica para os 

estudos comunicacionais de natureza política nos quais é privilegiada a fundação de 

vínculos baseados no conhecimento do Outro, de forma a reforçar a identidade 

individual e coletiva dos sujeitos políticos. Abordo também como os indicadores 

propostos pelos teóricos da hospitalidade podem direcionar a análise dos ambientes 

escolhidos como objeto desta pesquisa, considerados hospitaleiros ou não, e auxiliar na 

elaboração de estratégias eficazes para melhor aparelhar as campanhas eleitorais. 

            O primeiro conceito norteador a ser contemplado é o da dádiva, ou dom, como 

prefere Maurice Godelier em O enigma do Dom (2001), livro publicado pela primeira 

vez em 1934 que marcou sua reaproximação com as teorias de Marcel Mauss e Lévi-

Strauss. De acordo com Sênia Bastos (2008): 

 

O título escolhido por Godelier, reflete a natureza simbólica 

do papel do dom na produção e reprodução do laço social, como 

conseqüência e testemunha deste tipo de relação que com freqüência 

impõem obrigações recíprocas, porém nunca calculadas. Relações que 

se expressam na troca, daquilo que é um dote natural, e que se 

caracterizam como o objeto de partilha, é neste contexto que o dom, 

como ato, mas também como objeto, pode representar, significar e 

totalizar o conjunto de relações sociais.
2
 

 

De forma exemplar, pode-se tecer comparações no tocante às diferentes 

situações em que se encontram os atuais ou futuros representantes do povo. A 

propaganda política visa conquistar militantes, simpatizantes ou adeptos a um 

determinado partido, a um projeto político, assim como busca a adesão às ações de um 

candidato ou partido. O “cardápio de políticos” oferecido em ano eleitoral conta com 

                                                 
2
  SETTI, Maria Cláudia; BASTOS, Sênia. Comunicação Hospitalidade e Política. In: QUEIROZ, 

Adolpho Carlos Françoso; MACEDO, Roberto Gondo (Orgs.). A Propaganda política no Brasil 

contemporâneo. Cátedra UNESCO/ Universidade Metodista de São Paulo: 2008. Disponível em: 

<http://encipecom.metodista.br/mediawiki/images/e/e6/POLITICOM2008ebook.pdf>. Acesso em 2 

fev.2012. 

 

http://encipecom.metodista.br/mediawiki/images/e/e6/POLITICOM2008ebook.pdf
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vários tipos de candidatos: há os que buscam se eleger pela primeira vez e precisam 

conquistar seu espaço político dentro de um partido; e também os que não se elegeram 

em pleitos anteriores, mas pelos bons resultados obtidos nas urnas, garantiram seus 

espaços no seio do partido; além dos migrantes, políticos que trocam de legenda e dos 

candidatos à reeleição, cujo espaço político dentro do partido já foi consolidado pelo 

esforço inicial no estabelecimento de vínculos. 

A peculiar candidatura de Marina Silva nas eleições de 2010 pode ser caracteriza 

como do tipo migrante, pois a presidenciável deixou o Partido dos Trabalhadores (PT) 

para tentar se eleger, pela primeira vez, por outra legenda, o Partido Verde (PV). 

Marina, contudo, não precisou conquistar seu espaço no seio da nova legenda uma vez 

que seu capital político, um bem simbólico, era suficiente para enfrentar a mudança. 

Apesar de não ter sido eleita, foi vitoriosa nas urnas, o que lhe concedeu uma espécie de 

“passaporte” para qualquer outro partido. 

Assim, a mudança de partido implica na constituição de novos vínculos antes da 

fase preparatória da campanha, portanto, o candidato que concorre pela primeira vez 

precisa se esforçar neste sentido para conquistar seu espaço.  

O segundo conceito a ser compreendido é o de hospitalidade. Conforme trabalho 

já mencionado, formulado em co-autoria por Sênia Bastos e Claudia Franco, toda 

hospitalidade pressupõe uma dádiva do espaço, ou seja, do lugar de acolhimento onde 

se oferta alguma coisa. A hospitalidade é a forma de ritualização do que vai ser 

oferecido, de trazer o estranho para o espaço pessoal de modo a transpor barreiras, sem, 

contudo, eliminá-las. A hospitalidade cria os mecanismos para ampliação ou 

rompimento dos vínculos. 

De acordo com a definição de Luiz Octávio de Lima Camargo (2004, p. 31), a 

hospitalidade, sob o aspecto de expressão não escrita, “é um processo de comunicação 

interpessoal, carregado de conteúdos verbais e não verbais que constituem fórmulas 

rituais que variam de grupo social para grupo social, mas ao final são lidas apenas como 

desejo ou recusa de vínculo humano”. 

Essa abordagem se encaixa perfeitamente no contexto pesquisado, uma vez que 

as campanhas políticas fazem parte de um processo eleitoral em que são estabelecidos 

ritos, considerados como os melhores e mais eficazes para a comunicação do candidato 

com seus pares, colaboradores em todos os níveis, seu próprio partido e com os demais, 

com os quais se comporá no decorrer da campanha, tomando o cuidado para que a 
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leitura destes ritos seja feita da forma correta. No caso desta pesquisa, optou-se por 

escolher o eleitor como um dos pares a ser observado. 

O terceiro conceito a ser analisado, talvez o de significado mais amplo e 

fundamental para melhor compreender a dinâmica das relações entre os indivíduos, 

entre estes e as instituições e entre as instituições e a sociedade é o conceito de político, 

no caso específico, considerando principalmente as relações do candidato com seus 

colaboradores.  

O conceito de dádiva, carregado de simbologias, alimenta o crescimento ou 

diminuição do capital político. Na linguagem popular, diz-se “uma mão lava a outra”. 

No plano simbólico, a alternância no ato de lavar as mãos reside, de alguma forma, o 

fato de se manterem unidas.   

A hospitalidade, eleita como referencial para a análise das questões e da práxis 

política, é uma das possíveis respostas à necessidade crescente de criar espaços para o 

diálogo, pois perpassa todas as linhas da existência, influencia, em menor ou maior 

graus, pequenas e grandes decisões referentes às ações de campanha, ou seja, é um dos 

elementos determinantes para o sucesso em cativar, seja pelo discurso, seja em virtude 

dos compromissos assumidos com eleitores e seguidores. 

A gênese da dimensão epistemológica do conceito de hospitalidade está no 

pensamento do grupo do qual fez parte o sociólogo Émile Durkheim. Matriz da 

chamada Escola Sociológica Francesa este grupo visava constituir uma ciência 

propriamente social. O pensamento de Durkheim ganhou força e novos contornos nos 

estudos do seu sobrinho, o sociólogo e antropólogo Marcel Mauss. A influência do 

pensamento do Collège de France na reflexão sobre hospitalidade indica a forte 

presença do senso comum da hospitalidade que desvela e privilegia o processo de 

comunicação (CAMARGO, 2004, p. 12).  

Entender a hospitalidade como um fenômeno de qualidade humana, o qual se 

manifesta tanto no plano dos indivíduos quanto na esfera social, é fundamental para a 

análise das diversas abordagens possíveis sobre o tema (GIDRA; DIAS, 2004, p. 129). 

É nesse ponto que ouso confrontar o pensamento de Domenach ao pensamento dos 

teóricos da hospitalidade.  

Um dos desafios do estudo da hospitalidade, em sua função organizadora das 

ações de campanha, é o aspecto de expressão não escrita. Outro desafio proposto aos 

estudiosos da hospitalidade é o de oferecer dados referentes aos atores sociais 
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envolvidos na ação, de forma que estes tenham condição de traduzir interesses e 

expectativas ocultos em cada uma dessas ações. Esses dados são fundamentais para o 

entendimento do caminho percorrido pela propaganda política. 

Mostrar as várias possibilidades de aplicação do conceito de hospitalidade, tanto 

no estudo quanto na elaboração de ações comunicacionais de cunho político; a 

abrangência do conceito permite uma abertura para abordagens como as sugeridas no 

próximo bloco, a exemplo da inclusão dos conceitos de representações, apropriações e 

mediação cultural. 
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1.3 Mediações: Representações e Apropriações Culturais  

 

 Neste subcapítulo, trago para a pesquisa conceitos norteadores que a 

consolidam como trabalho pertencente ao campo da Comunicação. Os conceitos de 

mediações, representações e apropriações culturais foram introduzidos nesta terceira 

parte do primeiro capítulo da tese, enriquecendo a discussão e abrindo novas 

perspectivas para reflexão do tema, em especial para a análise do material coletado 

durante a pesquisa empírica. Aqui, apresento os subsídios necessários para o estudo das 

representações midiáticas e das articulações resultantes desse discurso. 

         

A imagem do candidato depende, até certo ponto, da forma como a mídia trata 

suas representações, por exemplo, no discurso diário apresentado nas páginas dos 

jornais, nos telejornais e nos programas de rádio e, também, da forma como cada eleitor 

codifica o candidato e o relaciona aos seus scripts pessoais. A partir daí, faz sua 

escolhas políticas. Quanto mais elementos o candidato (a) trouxer para a composição da 

sua candidatura, maior o número de possibilidades de combinações, assim como o 

espectro de eleitores, e, consequentemente, maiores são as chances de uma vitória nas 

urnas. 

A complexidade cultural que envolve a espécie humana é refletida de forma 

significativa na maneira como são estabelecidos os vínculos no universo da experiência 

política. Identificar a influência das representações e apropriações culturais presentes na 

composição da teia de relações na qual se enredaram eleitores-receptores e Marina 

Silva, em 2010, foi o desafio desta pesquisa. Caracterizar como a população reagiu aos 

discursos de campanha e da mídia se torna tarefa exequível quando se adota como 

referência e ponto de partida uma base textual pautada no conceito da dádiva 

(CAMARGO, 2004) e no paradigma das mediações (OROZCO, 1990). 

Relembro que o pano de fundo da pesquisa é a hospitalidade, entendida como 

dádiva de aceitação do outro, premissa para que a relação se estabeleça, para que haja 

receptividade recíproca entre o candidato e o eleitor-receptor. No caso das mediações 

culturais no campo político, é necessário que se estabeleça uma sintonia com base na 

identificação do eleitor com o candidato, o que Orozco chamou de script pessoal.  

A adesão do eleitor a qualquer candidatura subentende uma promessa de voto, o 

que não caracteriza a existência de obrigatoriedade e, consequentemente, nenhuma 
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garantia de retorno ou contrapartida. Arrisco dizer que quanto maior o repertório de 

mediações culturais que constarem na formatação do script de cada eleitor, maiores as 

chances da promessa de voto se tornar realidade nas urnas, mas, ainda assim, trata-se de 

uma relação de caráter indefinido. A forma como a imprensa representa o candidato/a, a 

maneira como a campanha lida com a sua imagem, e ainda, como os leitores se 

apropriam dessa imagem e de que forma se dá essa apropriação é a equação que 

procurei desvendar. As mediações culturais também não se concretizam com um 

contrato, bens simbólicos são projetados na decisão de cada um.  

É possível que o eleitor, na função de receptor, identifique-se e se aproprie de 

alguns aspectos e valores que compõem o perfil de um candidato na medida que o 

vínculo se constitui e a relação se afirma. O ato de doar é uma espécie de convite à 

parceria, uma proposta que para ambos – candidato e eleitor-receptor – estabeleçam 

uma relação, em princípio, infindável.  O aceite de uma candidatura depende de como o 

eleitor se apropria ou recusa  a representação cultural. 

O processo sociocultural em que a representatividade e suas diferentes formas de 

expressão são o tema clássico tem ocupado o pensamento político comunicacional.  

“Um bom político deve estar mais próximo do povo”: o dito popular ilustra um dos 

atributos necessários para que se estabeleça a dinâmica de trocas entre candidatos e 

eleitores no centro da qual existem outros atributos valorativos. Considerados 

imprescindíveis na caminhada para a ocupação de um cargo eletivo, apontam para uma 

nova maneira de atração do cidadão: a participação política. Entender a forma como 

ocorrem essas apropriações e as representações culturais traz subsídio para novos 

critérios de análise das relações de natureza política. 

Os critérios de representação são condições enigmáticas do dever de 

identificação (BARREIRA, 1992 p. 21) dos sujeitos da relação. As representações 

referentes à imagem de um candidato, seja pelo discurso da mídia, seja pelo discurso da 

coordenação da campanha, possibilitam novas apropriações condizentes com as 

experiências discursivas dentro desses grupos organizados. As representações 

midiáticas ocorrem na esfera institucional, o que significa dizer que estão ligadas à 

infraestrutura do sistema político eleitoral, ao passo que as apropriações, como processo 

de identificação e sintonia, acontecem na base dos movimentos de cidadania agregados 

à campanha eleitoral de algum candidato em certo momento. Esse processo acontece no 

espaço denominado “superestrutura”. Pode-se dizer que o processo de mediação 
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viabiliza o surgimento de espaços envolventes de poder, uma vez que, segundo Orozco 

(1990), é possível identificar e categorizar os “espaços” onde acontecem os processos 

de mediação.    

No período de pré-eleitoral, quando se dá o processo de formação da imagem do 

candidato diante de seus futuros eleitores, estes são, ainda de acordo com Barreira (1992 

p.21), “percebidos como dotados de capacitação unicamente pessoal, fato que 

naturalmente pode trazer certa distância entre candidato e eleitor”. 

        O período que compreende a fase da pré-campanha manteve uma média de 

matérias publicadas diariamente cuja temática versava sobre o perfil da pré-candidata, 

com maior incidência em julho, mês oficial de início das campanhas, de acordo com o 

calendário da Justiça Eleitoral.  

O ano eleitoral de 2010 foi peculiar por dois motivos: primeiro, em virtude de o 

pleito contar com duas candidaturas bastante polarizadas e uma candidatura forte de 

“terceira via”, a de Marina Silva; e, segundo, pelo fato de duas mulheres concorrerem 

ao mais alto cargo da nação. Considerando a força das apropriações e representações 

culturais, o ambiente eleitoral de 2010 se mostrou propício para observação e análise de 

como ocorre a formação dos vínculos de motivação política com base no paradigma da 

dádiva e das mediações. 

A tênue linha que tece os relacionamentos de motivação política pode ser 

demonstrada por dois referenciais teóricos adotados nesta tese: o conceito de dádiva 

proposto por Camargo (2004) e o paradigma das mediações proposto por Orozco 

(1990).  

Definida a base teórica e os objetivos de investigação, quais sejam, classificar os 

tipos de mediação presentes na campanha que resultaram em representações e 

apropriações, registrar como, nesses processos, foi retratada e interpretada pela mídia 

impressa, em seu discurso cotidiano, a imagem da candidata Marina Silva tomando-se 

por base as representações culturais propostas no discurso de campanha; parti para a 

coleta e a análise do material selecionado como fonte de pesquisa. 

A história das representações culturais no discurso político data da 

Independência do Brasil, momento de liberalização política e, portanto, de liberdade 

expressão, quando cada um escrevia e dizia o que bem entendesse. A imprensa abrigou 

um debate democrático, porém sem regras, que fez daquele um momento ímpar, no qual 

os atos de violência incluíam mentiras, insultos, palavrões, ataques pessoais e agressões 
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enunciadas sem precedentes na nossa história. No mesmo momento, contudo, a 

criatividade floresceu e tomou forma nas descrições deturpadas de aspectos físicos 

dando origem às charges – material riquíssimo, aliás, para estudos sobre as 

representações dos candidatos a cargos eletivos na mídia ilustrada. 

Sem rei e sem lei, a imprensa acabou incorporando elementos da oralidade 

popular e coloquial ao texto jornalístico. A história política do Brasil avançou e as 

marcas desse período continuaram presentes. Em alguns momentos, podem ter perdido 

o viço da tinta preta encoberta pelos cortes da censura, mas jamais se apagaram: “O 

oceano verbal legado pela Independência, com suas disputas radicais, estimulou uma 

participação democrática e, com ela, estilos de escrita ricos, variados e originais” 

(LUSTOSA, 2000, p. 17). 

Dependendo do lado da fronteira em que estiver o autor ou receptor da fala, o 

discurso pode criar ambientes tanto de hostilidade, quanto de hospitalidade, capazes de 

transformar, em muitas ocasiões, o debate político em desejos de aproximação, 

inclusão, de iniciar ou manter um relacionamento ou, ao contrário, provocar a vontade 

de romper, afastar ou excluir indivíduos do projeto político. A imagem do candidato 

depende, até certo ponto, da forma como a mídia trata suas representações no discurso 

diário impresso nas páginas dos jornais, nos telejornais e programas de rádio.  

Em entrevista a mim concedida, Marina Silva confirmou a importância da 

atuação da mídia na construção da imagem do candidato com base nas representações 

do discurso midiático embora, muitas vezes, valorize e dê maior ênfase às apropriações 

que acontecem na superestrutura e que se desdobram em movimentos de mobilização. 

As reflexões apresentadas nos três blocos que compõem o primeiro capítulo, o 

material coletado, a pesquisa de campo e as entrevistas realizadas subsidiaram o estudo 

das representações da mídia na construção da imagem da candidata, e a forma como os 

eleitores processam suas escolhas diante de uma imagem multifacetada como ponto de 

partida para a definição do seu voto, conforme demonstrarei no próximo capítulo. 

  

 



37 

 

  

Capítulo II 

 

 

 

 

A ENTREVISTA COM MARINA SILVA 

 

 

Dona de uma biografia peculiar, “a empregada que aprendeu a ler aos 16 anos, a 

jovem idealista que se tornou senadora da República e Ministra do Meio Ambiente do 

governo Lula” (ESTADO, 18abr.2010, p.A4), Marina Silva lutou para superar sua 

história de vida. O fato é que a campanha de Marina Silva soube usar estrategicamente 

sua biografia e valorizar a condição de “inventora de si mesma”.  

Marina é um caso de superação integral: venceu a pobreza, pois nasceu em uma 

comunidade de seringueiros no Acre; resistiu à saúde precária, pois foi acometida por 

malária cinco vezes e por hepatite três vezes, além de várias alergias e intoxicação por 

metais pesados; livrou-se do analfabetismo e, hoje, a senadora se apresenta como 

professora do ensino médio, acima de tudo.  Construiu uma identidade compatível com 

os seus sonhos. Propôs-se a vivenciar relações estreitas com a comunidade com base em 

uma abordagem de comprometimento ético e buscou representações sobre uma efetiva 

maneira de viver da sociedade (ROCHA, 1995).  

Nascida em Rio Branco, capital do Acre, no dia 8 de fevereiro de 1958, Marina 

Silva é ambientalista,  historiadora, pedagoga. Desde que ingressou na política, foi 

senadora por seu estado natal por 16 anos. Durante o governo Lula, foi ministra do 

Meio Ambiente de 2003 a 2008. Candidata à Presidência da República em 2010 pelo 

Partido Verde (PV), obteve a terceira colocação entre nove candidatos, com 19,33% da 

porcentagem total ou 19.636.359 votos válidos em todo o território nacional. 

Atualmente, está sem partido. 

Em uma eleição na qual os principais candidatos buscavam mapear as fragilidades um 

do outro com objetivo de transformá-las em argumentos de campanha, a candidata à 

Presidência da República pelo Partido Verde (PV), mais uma vez, saiu na frente 

respaldada pela sua biografia. Contrariamente, o desafio da coordenação da campanha 

da candidata petista foi o de “humanizar” a candidata do Partido dos Trabalhadores e 
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mostrá-la como uma mulher comum, que tem família e amigos. Em contraponto com a 

imagem de Marina Silva construída para a campanha, esse perfil “cai como uma luva” 

na candidata. 
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2.1 Perguntas 

 

Marina Silva concedeu a mim uma entrevista exclusiva na qual conversamos 

sobre a temática da minha pesquisa de doutorado. Nosso encontro aconteceu no dia 4 de 

novembro de 2011, no aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Na ocasião, 

agradeci a ex-senadora que, gentilmente, cedeu um espaço na sua agenda apertadíssima 

para me receber, contei-lhe estava no seu “encalço” a mais de um ano, exatamente 

desde outubro de 2010, quando tentei o primeiro contato. Expliquei-lhe que usava a 

palavra “encalço” por ter sido uma verdadeira caçada a tarefa de encontrá-la: de um 

lado, alguém perseverante e paciente como um caçador de jaguatirica e, do outro, a ex-

senadora Marina Silva, que, durante a campanha à Presidência da República, comparou-

se a uma jaguatirica quando o cartunista Maurício Ricardo escreveu em mensagem no 

Twitter que Marina ficaria uma gata tendo um dos sócios da Natura, empresa fabricante 

de cosméticos, como candidato a vice-presidente.  

A conversa com Marina Silva foi gravada pela TV e registrada pelo repórter 

fotográfico da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). Relacionada à 

preparação desta tese, a realização da entrevista é atividade também vinculada a outros 

três projetos: “Comunicação Política e as Ações de Marketing Eleitoral nas Eleições 

Presidenciais no Período Republicano”, liderado pelo Prof. Dr. Adolpho Queiroz, que 

foi o orientador desta pesquisa até a fase de qualificação; “Cultura nas Mídias e 

Mediações Culturais”, coordenado pelo atual orientador, Prof. Dr. Laan Mendes de 

Barros, e “Sócio-antropologia da Hospitalidade”, do grupo de pesquisa liderado pela 

Profa. Dra. Sênia Bastos. 

 Assim, de acordo com o objeto da tese e, consequentemente, o foco da entrevista 

não estava no futuro, mas no passado recente, sobre o qual pretendia fazer uma revisão 

sobre como a coordenação da campanha de Marina Silva – e ela própria – lidou com a 

receptividade, a rejeição, a identificação e a sintonia das várias “tribos” que se 

apropriaram das diversas Marinas e como a mídia tratou essas representações. 

Todas as perguntas foram elaboradas com base no material coletado junto aos 

jornais Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo nas edições de 1º de março a 30 de 

setembro de 2010, com maior destaque para os meses de março, abril, maio e junho, 

período utilizado para construção e fixação da imagem da candidata na mídia. A 

entrevista foi dividida em dois blocos. 
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Primeiro bloco: “Hospitalidade e Apropriações Culturais na Campanha de 

Marina Silva à Presidência da República nas Eleições de 2010”. 

 

1. É impossível deixar de analisar a hospitalidade como ação fundadora e mantenedora 

de vínculos de motivação política, denominadas alianças políticas que, orientadas a 

partir de visões estratégicas, irão construir uma nova forma de fazer política, de maneira 

multicêntrica e colaborativa. A hospitalidade, do ponto de vista da receptividade, da 

aceitação, do outro, da diversidade na sua caminhada política, mais precisamente na sua 

candidatura a Presidente da República na eleição de 2010. No jornal Folha de S. Paulo 

do a matéria da jornalista Malu Delgado relata: “PV atrai filiados após entrada de 

Marina” (DELGADO, 2010, p. A9). A média mensal de adesões ao partido subiu de 

quinhentos, em agosto, para oito mil, em setembro. Visitas ao site dos verdes também 

crescerem. A filiação da senadora à sigla estimulou o envolvimento político de 

ambientalistas e empresários de vanguarda até então desvinculados de partidos. Como a 

senhora entende esse fenômeno? 

 

2. Em sua opinião, qual o motivo da enorme receptividade de sua candidatura à 

Presidente da República nas eleições de 2010, cujo cenário político apontava para um 

pleito polarizado, no qual uma “terceira via” era apresentada como uma candidatura que 

falava apenas aos próprios fãs: estudantes, empresários que se identificavam com as 

suas causas, correligionários de partido ou de fé, e ambientalistas? 

 

3. Na sua experiência como candidata ao Senado, foi possível perceber essa 

identificação, essa sintonia com o eleitor? 

 

4. Na convenção nacional do PV, em Brasília, que oficializou a chapa da sua pré-

candidatura no dia 10 de junho de 2010, a senhora “Pediu oração para se tornar a 

primeira mulher negra a ser presidente”, segundo a matéria da Folha de S. Paulo. 

(FRANCO; NUBLAT; FALCÃO, 2010, p.A8). Nesse momento, a mediação da sua 

mensagem se deu a partir das apropriações culturais cujas mediações de referência se 

reportam ao gênero, a etnia e a fé. Até que ponto sua fala foi consciente, no sentido de 

saber a extensão do seu recado, ou seja, vinte milhões de votos? 
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5. Fale um pouco a respeito da sua experiência direta com o eleitor que se apropriou de 

pontos específicos da sua multifacetada imagem como gênero, religião, 

sustentabilidade, classe social, etnia e sobre como foi lidar com essa diversidade de 

scripts que compunham sua base eleitoral. 

 

6. No jornal Folha de S. Paulo, matéria do jornalista Sergio Torres relata “[...] manter 

referências religiosas em seus pronunciamentos são decisões tomadas pela candidata do 

PV à presidência [...]” (TORRES, 2010, p.A12). Certamente, manter no seu discurso 

referências religiosas foi um passo corajoso. Neutralizar questões contemporâneas como 

o aborto, experimentação genética, etc. contribuiu para a receptividade e aceitação da 

sua candidatura, de forma que a senhora conseguiu seduzir jovens driblando temas tabus 

como estes. No Orkut, em 10 de agosto de 2010 era possível acessar comunidades 

denominadas: “Evangélicos com Marina”, “Católicos pró-Marina”, “Espíritas que 

apóiam Marina” da mesma forma que era possível encontrar comunidades de 

universitários apoiando Marina. A senhora acredita que essa identificação a partir de 

uma apropriação feita pela mediação de religiosidade ocorreu da forma correta ou 

aconteceram distorções? 

 

7. Sua experiência de vida foi bastante explorada na campanha. No vasto “cardápio” 

apresentado na sua biografia é possível se deliciar com momentos de riso e choro e 

surpresa. No jornal O Estado de S. Paulo, a matéria do jornalista Roberto Almeida 

relatou que: “Teve um momento, vendo Avatar, que me peguei levando a mão à frente 

para tocar a gota sobre uma folha tão linda e fresca. Do jeito que eu fazia quando 

andava pela floresta onde me criei no Acre” (ALMEIDA, 2010, p.A6). Esse tipo 

declaração mostra a Marina sensível, ligada às questões ecológicas e distante da vida 

urbana. Como a senhora imagina que essa Marina cativou o jovem que vive na 

metrópole e pinta o rosto com a máscara do Avatar? (Em O Estado de S. Paulo, 

27abr2010, p.A6,  Nacional. Foto: Juliano Spyer) 

 

8. No jornal Folha de S. Paulo do dia 28 de março de 2010, matéria da jornalista 

Viridiana Ribeiro relata que: “A pré-candidata do PV foi a Araraquara ontem participar 

de um encontro com mulheres do partido e lideranças de Feraesp (Federação dos 
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Empregados Rurais e Assalariados do estado de São Paulo). A promoção de encontros 

entre Marina e grupos sociais de setores pobres integra a estratégia do PV de alavancar 

a candidatura nas classes baixas” (RIBEIRO, 2010, p. A10). Como a senhora explica a 

dificuldade inicial da sua campanha “decolar” entre os grupos sociais de setores 

populares uma vez que a sua origem também é muito simples? E qual teria sido o 

motivo da dificuldade inicial para que esse tipo de mediação acontecesse? 

 

9. Em contraponto com a dificuldade inicial, mais um paradoxo da sua campanha: em 

meados de setembro de 2010, as pesquisas mostravam que a sua candidatura continuava 

crescendo entre os eleitores mais ricos, conforme notícia publicada no jornal Folha de 

S. Paulo (FRANCO, 2010, p.6). Novamente, como a senhora explica a aceitação 

surpreendente do seu discurso nas classes mais ricas? E qual teria sido o motivo para 

que esse tipo de mediação acontecesse?  

 

10. Como a senhora percebe a questão da superação enquanto identificação: existe uma 

sintonia ou uma rejeição em relação à seringueira, à doméstica?  

 

11. A sua campanha foi repleta de paradoxos. Da mesma forma que é possível ler no seu 

perfil: seringueira, doméstica, professora etc. há uma declaração do Caetano Veloso, no 

jornal Folha de S. Paulo feita em entrevista ao jornalista Bernardo de Mello Franco 

(FRANCO, 2010, p.A16), durante a qual ele explica o porquê de a senadora ter virado o 

“xodó” dos artistas que, depois de oito anos apoiando  Lula, decidiram ”marinar”. 

Caetano exaltou a mulher: “Marina é novidade com beleza. É disso que os artistas 

gostam”, disse. “Não dá para ver uma mulher tão elegante, coerente, sincera e honesta e 

não querer dar-lhe o cargo mais alto”. Aliás, opinião compartilhada com o seu esposo 

conforme matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, “Campanha deixou Marina 

‘mais bonita’, afirma marido” (BILENKY, 2010, p.A6). A senhora acredita que esse 

espelho multifacetado de imagens tão distintas, especificamente em questões 

condizentes à mulher e sua feminilidade, ou seja, o contraponto da figura de uma 

seringueira com a mulher elegante ajudou a arregimentar número expressivo de 

eleitores e contribuiu para definir diferentes perfis de anfitriões das “Casas de Marina”, 

ou nunca se deteve nessa reflexão? 
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12. A revista inglesa The Economist, em breve perfil da senhora na edição de abril de 

2010, sugere que Marina Silva tem “princípio demais”, uma alusão clara a princípios 

que estariam em desacordo com a briga eleitoral. Entendo esses muitos princípios, 

como um leque de valores, parte de um repertório que compõe a sua imagem e 

transcende a questão moral, qual a leitura que a senhora faz do eleitor que conseguiu se 

enxergar nesse espelho que reflete uma diversidade de Marinas, e aí não vai nenhuma 

crítica, e sim um elogio, a ponto de se tornar um anfitrião de uma “Casa de Marina”? 

 

13. Passado um ano das eleições, a senhora vê as “Casas de Marina” como possíveis 

“Comunidades de pensamento”, nos moldes que Edgar Morin propõe? 

 

14. Como a senhora pretende administrar a infinidade de bens simbólicos, legado da sua 

campanha? Mais especificamente, refiro-me às “Casa de Marina”. Em 19 de agosto de 

2010 eram 34.238 pessoas e 653 “Casas de Marina”. Alguns exemplos noticiados na 

imprensa: “Casa de Marina” em Miami e em Arembepe, vilarejo na Orla de Camaçari, 

onde havia dez “Casas”. Mônica Bernardes escreveu: “Bairro violento sedia 1 Casa de 

Marina em PE”.  “Nega do Coque, a dona da casa que hospeda a primeira Casa de 

Marina, exemplo de cidadania na comunidade” (BERNARDES, 2010, p.A9). “Ex-

patroa de Marina cria comitê para candidata no Acre e crê na ‘onda verde’” 

(TRINDADE, 2010, p.6), relatou Eliane Trindade na Folha de S.Paulo. 

 

Segundo bloco: “Representações Culturais: O tratamento da imagem da 

candidata Marina Silva no discurso da mídia e da campanha”. 

 

1. Em sua opinião, o discurso dos veículos de comunicação em relação à sua imagem 

reproduziu a Marina Silva verdadeira ou explorou mais os estereótipos criados a partir 

de algumas representações? 

 

2. Dentre as representações da sua imagem, o discurso da mídia oscilou entre a imagem 

da Marina frágil e da Marina forte, qual dos dois prevaleceu? No jornal Folha de S. 

Paulo do dia 12 de abril de 2010, a matéria da jornalista Lucas Ferraz “Falta perfil 

presidencial a Marina, diz mentor” – Arcebispo de Porto Velho e amigo de pré-

candidata do PV. D. Moacir Grechi diz que ela é frágil e não consegue ”reagir à 
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pressão” (FERRAZ, 2010, p. A12). No jornal O Estado de S. Paulo do dia 20 de junho 

de 2010, a matéria dos jornalistas João Domingos e Lígia Formenti “O jeito é frágil, 

mas ela gosta de mandar”, “Embora exale simplicidade, ela adora ser cultuada” 

(DOMINGOS; FORMENTI, 2010, p.A8). Nesse ponto existe uma confusão entre a 

Marina mitificada, a Marina heroína, a Marina carismática? 

 

3. A senhora acredita que a sua equipe de Comunicação Política conseguiu explorar 

positiva e exaustivamente as suas virtudes e superar os pontos frágeis da sua biografia 

de forma que as apropriações culturais resultassem em mediações possíveis? 

 

4. Com uma história marcada por superações improváveis, a senhora se firmou como 

alternativa política e apresentou uma candidatura sustentável, foi esse o discurso da 

mídia? 

 

5. Qual as ações que a senhora detectaria como eficazes e quais as oportunidades que 

foram desperdiçadas? Ficou alguma “Marina” de fora?  

 

6. Uma rápida reflexão da Marina antes das eleições e depois das eleições. 
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2.2 Transcrição 

 

Reproduzo aqui a entrevista realizada com Marina Silva na íntegra. Devo 

advertir, contudo, que se trata de material mantido em sua forma bruta, ou seja, sem 

edição, o que é trazido para este trabalho na perspectiva de documentar a pesquisa de 

campo realizada. Assim, há trechos da entrevista em que o som não é compreensível os 

quais foram marcados com a indicação do minuto/segundo do vídeo em que isso 

ocorria. Por exemplo, [2'30"] significa que aos 2 minutos e 30 segundos do vídeo o som 

não estava claro. 

 

Mov0007 (30 minutos e 37 segundos) 

 

[...] 

Claudia: Eu queria te agradecer – sei do seu horário apertadíssimo, sua agenda 

apertadíssima – pela sua disponibilidade, sua atenção. Na verdade, a minha entrevista 

não vai falar do futuro, porque meu interesse no momento não é o de vasculhar ou de 

querer saber o que vai acontecer daqui pra frente, mas a ideia é fazer uma reflexão sobre 

o que aconteceu nas eleições de 2010, a partir da ótica da hospitalidade. 

 Então, eu gostaria de colocar pra você que hospitalidade do ponto de vista das 

representações e das apropriações decorrentes das relações políticas e como que a 

comunicação [2'19"] se aproveitou, no bom sentido, se utilizou das mediações que 

aconteceram e da sua relação com os eleitores, certo? E como se fundaram os vínculos a 

partir dessas apropriações e representações, e a manutenção desses vínculos políticos, 

mais especificamente na “Casa de Marina”. A minha tese de doutorado busca estudar 

como que a hospitalidade e como essas apropriações aconteceram, especificamente, 

estudando a figura do “anfitrião” da “Casa de Marina”, e o que aconteceu, como que 

essa multiplicidade das facetas, pois não é uma Marina, são diversas Marinas em uma 

só, e que cada um foi se apropriando de uma parte da sua imagem pra poder se engajar 

naquele momento político. Então, basicamente, a gente vai partir desse ponto pra seguir 

nas perguntas, em blocos, não é? É impossível deixar de analisar os candidatos [3'37"] 

orientados por uma visão estratégica que vai construir uma nova forma de fazer política, 

de uma maneira multicêntrica e colaborativa. A hospitalidade do ponto de vista da 
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receptividade, da permeação do outro, da diversidade, da sua caminhada política, mais 

precisamente, da sua candidatura à Presidência da República nas eleições de 2010. 

 Por exemplo, no jornal Folha de S. Paulo, no dia 3 abril de 2010, numa matéria 

da jornalista Malu Delgado, a gente tem o seguinte: "O PV atrai filiados após a entrada 

de Marina. A média mensal de adesões ao partido subiu de 500, em agosto, para 8.000, 

em setembro. As visitas ao site, só pra dar um número, dos verdes também cresceram. A 

filiação da senadora à sigla naquele momento estimulou o envolvimento político de 

ambientalistas e empresários [4'42"] até então desvinculados de partidos”. Como é que a 

senhora entende esse fenômeno? 

 

Marina: Eu acho que tem na base de tudo isso um movimento social do qual eu e 

Guilherme fazemos parte há mais de 30 anos. O movimento social ambiental no Brasil 

tem cerca de 30 anos de militância social. Nos espaços dos partidos ainda é bem 

minoria, dentro das organizações sociais de um novo tipo, como é o caso do [5'32"], 

porque nos sindicatos essa questão sempre foi muito precária, a questão ambiental, 

nessa tessitura da militância socioambiental, as pessoas foram criando também redes de 

identificação, aquilo que o Edgar Morin chama de "comunidade de pensamento", e todo 

esse processo ganhou o status de uma candidatura à Presidência da República, eu 

sempre digo que é como se fosse uma espécie de escola de samba, que ensaia durante o 

ano todo, cada um na sua quadra, no seu quintal, e de repente todos são convocados 

para um ensaio geral na avenida. Foi isso que aconteceu com a candidatura. Então, 

quando eu fui pro PV já tinha a sinalização de que possivelmente eu seria a candidata e 

todos esses segmentos que estavam cada um no seu quintal, cada um na sua quadra, 

fazendo o seu trabalho durante todos esses anos, começaram a se integrar e a buscar um 

espaço de convergência, e esse espaço de convergência foi dentro da campanha. E cada 

um foi criando uma forma particular de militância. Então, as “Casas de Marina” era uma 

dessas expressões, um dos movimentos na própria Internet, porque as “Casas de 

Marina” tinham um espaço real dentro da casa das pessoas. Mas as redes sociais 

acolheram uma boa parte desse debate, o movimento Marina Silva tinha cerca de 45.000 

pessoas no movimento, enfim, nos diferentes setores da sociedade foi amalgamando um 

grupo de pessoas que começaram a se identificar com o projeto, e mais do que uma 

identificação, começaram a buscar uma atuação para poder dar mais densidade e peso a 

essa escolha. 
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Claudia: Pra minha grata surpresa, pesquisando mais sobre as “Casas de Marina”, 

é muito bom a gente ver que foi um movimento que nasceu – ele não foi construído – 

ele nasceu da sociedade e depois, obviamente, a comunicação política da campanha deu 

visibilidade para que ele se tornasse mais uma janela, uma vitrine, não uma janela, uma 

vitrine, pra sua campanha. A senhora consegue ver as “Casas de Marina”, a senhora 

citou Edgar Morin, como possíveis comunidades de pensamento, a continuidade delas 

após as eleições, como essas comunidades de pensamento? 

 

Marina: É interessante que depois da campanha as pessoas queriam manter as 

“Casas de Marina” e foi feita toda uma discussão, inclusive foi feita uma pesquisa por 

eles mesmos, via Internet, e eu até fiz uma brincadeira na época, com a Estela, com o 

Eduardo, com as pessoas que estavam ali mais próximas, de que a gente podia trocar a 

ideia de “Casas de Marina” por Causas de Marina. Foi uma metáfora pra entender que 

agora era o momento de dar certa estruturação para as causas, porque a campanha, o 

momento da campanha já havia passado. E eu acho que foi esse caminho que se 

começou a trilhar. Hoje existem casas que viraram pontos de cultura, lugares de debate, 

atividades das mais variadas no campo da educação ambiental, ou mesmo de atividades 

culturais, um lugar para as pessoas poderem se encontrar, tanto do ponto de vista virtual 

quanto do ponto de vista presencial. Então eu acredito sim que há possibilidade de dar 

continuidade a essa comunidade de pensamento no intervalo das campanhas, que afinal 

de contas, a campanha é o momento do fazer político do cidadão. O importante é que a 

gente pudesse ter vida ativa política mesmo nos períodos que não são eleitorais, porque 

assim as eleições representariam o acúmulo de discussões, do adensamento de 

propostas, dos vínculos que vão se estabelecendo entre grupos e pessoas, que se 

expressariam no momento da campanha. Na visão tradicional da política, você deixa 

tudo isso adormecido, e quando é na época da política, as pessoas simplesmente vão 

para a atividade política pensando na eleição como estratégia de ganhar o poder. E o 

interessante desse processo é que há uma determinação de militar pela causa, e não 

necessariamente pelo poder em si, como projeto de poder pelo poder, que é o que eu 

acho mais interessante nesses movimentos que estão aí se constituindo. E como eu 

tenho dito que eu não vou ficar no lugar, na cadeira cativa de candidata, eu também sou 
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mais uma nessa tentativa de fazer com que esse legado possa ser adensado e 

adequadamente apropriado pela sociedade brasileira. 

 

Claudia: A sociedade brasileira também é multifacetada. É isso que a gente 

observa nas “Casas de Marina”. O que movimentou isso, eu gostaria de perguntar pra 

senhora, a sua compreensão, como que dentro desse cardápio, como que as pessoas 

foram se achegando ao projeto se a gente tem variedade de gênero, de religião, a 

questão de classe social? É muito diversificado e, então, você tem “Casas de Marina” 

em diversos bairros, bairros de pessoas de classe média, de classe alta, de classe baixa. 

Como que a senhora entende todo esse processo de diversidade, é a Marina, são as 

várias Marinas que cativam esse lado – outro dia eu vi uma palestra da senhora que 

achei bastante interessante – esse carisma que aproveita pra chamar o que tem de 

melhor nas pessoas, quer dizer, tem um leque de opções? 

 

Marina: Não, acho que você como indivíduo, como sujeito político, no meu 

entendimento, deve se colocar na sua inteireza de forma integrada naquilo que você 

pensa, naquilo que você acredita. E uma coisa que eu fiz questão, mesmo na campanha, 

era de não ter uma Marina de circunstância, de me manter firme naquilo que eram os 

meus propósitos, os meus princípios, as minhas ideias e as propostas que eu estava ali 

representando. É claro que quando as pessoas se identificam com um projeto, como ele 

é amplo, às vezes é um aspecto que chama mais a atenção, não é? Uma boa parte dos 

artistas vão se integrar em função da proposta em relação à cultura, em relação até à 

proximidade que eu tenho com esse mundo; os ambientalistas, da mesma forma. As 

pessoas que buscam a ética na política, por aquilo que é um testemunho de vida, as 

mulheres mais simples, elas iam pela identificação em função de uma vida de 

superação. Então, esse indivíduo que é múltiplo, essa multiplicidade também se integra 

num sujeito político que fala a cada um dos cidadãos, a cada uma das pessoas, naquilo 

que é a sua janela de acesso. 

 

Claudia: E essa que é a beleza. E como se dão essas mediações? 

 

Marina: É, aí eu acho que é aquela coisa do que toca cada pessoa, não é? 
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Claudia: Exatamente. 

 

Marina: É diferente como as crianças percebem a causa socioambiental, diferente 

como as pessoas idosas percebem a causa socioambiental. E o mais interessante é que 

eu tinha de um extremo ao outro, desde o bebezinho que eu passava com 2, 3 anos e 

dizia "olha aquela mulher verde, mamãe?" até uma pessoa com mais de 80 anos que eu 

encontrei dentro de um avião, indo acho que era para Pernambuco, e ela tinha tido um 

derrame, estava esperando o momento de ser levada na cadeira de rodas, e quando eu 

fui passando ela fez um esforço muito grande para dizer que ele não tinha mais 

obrigação de votar, e que ele aos 80 e poucos anos ia votar em mim porque ele queria 

deixar um mundo melhor pros netos, e eu fiquei muito comovida, porque eu tinha 

acabado de sair de uma atividade aonde o filho de um grande sanitarista, [15'42"], tinha 

feito uma doação de campanha para mim no comitê, tutelado pelo pai dele, porque 

como menor ele não podia doar, mas o pai foi lá e fez a doação por ele, e ele tinha 11 

anos, e então eu sai de uma atividade com uma criança de 11 anos que fez questão de ir 

lá dar uma contribuição financeira para uma campanha, e uma pessoa com mais de 80 

com um derrame que a deixou em condições de muita fragilidade, porque não conseguia 

andar, porque não conseguia falar direito, fazendo um esforço de dizer que ele ia votar 

porque ele queria deixar um mundo melhor para os seus netos. Então, são, digamos 

assim, talvez não sejam as muitas Marinas que chamam a atenção, foram essas muitas 

pessoas, certo, que se identificaram com o projeto, esses muitos sujeitos, não é? Porque 

quando você consegue juntar duas coisas, a força da proposta do projeto com a força do 

testemunho de quem está ali de alguma forma chancelando. 

 

Claudia: Quando eu falo muitas Marinas, eu estou querendo dizer a densidade da 

Marina, essa que é a minha colocação. Eu estava vendo inclusive, levantando um 

material, como a revista The Economist colocou em 2010, que a senhora era uma 

candidata de princípios demais, quer dizer, com valores sólidos, não é? E quando a 

gente fala... que a senhora... é uma questão de ... o script que vem pelo sujeito é a 

maneira como ele vai ler. 

 

Marina: Hum, hum 
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Claudia: Então, essa que é a questão: são vários scripts que lêem essa densidade 

da Marina e aí é que entra a questão de como que são feitas essas mediações. 

 Outra questão que eu gostaria de perguntar é o seguinte: como que a senhora 

entende esse lado, que a gente tem a questão da religião, a questão do gênero, a questão 

da etnia, como que a senhora consegue, depois de passada a campanha, e como que a 

imprensa contrastou com esse discurso? A imprensa tratou com carinho esse discurso, 

ela, foi um pouco mais dura, enfim, ela foi, como ela lidou, como a mídia lidou com 

todas essas representações? 

 

Marina: Acho que uma candidatura à Presidência da República evoca um poder 

de escrutínio muito grande da mídia, não é? E aí cada um vai escrutinar nos candidatos 

aquilo que eles acham que podem ser suas fragilidades, não é? Ninguém vai conversar 

com o candidato já com o propósito de mostrar quais são suas fortalezas; pelo contrário, 

é tentar ver quais são suas fragilidades, porque é nesse escrutínio das fragilidades que 

você se mostra forte ou fraco, e, obviamente, lidar com os diferentes temas é típico de 

uma candidatura a presidente, aquilo que causava algum incômodo, alguma dúvida, ou, 

enfim, alguma insegurança nas pessoas acabava sendo expresso pela mídia. Eu tenho 

uma identificação muito forte com alguns segmentos, o movimento ambientalista, o 

movimento indígena, então essas questões claro que elas são tranquilas, mas exatamente 

por ser ambientalista, sempre que ia para os debates, as pessoas ficavam me 

perguntando os temas ligados à agricultura, geração de energia, e outras questões, como 

é que vai fazer, já que a senhora é ambientalista. Então, como se tem a visão errada de 

que ser ambientalista é contra o desenvolvimento, as pessoas ficavam muito querendo 

saber como é que resolvia a compatibilização entre ser ambientalista e presidente da 

república, e ter que se desenvolver. Outro tema era como você compatibiliza ser 

evangélica e, ao mesmo tempo, o respeito à diversidade. Até porque nem todo mundo 

tem a obrigação de compreender o que significa o cristianismo, mas eu imagino que, 

não fui eu que disse isso, não sou eu que estou dizendo isso, o próprio Contardo 

Calligaris, em uma entrevista que deu na revista, acho que é Outras Palavras, ele disse 

que uma das grandes contribuições da tradição judaico-cristã foi ter fundado a ideia do 

individualismo, do indivíduo, porque até então era Deus que escolhia as pessoas. No 

judaísmo passou e no cristianismo passou a ser as pessoas que escolhem ter ou não ter 

Deus no exercício do livre arbítrio. Então, quem conhece com profundidade essas coisas 
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e você é coerente com os princípios do cristianismo, obviamente, que você não vai 

imaginar que a fé seja algo que aconteça por força ou por violência ou com o uso da 

posição, das estruturas de Estado pra fazer isso, porque como nós vivemos em um 

Estado laico, o Estado laico não é ateu, é Estado laico, para assegurar o direito de quem 

crê, de quem não crê, o direito dos cidadãos e das cidadãs. Quando você elege o 

presidente da república, você não está elegendo o padre, um pastor, nem está elegendo, 

digamos, a pessoa que, enfim, faz o serviço religioso do [21',59"]. Você está elegendo o 

presidente da república para governar pra quem crê e pra quem não crê, e eu acho que 

ao final da campanha, as pessoas tinham muito claro de que eu estava ali como 

candidata a Presidente da República. 

 

Claudia: Dentro dessa linha, a senhora acredita que os jovens entenderam isso, 

porque mesmo aquelas [22',19"] muito claras a sua profissão de fé, das suas posições, 

dos momentos mais, das questões mais delicadas, e os jovens tendo posições às vezes 

diferentes, eles acompanharam a sua campanha e foram eleitores bastante conscientes, e 

uma grande parte do eleitorado juvenil, dos jovens, votou na senhora como presidente. 

Então, acho que é uma maneira de a gente identificar essa diversidade a esse respeito e 

de como essas mediações foram feitas. 

 

Marina: É que essa nova geração de, vamos chamar de sujeitos políticos, eles não 

querem ser enganados, porque até então as pessoas parece que fazem questão de serem 

enganadas. Na política tradicional, é corriqueiro fazer o discurso que agrada o eleitor. 

Então, se é com o público evangélico, se diz que é contra o aborto, e contra os temas 

polêmicos; quando é com o público que tem uma posição, digamos, aberta em relação 

aos costumes, aí você faz o discurso, também, de abertura radical; ou seja, tem uma 

ética de circunstância que fala o que acha que vai agradar para o público com o qual 

está interagindo. E até para ser coerente e verdadeira, eu falava a forma como eu 

pensava, como sentia, para que as pessoas fizessem as suas escolhas sabendo em quem 

estavam votando. Eu, de fato, não defendi o casamento gay, mas não era contra os 

direitos dos homossexuais, do ponto de vista dos seus direitos como cidadãos, no 

sentido de que para mim o casamento é um sacramento entre um homem e uma mulher. 

Do ponto de vista da minha fé, eu assegurava o meu princípio; do ponto de vista dos 

direitos civis dos gays, de que eles têm direito a plano de saúde, de que eles têm direito 
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a herança, de que eles têm direito aos vários benefícios que as outras pessoas têm, eu 

não me opunha a isso, mas deixava muito clara a minha posição. Do ponto de vista da 

questão do aborto, não defendo o aborto por convicções religiosas, mas mesmo se eu 

não tivesse nenhuma religião, não o defenderia também, porque eu tenho um 

compromisso com a vida, e conheço muitas pessoas que o tem, independente de ter 

crença ou não ter crença, e os jovens olhavam para isso, e mesmo a comunidade gay no 

final, e mesmo boa parte das mulheres que defendia o aborto se sentiam respeitados, 

diziam - ela não pensa como a gente, mas existe um monte de outras coisas que é 

importante que ela possa estar lá, nesse ponto nós divergimos, e que bom que era dito 

com transparência. Então, acho que a mediação acabou sendo feita muito mais pelo 

eleitor, que ele mesmo mediou a sua expectativa, de não ficar com a ilusão de que eu 

fosse alguém que pudesse responder a 100% das suas expectativas, e o político se 

coloca nesse lugar de que ele pode corresponder a 100% das expectativas do eleitor, ele 

está mentindo tanto pra ele quanto para o eleitor, porque é impossível corresponder a 

100% das expectativas que eu possa ter em relação a você ou que você possa ter em 

relação a mim. E ter o amadurecimento de não querer transferir para a política, no 

momento importante da decisão, essa ilusão de que alguém vai estar alinhado 100% 

com o que eu penso, mas do quanto que ele está alinhado, e isso é o suficiente para que 

eu o escolha para me representar num espaço tão importante. 

 

Claudia: Por isso os scripts são importantes, quer dizer, conhecer o outro, o seu 

eleitor conhecer quem é a candidata, como essa transparência possibilita essa relação 

aonde essas mediações acabaram acontecendo. Como é que a senhora percebe a questão 

da superação enquanto identificação? O seu histórico é um histórico de superação. 

Existe uma sintonia ou uma rejeição em relação a, em alguma outra parte do eleitorado, 

a seringueira, a doméstica, tem uma parte que aceita, tem uma parte que prefere a outra 

Marina. Porque eu vejo que assim, a imagem da senhora, em alguns momentos a mídia 

explorou bastante essa questão da superação; depois, em outros momentos, tem alguns 

lugares que os artistas colocavam..., tem uma fala do Caetano superinteressante, que ele 

fala assim: "A Marina é novidade com beleza, é disso que os artistas gostam". Eu achei 

isso realmente gentil e muito carinhoso da parte dele. Então, de repente, a seringueira 

que dá uma imagem de uma mulher mais rude, mais castigada pela vida, dentro do seu 

histórico, que se transforma naquilo que não é nenhuma coisa intencional, mas é dentro 
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do script de cada um, não é? Como é que você consegue perceber como que é cada, essa 

mediação, como que os eleitores foram se apropriando da Marina seringueira, da Marina 

doméstica, dessa Marina que é essa beleza interior que ...? 

 

Marina: É que você não é um sujeito único, você é habitado por muitos vocês 

mesmos. 

 

Claudia: São muitas Marinas! 

 

Marina: É, mas você é habitado por muitos você mesmo 

 

Claudia: vinte milhões consistentes, consistentes 

 

Marina: É, mas em vez de ser muitas Marinas, talvez seja esses muitos outros que 

te habitam. 

 

Claudia: Também, também. 

 

Marina: Não é? Então, esses muitos outros que te habitam acabam ... 

 

Claudia: Que você permitiu te habitar! 

 

Marina: É, talvez, nem sei se isso é uma escolha, porque isso faz parte do tecido 

da vida, ... 

 

Claudia: Tá certo. 

 

Marina: os fios que teceram essa vida, não têm, digamos assim, a agulha da 

intencionalidade, entendeu? 

 

Claudia: Sem dúvida. 
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Marina: Então, quem foi que disse que a rusticidade da floresta, do seringal é 

necessariamente feio, não é? E aí tinha que ser mesmo o Caetano, que fez a bela 

melodia "Narciso acha feio o que não é espelho", pra poder dizer isso, pra achar bonito 

o que não é espelho, certo? E aí eu acho que é a beleza dessa diversidade que é social, é 

cultural, mas é também desses muitos outros que te habitam, e eu sempre digo que eu 

tenho os vários tempos dentro de mim. Eu tenho o tempo da floresta, eu tenho o tempo 

da cidade. Eu tenho a estética da floresta, eu tenho a estética da cidade. Eu posso ter a 

firmeza do âmago, mas também posso ter a leveza das folhas, não é? Posso ter a acidez 

da terra, mas também posso ter o perfume das flores, e é isso que faz com que você não 

seja ... [vídeo interrompido em 30'37"] 

 

Mov0008 (7 minutos e 8 segundos) 

 

Marina: ... coisas que não sejam rarefeitas, certo? Por quê? Porque você só 

expande aquilo que tem densidade. Não quero dizer que eu seja densa, mas ter esses 

muitos outros que me habitam, essa identidade com a floresta, essa identidade com a 

empregada doméstica, essa identidade com a professora, essa identidade com as pessoas 

que estudaram e que gostam de ler, a identidade com a fé, a identidade com a ciência, 

isso é uma riqueza enorme. 

 

Claudia: É uma riqueza... por isso que eu falo, não sei se eu me expressei bem, 

mas quando eu falo várias Marinas, muitas Marinas, é pela riqueza. E quando eu falo da 

beleza – eu vi até uma matéria que o seu marido comentou com uma jornalista da 

Folha, que ele dizia que você ficou mais bonita depois da campanha, que em 

determinado momento te fez bem, e, também, num determinado instante que você ficou 

meio brava com o Maurício Ricardo, quando ele falou num sentido jocoso que você ia 

ficar uma gata, que afinal de contas o seu vice era da Natura, e que você falou assim 

"estou mais pra jaguatirica do que pra gata!". E eu vejo que tem sempre esse 

contraponto, não é?  

 

Marina: Hum, hum! 
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Claudia: E realmente dentro do seu... a sua imagem, que não é uma imagem 

construída, [01'34" a 01'39"], e aí é que vem a minha discussão. A discussão da minha 

tese é essa, que a comunicação política de uma campanha precisa..., ela só trabalha..., 

ela vai lapidar alguma coisa que foi trabalhada quando você conhece o outro, quando 

você conhece essas relações. Então, a hospitalidade porquanto, como um vínculo 

esporão fundados em [02'07"], ela dá um embasamento para que a comunicação política 

possa trabalhar. Ela dá uma visibilidade maior. Eu acho que a sua campanha não foi 

vender uma Marina como uma [02'19"]; você não foi construída. Você foi bem 

aproveitada. Talvez possa ser melhor aproveitada no sentido de quanta coisa, que 

riqueza de imagem, que riqueza de valores, e eu acho que isso ficou comprovado nas 

urnas. A sua candidatura, que era uma candidatura de 3ª [02'45"], com 9 candidatos, um 

número [02'50"], e você com quase 20% dos votos válidos, 20 milhões de votos, é uma 

coisa que ficou..., é uma margem e tanto. Eu não tenho, e como pesquisadora de 

hospitalidade, eu não tenho como não ver isso dentro de como foi construído isso numa 

rede. Outro viés do estudo é linkar de como do artesanal das “Casas de Marina”, no 

sentido de que elas se autoconstruíram, como que elas conseguiram se expandir por 

inteiro através da hospitalidade virtual. E aí entra, porque eu comecei lá atrás [3'39" a 

3'41"] a respeito da hospitalidade virtual na sua campanha [3'44" a 3'50"]. É uma coisa 

que a gente tá... 

 

Marina: Eu acho que a política tá mudando no mundo, no mundo inteiro. As 

atuais formas de representação já não correspondem às expectativas das pessoas. Uma 

grande quantidade de pessoas foram colocadas no lugar de espectadores da política, e 

está surgindo um novo tipo de sujeito político, um sujeito que não quer ser espectador, 

mas quer ser protagonista, e esse sujeito político protagonista não tem espaço nos atuais 

partidos, não tem espaço nas atuais linguagens, e não tem espaço dentro dos projetos de 

poder pelo poder. Então eles estão construindo novos espaços. Eu digo que a borda está 

se movimentando, e essa borda que se movimenta, é claro que ela identifica os seus que 

também estão na borda. Eu diria que a minha campanha foi uma campanha feita na 

borda. E como algo que não era repetir o que as pessoas já estavam dizendo, mas era 

transformar em palavras aquilo que as pessoas estavam sentindo e aquilo que as pessoas 

estavam querendo. Então, as pessoas já estão sentindo um grande fastio em relação aos 

projetos de poder pelo poder. As pessoas estão sentindo um grande fastio em relação à 
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polarização PT – PSDB que marca a história do Brasil o tempo todo. E o que as pessoas 

ainda não tinham conseguido era talvez uma palavra nova pra dizer o que elas estavam 

sentindo, o que elas estavam querendo. Então, quando eu disse que não era esquerda 

nem direita, que era à frente, que não era embate, era debate, que não era plebiscito, era 

um processo político, as pessoas simplesmente... é isso que eu quero, é isso que eu estou 

pensando, é isso que eu estou sentindo, certo? Às vezes, as pesquisas dizem: tem que 

falar de segurança, tem que falar disso, tem que falar daquilo outro, tem que bater aqui, 

tem que bater acolá. Não! Vamos dizer outras coisas, porque, às vezes, as pesquisas só 

conseguem identificar aquilo que já foi dito, aquilo que nós já assimilamos, aquilo que 

nós já acomodamos. Mas e o que está sendo feito no [06'30"], o que está sendo 

descontinuado, o que está sendo desadaptado? Eu acho que a campanha criou também 

um espaço de desadaptação criativa das formas adaptadas de fazer o marketing, das 

formas adaptadas de fazer a campanha, de falar das propostas e de expor o candidato. 

Geralmente, de expor o candidato da forma mais redonda possível. A minha candidatura 

tinha quina, tinha quadrado, tinha nó, tinha redondo, tinha tudo... 

Claudia: A senhora falou agora da maneira de expor o candidato, tem uma 

pergunta interessante ... [vídeo interrompido em 7'08"] 

 

Mov0008 (7 minutos e 8 segundos) 

 

Marina: ... coisas que não sejam rarefeitas, certo? Por quê? Porque você só 

expande aquilo que tem densidade. Não quero dizer que eu seja densa, mas ter esses 

muitos outros que me habitam, essa identidade com a floresta, essa identidade com a 

empregada doméstica, essa identidade com a professora, essa identidade com as pessoas 

que estudaram e que gostam de ler, a identidade com a fé, a identidade com a ciência, 

isso é uma riqueza enorme. 

 

Claudia: É uma riqueza... por isso que eu falo, não sei se eu me expressei bem, 

mas quando eu falo várias Marinas, muitas Marinas, é pela riqueza. E quando eu falo da 

beleza – eu vi até uma matéria que o seu marido comentou com uma jornalista da 

Folha, que ele dizia que você ficou mais bonita depois da campanha, que em 

determinado momento te fez bem, e, também, num determinado instante que você ficou 

meio brava com o Maurício Ricardo, quando ele falou num sentido jocoso que você ia 
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ficar uma gata, que afinal de contas o seu vice era da Natura, e que você falou assim 

"estou mais pra jaguatirica do que pra gata!". E eu vejo que tem sempre esse 

contraponto, não é?  

 

Marina: Hum, hum! 

 

Claudia: E realmente dentro do seu... a sua imagem, que não é uma imagem 

construída, [01'34" a 01'39"], e aí é que vem a minha discussão. A discussão da minha 

tese é essa, que a comunicação política de uma campanha precisa..., ela só trabalha..., 

ela vai lapidar alguma coisa que foi trabalhada quando você conhece o outro, quando 

você conhece essas relações. Então, a hospitalidade porquanto, como um vínculo 

esporão fundados em [02'07"], ela dá um embasamento para que a comunicação política 

possa trabalhar. Ela dá uma visibilidade maior. Eu acho que a sua campanha não foi 

vender uma Marina como uma [02'19"]; você não foi construída. Você foi bem 

aproveitada. Talvez possa ser melhor aproveitada no sentido de quanta coisa, que 

riqueza de imagem, que riqueza de valores, e eu acho que isso ficou comprovado nas 

urnas. A sua candidatura, que era uma candidatura de terceira [02'45"], com 9 

candidatos, um número [02'50"], e você com quase 20% dos votos válidos, 20 milhões 

de votos, é uma coisa que ficou..., é uma margem e tanto. Eu não tenho, e como 

pesquisadora de hospitalidade, eu não tenho como não ver isso dentro de como foi 

construído isso numa rede. Outro viés do estudo é linkar de como do artesanal das 

“Casas de Marina”, no sentido de que elas se autoconstruíram, como que elas 

conseguiram se expandir por inteiro através da hospitalidade virtual. E aí entra, porque 

eu comecei lá atrás [3'39" a 3'41"] a respeito da hospitalidade virtual na sua campanha 

[3'44" a 3'50"]. É uma coisa que a gente tá... 

 

Marina: Eu acho que a política tá mudando no mundo, no mundo inteiro. As 

atuais formas de representação já não correspondem às expectativas das pessoas. Uma 

grande quantidade de pessoas foram colocadas no lugar de espectadores da política, e 

está surgindo um novo tipo de sujeito político, um sujeito que não quer ser espectador, 

mas quer ser protagonista, e esse sujeito político protagonista não tem espaço nos atuais 

partidos, não tem espaço nas atuais linguagens, e não tem espaço dentro dos projetos de 

poder pelo poder. Então eles estão construindo novos espaços. Eu digo que a borda está 
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se movimentando, e essa borda que se movimenta, é claro que ela identifica os seus que 

também estão na borda. Eu diria que a minha campanha foi uma campanha feita na 

borda. E como algo que não era repetir o que as pessoas já estavam dizendo, mas era 

transformar em palavras aquilo que as pessoas estavam sentindo e aquilo que as pessoas 

estavam querendo. Então, as pessoas já estão sentindo um grande fastio em relação aos 

projetos de poder pelo poder. As pessoas estão sentindo um grande fastio em relação à 

polarização PT – PSDB que marca a história do Brasil o tempo todo. E o que as pessoas 

ainda não tinham conseguido era talvez uma palavra nova pra dizer o que elas estavam 

sentindo, o que elas estavam querendo. Então, quando eu disse que não era esquerda 

nem direita, que era à frente, que não era embate, era debate, que não era plebiscito, era 

um processo político, as pessoas simplesmente... é isso que eu quero, é isso que eu estou 

pensando, é isso que eu estou sentindo, certo? Às vezes, as pesquisas dizem: tem que 

falar de segurança, tem que falar disso, tem que falar daquilo outro, tem que bater aqui, 

tem que bater acolá. Não! Vamos dizer outras coisas, porque, às vezes, as pesquisas só 

conseguem identificar aquilo que já foi dito, aquilo que nós já assimilamos, aquilo que 

nós já acomodamos. Mas e o que está sendo feito no [06'30"], o que está sendo 

descontinuado, o que está sendo desadaptado? Eu acho que a campanha criou também 

um espaço de desadaptação criativa das formas adaptadas de fazer o marketing, das 

formas adaptadas de fazer a campanha, de falar das propostas e de expor o candidato. 

Geralmente, de expor o candidato da forma mais redonda possível. A minha candidatura 

tinha quina, tinha quadrado, tinha nó, tinha redondo, tinha tudo... 

 

Claudia: A senhora falou agora da maneira de expor o candidato, tem uma 

pergunta interessante ... [vídeo interrompido em 7'08"] 

 

 

Mov0009 (13 minutos e 53 segundos) 

 

Claudia: [00'05"] alguma Marina [00'07 a 00'10"] mas assim, qual desse..., qual 

desses valores ficou de fora que poderia ter sido..., que poderia ter de repente algum 

script, algum sujeito social que poderia ter se envolvido melhor com a sua candidatura? 

Ficou alguma Marina de fora? 
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Marina: É, de fato, eu não gosto do termo "as várias Marinas", porque a minha 

vida toda eu [00'38"] da ideia de ser uma pessoa, uma pessoa. 

Claudia: Mas você entendeu o que eu quis falar, certo? 

 

Marina: Entendi. E acho que dessa pessoa que é habitada por muitas pessoas, 

porque nós somos aquilo que também os outros escrevem em nós, fica muito fácil agora 

poder dizer faltou isso, faltou aquilo, e como diria Lacan, o sentido aparece só depois, 

não é? Tanto é que as pessoas dizem por que eu não pensei nisso antes? Na verdade, é o 

dito popular para a máxima lacaniana de que o sentido aparece só depois. Obviamente, 

que depois que passa a campanha, outros sentidos começam a surgir. E, obviamente, 

que para as condições em que nós fizemos a campanha, com pouco tempo de televisão, 

com recursos bem inferiores à Dilma e ao Serra, ainda assim, uma campanha que teve 

dignidade em termos de recursos financeiros, que afinal de contas, foram cerca de R$24 

milhões de reais..., é claro que se comparar com os oitenta, noventa milhões dos outros, 

não é? Mas, poderíamos ter explorado mais essa ideia de aliança com os núcleos vivos 

da sociedade? Eu acredito que sim, porque sempre a mídia dizia que nós não tínhamos 

base, que nós não tínhamos aliança. E nós tínhamos uma aliança: o Guilherme, que foi o 

meu vice, era uma aliança com o setor do empresariado moderno; os jovens que 

estavam fazendo a campanha, era uma aliança com a juventude; as pessoas que estavam 

querendo deixar de ser espectador da política pra ser protagonista da política, era uma 

aliança com esse sujeito político ativo e proativo. Talvez explorar mais isso poderia ter 

nos dado uma densidade maior em termos de volume de campanha. Ainda que o tempo 

todo a gente falasse dos núcleos vivos da sociedade, até pelas condições precárias que 

nós tínhamos para organizar essa força que se colocava voluntariamente, talvez 

pudéssemos ter sido explorados melhor. 

 

Claudia: Marina, me diga um coisa. Aqui na... a repórter Lígia Formenti, [03'10" a 

03'11"], ela diz que o seu jeito frágil, o seu jeito é frágil, mas que você gostava de 

mandar, que você exalava simplicidade, mas que você adorava ser cultuada. Só que esse 

ponto, eu acho que deixa uma confusão, segundo o que foi colocado na mídia. Eu acho 

que tem a Marina que a mídia coloca de uma forma mitificada: a Marina heroína e a 

Marina carismática. Por isso que eu volto àquela questão de como a mídia acabou..., que 

tipo de representação ela usou no discurso dela? Como é que você vê nesse [04'00"]? 
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Marina: Ah, eu acho que não dá pra gente pegar a opinião de uma pessoa e dizer 

que isso foi a mídia. 

 

Claudia: Eu peguei flashes, não é? Peguei essa colocação; depois vem a colocação 

do Moacyr, que colocou em um determinado momento que você não reagia sob pressão. 

Aí tem uma colocação que você é uma pessoa de opinião. Eu tenho a minha opinião 

formada. Mas eu estou colocando aqui porque eu vejo assim, essa diferença, confusão 

instalada, eu queria saber como você vê essa maneira da mídia, o discurso da mídia? 

 

Marina: Então, é nisso que eu insisto, não é? A opinião de algumas pessoas na 

mídia não deve ser confundida com a mídia, certo? Acho que em que pesem as 

dificuldades [04'58"], em que pesem as dificuldades de poder dar uma visibilidade mais 

adequada ao projeto que [[05'09 a 05'11"], se não fosse a exposição que a mídia fez do 

projeto, não chegaríamos aos 20%. Pois ter tempo igual como todos os candidatos, o 

Jornal Nacional todos os dias, isso ajudou muito na visibilidade ao projeto. 

 E é claro, você não vai ter uma unaminidade [05'34"]. 

 

Claudia: Falem de mim. 

 

Marina: É, eu não acho que deva ser "falem de mim mesmo que seja mal". O que 

eu acho é o seguinte: você não vai ter unanimidade, então, algumas pessoas vão sempre 

procurar um lado. Enfim, pra isso eu sempre digo que cada um vê nos outros aquilo que 

tem dentro de si... 

 

Claudia: No script. 

 

Marina: É. Não necessariamente o que eu digo de você é exatamente você. Às 

vezes, eu posso chamá-lo de você, que é muito mais coisa minha. Então, tem muitas 

coisas que as pessoas falam de você que, na verdade, pode ser projeção delas mesmas. 

 

Claudia: São representações. A maneira como ela [06'21" a 06'29"]. Estou vendo 

aqui. Um minutinho. Nesse discurso, que eu acho que foi um discurso quando da 
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convenção de Brasília, quando vocês fecharam a chave, nesse momento você falou para 

que o público votasse, pediu oração, para que votasse em uma mulher, uma mulher 

negra, uma mulher negra pra Presidente da República. E aí a gente lida com a questão 

de gênero, com a questão da raça, e com a questão da fé, que eu sei que são coisas caras 

pra você, no sentido de que tem a ver com você, e que são coisas que tratam dessa 

representação. Nesse momento, você tinha consciência de que você estava mandando 

uma mensagem, um email com endereço para esses 20 milhões de votos? Era esse tipo 

de mediação ou era uma questão daquele momento? Não era intencional, era uma 

questão só do seu discurso mesmo, daquilo que saiu do fundo do seu coração? 

 

Marina: Em um discurso de improviso em um momento tão forte e tão denso que 

você está vivendo, você fala aquilo que a sua alma transborda. E vieram, falavam, e eu 

não sei se eu agisse o que elas me disseram, mas foram as palavras que vieram e, 

obviamente, que pra começar uma jornada como aquela, verbalizando ou não, com 

certeza eu iria pedir forças a Deus. Eu iria pedir forças a Deus. Então, enfim, foram as 

palavras que vieram. O discurso de improviso é sempre algo que mais, que você é mais 

falado do que você fala. Como dizia, não sei se foi o Santanna que falou, acho que 

Afonso de Santanna, de que o "orador é falado pelo discurso", não é? Ele não fala, ele é 

falado. Naquele momento, eu fui falada pelo meu discurso, além de tantas outras coisas 

que eu fui falar. Obviamente, que falar do fato de ser mulher, em um país em que 500 

anos de história tinha pela primeira vez a oportunidade de ter duas mulheres, isso não 

poderia ser olvidado por uma mulher. Estranho seria se não falasse disso. 

 

Claudia: Acho que eu queria te perguntar a respeito... 

 

Assessor: Tem direito à última 

 

Claudia: Tem direito à última? Então vou fazer fora do meu script. 

 

Assessor: Que bom que deu pra cumprir, não é? 

 

Claudia: É, deu pra cumprir. 
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Marina: Ah! Que bom. Eu vou ler com muito carinho. Estou curiosa, viu? 

 

Claudia: Queria falar mesmo sobre a minha admiração...  

 

Marina: Obrigada! 

 

Claudia: Independentemente de como pesquisadora [10'11" a 10'19"]. 

 

Marina: Foram todas bem colocadas. 

 

Claudia: E dizer que foi uma jornada de 4 anos pesquisando Marina Silva. 

 

Marina: Meu Deus! Mais um Carlos Valda na minha vida. Você conhece o Carlos 

Valda? 

 

Claudia: Não, não conheço. 

 

Marina: Ele é geógrafo, não é prj, não é? E ele acompanhou muito tempo o Chico 

Mendes, e de certa forma, me acompanhou também. Então, eu sempre digo que o Carlos 

conhece, conhecia, durante o tempo que ele [10'49"] pra mim, que ele entendia mais de 

mim que eu de mim mesma. Por isso que eu brinquei com você. 

 

Claudia: Na verdade, eu fiz o mestrado em hospitalidade e quando eu fui fazer o 

mestrado eu acompanhei uma [11'01"] no ABC, deputado estadual e federal, por uma 

questão de facilidade nas contas. E quando eu fui fazer doutorado na Metodista em um 

projeto que só estuda presidente e presidência da República, aí chegou já em 2010 e ele 

falou "quem você vai estudar?".  

 

Marina: Esse candidato. 

 

Claudia: Aí eu falei... Aí eu falei que eu gostaria, porque eu acho que dá um texto 

bom porque tem muitos ganchos - as muitas Marinas. Tem muitos ganchos, tem a 

questão da fé, que me interessa, tem a relação pessoal com isso. Tem a questão... 
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Marina: Você também é cristã ou tem outra religião? 

 

Claudia: Cristã. Nós nos encontramos lá na Independente. 

 

Marina: Ah! Na Independente. É verdade! 

 

Claudia: Então, essa questão, tem várias coisas que são interessantes. Aí eu falei 

que conheço a Marília, e a Marília fez a biografia dela. Foi aí que começou, não é? Eu 

no ano passado fiquei tentando várias vezes. Por isso que eu falei que eu pareço uma 

caçadora da jaguatirica, que não conseguia... 

 

Marina: Não é fácil encontrar a jaguatirica não! 

 

Claudia: Não, não é mesmo! Eu queria agradecer viu Carlos, a sua gentileza. 

 

Marina: Mas olhe, é pelo fato de que esta agenda é praticamente inadministrável. 

[...] 

 

[final da entrevista] 
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Capítulo III 

 

 

 

 

A TEIA DE REPRESENTAÇÕES E RELAÇÕES NA ELEIÇÃO DE 

2010 

 

 

Neste capítulo, reuni as referências teóricas relacionadas aos conceitos de 

representações e apropriações culturais que sustentam a pesquisa de campo, o estudo 

das representações midiáticas e o relato de parte da pesquisa.  Aqui trato dos elementos 

culturais presentes na candidatura de Marina Silva e de como a imprensa escrita, com 

base nesses elementos, representou a candidata. Nesta parte da tese, discuto de que 

modo as representações foram absorvidas pelo público (e)leitor, influenciando a 

composição da teia de relações estabelecidas durante a campanha eleitoral, tanto pela 

própria Marina, quanto por seus eleitores.  

Assim, identifico como as representações e apropriações culturais exerceram 

influência sobre as relações estabelecidas no período que antecedeu o pleito eleitoral de 

2010 tendo como cenário as “Casas de Marina”. 

As mediações culturais no contexto das relações de natureza política abre espaço 

para novas pesquisas nesse campo em que os estudos de Comunicação encontram 

pontos de aderência com outras áreas das humanidades. A relação entre jornalismo 

escrito, candidato e leitor-eleitor passa a ser uma abordagem possível para novos 

estudos. As representações que a mídia elabora sobre o ser humano e a formação de 

grupos sociais precisam ser confrontadas com as apropriações que os receptores fazem 

desses discursos (BARROS, 2008, p.130).  

         A percepção de Laan Mendes de Barros sobre a importância desse processo 

midiático justifica e subsidia a articulação proposta no presente texto, a respeito do 

papel daquele que recebe e codifica a informação. A recepção é redimensionada de 

forma que (e)eleitor se torne personagem da história ou sujeito da ação.  Pensar e 

interpretar o quadro político do ponto de vista da relação candidato-eleitor, entendendo 
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o processo comunicacional a partir de um contexto social determinado, é uma reflexão 

pertinente aos estudos das medições culturais. 

         Os espaços de sociabilidade e o tempo histórico nos quais estão inseridos aqueles 

que produzem e consomem informação se configuram em um cenário repleto de 

mediações (BARROS, 2008 p.136).  Nesses espaços, o eleitor não está isolado, ao 

contrário, faz parte de um grupo. O lugar social dos diversos grupos que compõem a 

rede de eleitores de um candidato(a) é definido por contextos culturais diversos e, 

conforme suas origens, devem ser tomados como componentes de seu campo 

semântico. O grupo suprapartidário, alvo das entrevistas realizadas para esta pesquisa, 

configura-se como uma comunidade de apropriação inserida em seu lugar social, onde 

ocorrem as vivências e mediações. 

Até aqui, sigo fazendo articulações com o texto de Barros, privilegiando a 

reflexão sobre a importância do receptor como sujeito ativo do processo comunicacional 

sobre os espaços de sociabilidade onde atuam e o tempo histórico ao qual pertencem.  .  

 

Mais do que um participante terminal nas linhas de transmissão de 

informações, o receptor precisa ser pensado como cidadão e como 

agente gerador de informações e difusor de conhecimentos. Para tanto, 

preferimos pensar a comunicação no contexto da cultura, deslocando o 

nosso olhar do midiacentrismo, ainda recorrente nos estudos e nas 

práticas de nosso campo de conhecimento, para as mediações 

socioculturais que marcam o processo de produção de sentidos na 

interelação de emissores e receptores (BARROS, 2011, p.3). 

       

Diante desse quadro, a tarefa do comunicador, seja o jornalista ou o responsável 

pela comunicação da campanha, é a de reconhecer que o eleitor é um interlocutor ativo 

que tem à sua disposição diversos canais para também elaborar o seu discurso. 

Principalmente quando os ambientes virtuais das campanhas ganham novas dimensões 

de importância, a tarefa de compartilhar informação de forma ágil e de reforçar o 

conteúdo, seja ele fidedigno ou não, impõe-se com mais urgência.   

A midiatização da sociedade em todas as suas esferas, em especial na esfera 

política, entendida como o ambiente de concentração de sujeitos dedicados às 

discussões e ações políticas no período eleitoral, não necessariamente acontece nos 

espaços mediadores tradicionais, tais como a escola, a igreja, a família, o trabalho etc, 
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mas, segundo o quadro proposto por Orozco (1990, p.54-63), outros novos espaços 

mediadores devem ser considerados, como, por exemplo, as comunidades de 

apropriação.  

Esses ambientes se multiplicam e alternam de importância dependendo de como 

se configuram os grupos de eleitores, aumentando as possibilidades de formação de 

novos espaços e, consequentemente, de novas formas de mediação. O contexto 

sociopolítico das “Casas de Marina”, no qual se encontram os eleitores “anfitriões” 

receptores, é um dos espaços nos quais circulam os sentidos dos discursos midiáticos. 

O discurso do grupo focal da pesquisa busca sentido para o exercício da sua 

cidadania na medida em que discute questões étnicas, de classe, de gênero e religião. 

Surpreendentemente, contudo, essas questões não apareceram na montagem do quadro 

de análise das mediações. Surgem apenas como pano de fundo para o debate, 

diferentemente da frequência com que apareceram as questões ligadas aos valores da 

candidata. Com base nessa mediação, de caráter cognitivo, os eleitores anfitriões se 

apropriaram das diversidades culturais vivenciadas por candidatos.  

O eleitor precisa de um espaço de debate que inclua os pares e o Outro, de forma 

que potencialize e avalize as competências interpretativas do grupo. Quando assume o 

papel de interlocutor, o eleitor interpreta, critica e incorpora o discurso da mídia de 

acordo com seu script. Esta é a etapa da ação comunicacional enfatizada neste estudo e 

com base na qual foram descobertas novas possibilidades de leituras trazidas para a 

pesquisa por meio da análise das entrevistas que adotou, como referência, o quadro de 

mediações proposto por Orozco (1990).  

 As apropriações culturais vivenciadas por candidatos e eleitores com base nos 

discursos se dão por meio de mediações socioculturais. Nessa perspectiva, as 

articulações entre as representações e as apropriações dos discursos midiáticos nas 

campanhas eleitorais se projetam na forma como eleitor e, em especial, o candidato, 

relacionar-se-ão com a mídia. A sociedade é o lugar dessa nova produção de sentidos 

(BARROS, 2011 p.6).  
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3.1 O discurso da mídia impressa na campanha de Marina Silva 

   

    Para observar as teias de representações e relações estabelecidas pela candidata 

do PV nas eleições de 2010, foram selecionadas, num primeiro levantamento, 293 

reportagens dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Valor e da revista 

britânica The Economist para análise e triagem.  As 293 matéria foram agrupadas em 65 

temas.  

Cem matérias foram pré-selecionadas adotando com referencia temas que 

apresentassem aderência a hospitalidade na política e mediações, o objetivo desta 

escolha foi demonstrar como as apropriações culturais e o discurso da mídia podem 

promover o fortalecimento ou gerar a ruptura dos vínculos políticos. Das cem matérias 

foram separadas 12 que pudessem trazer subsídio para as entrevista com a candidata 

Marina Silva e as anfitriões das Casas de Marina, das quais nove foram publicadas no 

jornal Folha de S. Paulo (quantitativamente, a Folha de S.Paulo deu maior destaque em 

sua cobertura diária sobre política nacional a Marina Silva, então pré-candidata à 

presidência da República pelo PV), três no jornal o Estado de S. Paulo e uma na revista 

The Economist. 

 Com a análise deste material procurei compreender como a coordenação da sua 

campanha e a própria Marina Silva lidaram com a receptividade, a rejeição, a 

identificação e a sintonia com as diversas “tribos” que se apropriaram das diversas 

Marinas
3
 e como a mídia tratou essas representações. 

Durante o período estabelecido como limite temporal da pesquisa foram 

coletadas todas as matérias onde o nome da candidata Marina Silva fosse citado. Essas 

matérias foram separadas por assunto ou tema. Uma vez separadas por tema ou assunto 

foi feita uma seleção dos temas que tratavam diretamente da imagem da candidata,, 

foram selecionadas 100. Das 100 matérias coletadas foram selecionadas 12 matérias 

                                                 
3
  A expressão “diversas Marinas”, em negrito, é uma lembrança do mal estar que essa forma de 

abordagem causou na entrevistada. Marina não gostou e só se sentiu menos incomodada quando 

recoloquei a questão de forma diferente, ou seja, buscando em Orozco a explicação. Ao empregar o termo 

“diversidade” não me referia a uma Marina com diversas caras, mas a uma Marina rica e densa que 

permitiu leituras variadas da sua imagem a partir de scripts diversos que permitiram a cada 

eleitor/receptor fazer uma interpretação particular da candidata, apropriando-se daquilo que na candidata 

mais lhe fizesse sentido. 
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com aderência às categorias de mediação propostas por Orozco (1990), quadro anexo, 

com base nos estudos de Barbero. As 12 matérias selecionadas apresentaram aderências 

à mediação constitutiva: mediações de referência subdivididas em gênero, etnia e estrato 

social; mediações institucionais subdivididas em igreja e comunidades de apropriação; 

mediações situacionais subdivididas em espaço, tempo e parceria; mediação cognitiva 

em escala de valores, apropriação e produção de sentidos, representações que 

estruturam conhecimento e mediação videotecnológica. 

No decorrer da entrevista, Marina Silva respondeu a perguntas referentes às 

apropriações culturais e às representações da mídia durante sua campanha à presidência 

em 2010 com ênfase diferenciada. Ou seja, as questões a respeito da forma como os 

eleitores se identificaram com ela e a sintonia estabelecida entre a candidata e as muitas 

“tribos” que a apoiaram foram respondidas com o entusiasmo de quem viveu essa 

experiência durante a campanha. Marina reconheceu que esse tipo de identificação está 

intimamente ligado às apropriações que ocorreram no curso da sua vida política e se 

desdobraram em mobilização espontânea de cidadania. Tal dinâmica legitimou 

movimentos sociais componentes da sua base eleitoral e da superestrutura do sistema 

político.  

Quando questionada sobre a forma como o discurso da mídia retratou sua 

imagem, Marina Silva não demonstrou o mesmo entusiasmo uma vez que se tratava, 

segundo ela, de representações nem sempre fiéis à verdade. “Cada um pode dizer e 

escrever o que quiser”, afirmou revelando um desconforto que me pareceu relacionado 

com estruturas institucionalizadas relacionadas à infraestrutura do sistema político. 

No artigo “As artes e manhas do jogo político”, Gaudêncio Torquato (2006) 

observa como o exercício da atividade política implica flexibilidade, ou seja, requer que 

as atitudes de quem ocupa cargos públicos, conquistados e legitimados pelo voto e, em 

especial, na condição de pré-candidato, sejam estudadas, mas absolutamente 

desprovidas da certeza de que sua motivação vai ser alcançada. No caso de Marina 

Silva, as apropriações que nasceram dos movimentos de cidadania se caracterizaram, no 

seu entender, pela identificação espontânea que permitiu a sintonia e uniu as diversas 

“tribos”. Marina seguia, assim, na contramão do que acreditavam os responsáveis pela 

comunicação da campanha, aconselhando a candidata a usar todo o arsenal do seu 

perfile a apostar todas as fichas da sua natureza. Independentemente de como cada 
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candidato se comporta, todos se doam e colocam no tabuleiro do jogo político seus 

conhecimentos, valores, habilidades e atitudes.  

Entendo que essa seria a maneira mais segura de se doar, apesar das motivações 

psicológicas da plateia. A aposta de Marina Silva, a meu ver, foi mais acertada: um 

discurso verdadeiro capaz de gerar uma expectativa mais factível.  Para a candidata, que 

ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições de 2010, seu discurso sempre se 

pautou pela verdade, buscando mostrar sua integridade multifacetada. Quanto à 

promessa da doação, a presidenciável reconheceu que sua forma segura de apostar na 

verdade criou uma expectativa de que seu discurso realmente estabeleceria um vínculo. 

No compasso das jogadas, ela esperou e obteve a resposta do eleitor/ receptor que 

recebeu a mensagem e identificou o discurso a ponto de se apropriar dele e retribuir nas 

urnas.  

O que ocorreu com Marina Silva encontra eco na fala de Torquato (2006): “[...] 

podendo ostentar o seu eu, personagem e personalidade se fundem refugiados no escudo 

do simbolismo, terreno seguro para o marketing político continuar apostando, ora no 

candidato, ora no eleitor até o final do jogo, que só vai ser definido nas urnas”. Ou seja, 

a comunicação se coloca à disposição dos caminhos traçados pela hospitalidade, 

entendida como conjunto de ações que propiciaram mediações com base nas 

apropriações que acontecem no cruzamento do Eu com o Outro (BUBER, 2003). 

        A hospitalidade, de acordo com Godbout (1999), é um dom do espaço utilizado 

para contemplação. Suas qualidades são a superfície, a acessibilidade, o conforto, a 

estética, a historicidade. A compreensão desse fenômeno passa forçosamente por uma 

análise da sua forma de ocupação e utilização, essa definição justifica a escolha das 

Casas de Marina como objeto da pesquisa de campo. 

As matérias a seguir são comentadas à luz do conceito da dádiva, entendido 

como ação fundadora e mantenedora de vínculos de motivação política, denominadas 

“alianças políticas” e orientadas com base em visões estratégicas fundamentadas no 

paradigma da mediação que, por sua vez, considera a importância das apropriações e 

representações do discurso midiático na constituição de uma nova forma de fazer 

política de maneira multicêntrica e colaborativa.  

A matéria da Folha de S.Paulo (DELGADO, 2010, p. A9), “PV atrai filiados 

após entrada de Marina”, relatou que a média mensal de adesões ao partido subiu de 

quinhentos, em agosto, para oito mil, em setembro. As visitas ao site dos verdes 
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também cresceram. A filiação da senadora à sigla estimulou o envolvimento político de 

ambientalistas e empresários de vanguarda até então desvinculados de partidos.  

        Marina entende que o sucesso das adesões à sua candidatura é a resposta do 

cidadão comum, comprometido com os valores que ela defende há trinta anos em sua 

militância, e faz um contraponto quanto à forma como os movimentos sociais lidam 

com questões como a ambiental, diferente dos sindicatos. Fica claro que, neste 

momento, a afinidade de Marina com as superestruturas e o seu distanciamento dos 

organismos institucionalizados. Cita pela primeira vez Edgar Morin e as comunidades 

de pensamento: “É indispensável uma estratégia de conhecimento” (MORIN, 1986, p. 

29).  

Para Marina, a estratégia do “saber, ler, ver, discernir”, proposta por Morin, 

requer um esforço de decifração empírica que exige uma estrutura mental ou ideológica 

capaz de assimilar a informação. Dessa forma, seria possível ao eleitor/ receptor 

reconhecer os diversos scripts. De acordo com Morin, “somos capazes de resistir às 

informações que não se adaptam à nossa ideologia, percebendo essas informações não 

como informações, mas como trapaças ou mentiras”. Porém, quando reconhecemos a 

verdade, é possível nos apropriarmos de aspectos dessa verdade. O que age em nós é a 

vontade de impedir que informações atinjam o patamar da ideologia, ou seja, existe uma 

recusa do sistema de ideias feito para monitorar (MORIN, 1986). 

A rejeição ou aceitação de uma informação depende do seu script individual, 

que não é redigido por terceiros. Para tanto, é necessário que representações 

institucionalizadas se transformem em apropriações culturais individuais de forma que a 

relação estabelecida entre candidato e eleitor/receptor sobreviva ao que Morin 

denominou “problema capital” nas relações de motivação política: 

O que é uma ideologia do ponto de vista informacional? É um 

sistema de idéias feito para controlar, acolher, rejeitar a informação. 

Se a ideologia é teoria, ela é, em princípio, aberta à informação que 

não é conforme a ela, que a pode questionar. Se é doutrina, ela é, em 

princípio, fechada a toda informação não-conforme. A ideologia 

política é muito mais doutrina do que teoria. Neste ponto, chegamos 

ao problema capital: a relação repulsiva e potencialmente 

desintegradora entre informação e ideologia política. É pelo fato de 

que a informação é um explosivo virtual para a ideologia, que esta 
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necessita manter uma relação opressora e repressora em relação à 

informação (MORIN, 1986, p. 45). 

 

As comunidades de pensamento se desenvolvem à margem das dinâmicas da 

práxis política tradicional e cabem em diversos exemplos que compuseram 

superestrutura da campanha de Marina Silva. 

      Marina tece um paralelo entre a estrutura da sua campanha e a de uma escola de 

samba. Na sua visão, o que ocorreu com a campanha foi um fenômeno parecido com o 

que acontece no carnaval. Durante o ano todo, a comunidade trabalha para o evento de 

forma individualizada, ou seja, cada grupo ensaia e prepara sua ala individualmente para 

que todos, quando chamados, entrem na avenida seguindo um único objetivo.  

A comparação feita por Marina reporta ao universo das comunidades e dos 

movimentos sociais originados nesse tipo de estrutura. Assim, no momento em que 

ingressa no PV, já como pré-candidata, essas forças independentes da sociedade com 

diferentes formas de militância se apresentaram como comunidades de pensamento 

engajadas em torno de uma proposta comum: a candidatura de Marina Silva; não como 

um projeto de poder, mas de militância em defesa das diversas causas propostas.         

A grande receptividade da candidatura de Marina Silva para presidente da 

República nas eleições de 2010, quando o cenário político apontava para um pleito 

polarizado no qual a terceira via era apresentada como uma candidatura que falava 

apenas aos próprios fãs: estudantes, empresários identificados com as suas causas, 

correligionários de partido ou de fé e ambientalistas, deve-se à capacidade da ex-

senadora de adequação a vários scripts, além do ambientalista ou religioso, o que ficou 

claro no discurso da candidata com o decorrer da campanha. 

     A convenção nacional do PV, realizada em Brasília no dia 10 de junho de 2010, 

oficializou a chapa da pré-candidatura de Marina Silva. Os repórteres Bernardo de 

Mello Franco, Johanna Nublat e Márcio Falcão publicaram, no dia seguinte ao evento, a 

matéria “Pediu oração para se tornar a primeira mulher negra a ser presidente” 

(FRANCO; NUBLAT; FALCÃO, 2010, p. A8). A chamada da matéria pontua que a 

mediação da  mensagem se deu a partir das apropriações culturais cujas referências se 

reportam ao gênero, à etnia e à fé. Marina Silva, contudo, não se afirma consciente 

quanto à extensão do alcance de seu recado da ordem de grandeza de vinte milhões de 

votos, ou seja, nega que seu discurso seja dirigido da mesma forma que “a agulha que 
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tece o tecido da vida não é intencional”. As questões de gênero, etnia e fé se vinculam à 

categoria das mediações de referência e institucionais. 

        No processo de recepção entra em cena uma série de referentes que se 

constituem como mediações. Dentre os referentes culturais circunscritos mais comuns, 

o gênero constitui uma mediação de referência importante, pois de acordo com o sexo, 

se homem ou mulher, gostos e identificações incidem diretamente na forma de 

apropriação das escolhas políticas. 

A resistência do eleitorado feminino aos candidatos do PT, por exemplo, é 

histórica. Consequentemente, a candidata petista à Presidência da República, Dilma 

Roussef, reavivou e potencializou velhos fantasmas ao passo que a candidata do PV, 

Marina Silva, não encontrou o mesmo tipo de resistência. A origem do PT está ligada ao 

sindicalismo e aos movimentos sociais de setores nos quais predomina a cultura 

masculina. Estes espaços políticos eram (e são) ocupados predominantemente por 

homens. Já o PV tem origem diversa, relacionada aos movimentos de mobilização 

social. De modo geral, o eleitorado feminino tende a se identificar mais facilmente com 

traços ligados ao cuidado, à saúde, entre outros temas caros ao universo feminino; é 

mais cuidadoso e desconfiado. 

O eleitorado feminino da candidata do PV era constituído, em sua maioria, por 

mulheres das classes C e D identificadas com a origem pobre da candidata. Nessa 

medida, Marina Silva parece ter saído com uma certa vantagem na disputa pelo voto 

feminino em relação à sua concorrente, apesar de seu berço político ter sido também o 

PT. Na época das eleições, Marina Silva encontrou no PV uma base eleitoral 

reconhecidamente próxima à esquerda e aos movimentos populares, simpática às causas 

das minorias, aberta à diversidade, agregadora de jovens, plenamente identificada com o 

eleitorado feminino e ideologicamente comprometida com as causas ambientalistas.  

Nesse espaço, a dinâmica das apropriações ganhou força e enriqueceu os 

vínculos de motivação política. Marina Silva incluiu em seu projeto de governo temas 

relevantes às mulheres. Sua biografia e sua imagem de mulher frágil-forte refletia, como 

num espelho, o perfil da mulher simples, batalhadora e espiritualizada, que levanta junto 

com o Sol para trabalhar e não dorme antes de pedir a Deus por sua família. O passo 

leve, como o de quem vai ser arrebatada pelo vento a qualquer momento, confere-lhe 

uma elegância complementada pelos vestidos longos que emolduram sua feminilidade. 
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Na construção social das relações de gênero – compreendendo por gênero o 

elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre 

os sexos e [como] um primeiro modo de dar significado as relações de poder (SANTOS, 

N., 2006, p. 25) –, o papel da mulher no contexto da hospitalidade em ambiente 

doméstico sofreu mudanças nos seus atributos, por exemplo, com sua inserção na 

política. Contudo, não foram extintas as funções que legitimaram seu papel na 

hierarquia de gênero.  

        A etnia é outra mediação que delimita certas ênfases no desenvolvimento de 

destrezas e capacidades, influenciando gostos, maneiras de ver o candidato e formas de 

processar suas escolhas políticas (OROZCO, 1990). A origem social ou geográfica – e, 

às vezes, mais o lugar atual de residência – são também mediações de referência na 

medida em que contribuem significativamente para conformar, de alguma maneira, 

certo tipo de interação. O estrato social delimita o lugar da residência, o “território”, o 

entorno, facilita ou impede a interação variada dos eleitores com diversas atividades de 

campanha (OROZCO, 1990). 

    Marina identificou experiências diretas com o eleitor que se apropriou de pontos 

específicos da sua multifacetada imagem tais como gênero, religião, classe social, etnia, 

defesa da sustentabilidade e reconheceu que foi gratificante lidar com a diversidade de 

scripts que compunham sua base eleitoral. Considera-se uma candidata de propósitos, 

não de circunstâncias.  

Matéria assinada por Sérgio Torres (2010, p.A12) afirmava: “[...] manter 

referências religiosas em seus pronunciamentos são decisões tomadas pela candidata do 

PV à presidência [...]”. Certamente, esta foi uma escolha corajosa, assim como 

neutralizar questões contemporâneas como o aborto, a experimentação genética etc. 

Estas opções contribuíram para facilitar a receptividade e aceitação da sua candidatura 

que conseguiu envolver os jovens ao driblar temas considerados tabus. Na rede social 

Orkut era possível acessar em 10 de agosto de 2010 comunidades intituladas: 

“Evangélicos com Marina”, “Católicos pró-Marina”; “Espíritas que apoiam Marina”. 

Da mesma forma, era possível encontrar universitários manifestando apoiando à Marina 

em outras comunidades do mesmo site.  

As mediações de viés religioso presentes na campanha da candidata do PV 

possibilitaram mais de um recorte no presente estudo. Membro da Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus, ao mesmo tempo em que enfatizava sua religiosidade, Marina 
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Silva evitava fazer da Igreja um palanque. Apesar da linha tênue que separa os 

territórios da religião e da política, a gestão da campanha de Marina cuidou para que os 

dois territórios não se confundissem, apesar de a candidata sempre ter se declarado uma 

“evangélica política” e não uma “política evangélica”. 

Durante o processo de construção da candidatura, a biografia de Marina Silva 

possibilitou as identificações com mais de um grupo religioso. Isso porque a forma de 

compartilhar sua visão de mundo e de divindade, o modo como se relaciona com cada 

indivíduo e suas crenças religiosas são particulares em Marina Silva. O apelo 

conservador tradicionalmente atribuído aos setores políticos de direita e, hoje, 

identificados com os movimentos liderados pelas igrejas cristãs, foi incorporado à 

campanha de Marina. O termo “ético” foi recorrente, pressupõe-se, muitas vezes, que o 

termo “ético” possui significado e valores únicos e comuns a todos sendo empregado 

como recurso às tentativas mobilizadoras de ações.      

Marina Silva encontrou nos grupos religiosos, que funcionam como espaços 

concorrenciais do Estado na regulação de condutas cuja posição em relação ao político 

está relacionada à forma de valorá-lo, uma força mobilizadora para sua campanha. É 

certo, porém, que esse tipo de militância pode acarretar problemas quando se considera 

a possibilidade de vir a ser atribuída ao candidato a qualificação de “salvador” segundo 

a dicotomia consagrada do bem e do mal ou quando se retoma a vinculação entre moral 

e religião como definidora do político, riscos inevitáveis em campanhas eleitorais. 

         A experiência de vida de Marina Silva foi também bastante explorada na 

campanha. Em meio ao vasto “cardápio” composto por sua biografia é possível se 

deliciar com momentos de riso, choro e surpresa. O Estado de S. Paulo reproduziu uma 

fala da candidata: “Teve um momento, vendo Avatar, que me peguei levando a mão à 

frente para tocar a gota sobre uma folha tão linda e fresca. Do jeito que eu fazia quando 

andava pela floresta onde me criei no Acre” (ALMEIDA, 2010, p. A6).  

Esse tipo declaração revela a Marina sensível, ligada às questões ecológicas e 

distante da vida na metrópole. Mesmo assim, Marina cativou o jovem morador das 

grandes cidades que pinta o rosto com a máscara do Avatar, como na foto de Juliano 

Spyer (OESP, 27abr2010) que ilustra uma matéria em que é possível identificar a 

mediação estabelecida com referência à idade e a mediação cognitiva que se dá com 

base em uma escala de valores. A jornalista Viridiana Ribeiro, da Folha de S.Paulo, 

relatou que: 
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A pré-candidata do PV foi a Araraquara ontem participar de 

um encontro com mulheres do partido e lideranças de Feraesp 

(Federação dos Empregados Rurais e Assalariados do estado de São 

Paulo). A promoção de encontros entre Marina e grupos sociais de 

setores pobres integra a estratégia do PV de alavancar a candidatura 

nas classes baixas (RIBEIRO, 2010, p.A10). 

 

  A dificuldade inicial da campanha em “decolar” nos grupos sociais de setores 

populares, apesar da origem também simples da candidata, demonstra que a forma como 

ocorrem as apropriações culturais não são matemáticas, tão pouco as relações entre 

eleitor-receptor e candidato contemplam as ciências exatas. A superação deste tipo de 

mediação de referência, baseada no estrato social, dependeu da variedade de leituras que 

os eleitores-receptores fizeram da multifacetada imagem da candidata Marina Silva com 

base em seus scripts pessoais.  

A campanha de Marina Silva se apresentou rica em paradoxos. Em meados de 

setembro de 2010 as pesquisas mostravam que o apoio à sua candidatura continuava 

crescendo entre os eleitores mais ricos. Reportagem de Bernardo de Mello Franco na 

Folha de S.Paulo (FRANCO, 2010b, p.6) testificava a aceitação surpreendente do seu 

discurso junto às classes mais ricas de forma que os próprios eleitores fizeram as suas 

mediações. Tomando como amostra as 12 entrevistas é possível identificar mediações 

de caráter institucional, situacional e cognitivas por prevalência das mediações por 

comunidades de apropriação e valores. 

A questão da superação como elemento de identificação mostra que existiu tanto 

sintonia, quanto rejeição em relação à seringueira, à doméstica. O cantor e compositor 

baiano Caetano Veloso explicou porque a senadora virou “xodó” dos artistas que, 

depois apoiarem Lula durante oito anos, decidiram “marinar”. Em entrevista à Folha de 

S.Paulo (FRANCO, 2010a, p.A16) o músico exaltou a mulher: “Marina é novidade com 

beleza. É disso que os artistas gostam”, disse. “Não dá para ver uma mulher tão 

elegante, coerente, sincera e honesta e não querer dar-lhe o cargo mais alto”. Opinião, 

aliás, compartilhada pelo esposo da candidata, Fabio Vaz de Lima, em declaração 

publicada com destaque na reportagem de Thais Bilenky, no mesmo jornal: 

“’Campanha deixou Marina mais bonita’, afirma marido” (BILENKY, 2010, p. A6). 

Esse espelho multifacetado de imagens tão distintas, especificamente no que se 

refere a questões concernentes à mulher e à feminilidade, por exemplo, são um 
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contraponto entre a figura da seringueira e da mulher elegante, o que ajudou a 

arregimentar número expressivo de eleitores e contribuiu para ampliar os diferentes 

perfis do eleitorado. 

A revista inglesa The Economist, em breve perfil de Marina Silva publicado na 

edição de abril de 2010, afirmava que Marina Silva tem “princípio demais” 

(ANOTHER, 2010) numa clara alusão aos princípios que estariam em desacordo com a 

briga eleitoral. Interpreto esses “muitos princípios” como uma variedade de valores 

integrantes do repertório que compõe a imagem da candidata. Transcendendo a questão 

moral, o eleitor-receptor conseguiu se enxergar nesse espelho refletor da diversidade de 

Marinas. Na matéria da revista britânica está presente a mediação cognitiva baseada em 

uma escala de valores. 

       Administrar a infinidade de bens simbólicos, fruto da vasta rede de eleitores-

receptores, formados com base em dinâmicas de apropriação e representação midiática, 

foi um dos desafios da coordenação da campanha de Marina Silva. Em 19 de agosto de 

2010, havia 34.238 pessoas envolvidas em movimentos como, por exemplo, o das 

“Casas de Marina”, residências transformadas em comitês de divulgação de campanha. 

A imprensa noticiou a presença das “Casas de Marina” em Miami e em Arembepe, 

vilarejo na Orla de Camaçari, onde havia dez Casas. Mônica Bernardes escreveu: 

“Bairro violento sedia 1 Casa de Marina em PE” e  “Nega do Coque, a dona da casa que 

hospeda a primeira Casa de Marina, exemplo de cidadania na comunidade” 

(BERNARDES, 2010, p.A9). “Ex-patroa de Marina cria comitê para candidata no Acre 

e crê na ‘onda verde’” (TRINDADE, 2010, p.6), relatou a Folha de S.Paulo.  

Todos estes são exemplos de mediações situacionais envolvendo localidades 

profundamente diferentes, mas que, no seu interior, abrigaram mediações referências de 

estrato social. O discurso dos veículos de comunicação, no que se refere à imagem 

construída de Marina Silva, reproduziu a Marina Silva  apesar de eivado de estereótipos 

criados com base em algumas representações, dentre os quais predominou o da Marina 

frágil-forte e, ao que parece, ambas sobreviveram.  

Matéria do jornalista Lucas Ferraz na Folha de S.Paulo destaca: “Falta perfil 

presidencial a Marina, diz mentor” (FERRAZ, 2010, p.A12). Arcebispo de Porto Velho 

(RO) e amigo da pré-candidata do PV, D. Moacir Grechi, dizia que ela é frágil e não 

consegue “reagir à pressão”. Visão diferente foi apresentada pelos jornalistas João 

Domingos e Lígia Formenti em O Estado de S.Paulo: “O jeito é frágil, mas ela gosta de 
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mandar. [...] Embora exale simplicidade, ela adora ser cultuada” (DOMINGOS; 

FORMENTI, 2010, p.A8). Aqui existe uma confusão entre a Marina mitificada, a 

Marina heroína, a Marina carismática. Na entrevista a mim concedida, Marina rejeitou a 

imagem representada no discurso institucionalizado da mídia, definindo-se como sujeito 

único. 

       Nesse aspecto, nem todas as ações de campanha se mostraram eficazes. De outro 

lado, oportunidades foram desperdiçadas de forma que eventualmente alguma “Marina” 

ficou de fora. De acordo com a própria candidata, alguns núcleos vivos da sociedade 

acabaram excluídos e, por isso, alguma “Marina” talvez não tenha sido contemplada. 

Quanto a este aspecto, é possível que a equipe de comunicação política da campanha 

não tenha explorado todas as suas virtudes, minimizando os pontos frágeis da sua 

biografia de forma que as apropriações culturais resultassem em mediações possíveis. 

      Uma história marcada por superações improváveis fez Marina Silva se firmar 

como alternativa política, apresentando-se como uma candidata sustentável; assim 

Marina percebeu o discurso da mídia. A análise da campanha com base em referenciais, 

como o conceito de hospitalidade e o paradigma da mediação, permitiu identificar um 

novo espaço de mudança no modelo hegemônico de se fazer política no Brasil, em 

especial, em campanhas majoritárias. O que está em jogo agora é o marketing 

desenvolvido com base em um referencial teórico diferente, regido por um novo olhar, 

uma vez que a validez social não cabe mais nas fórmulas políticas tradicionais. 

A hospitalidade como ação fundadora e mantenedora de vínculos políticos com 

base nas mediações traz à luz novos atores sociais que questionam a política. Não são 

mais os conflitos resultantes de problemas socioeconômicos que regem as relações 

políticas, mas, sobretudo, uma nova compreensão dos espaços de transformação social 

nos quais são revalorizadas as articulações e mediações da sociedade civil e o 

reconhecimento das experiências coletivas não enquadradas nas formas partidárias 

(MARTÍN BARBERO, 1997). 

       O espetáculo da mudança do sujeito político é a arena cultural na qual se travam 

as batalhas das relações de poder tanto no plano concreto, quanto no plano simbólico: é 

nesse terreno que se articulam as interpelações com base nas quais os sujeitos e as 

identidades coletivas se constituem.  A prática política ocorre à margem dos laços de 

coesão coletiva e pertencimento afetivo que desenvolvemos a cada dia (MARTÍN 

BARBERO, 1997, p.284).  
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 Assim, a reconceitualização de novas referências para a práxis política se 

confronta com a experiência que é popular, múltipla, ativa e criativa. Essa experiência 

criadora gera novos espaços que, por sua vez, devem produzir um novo sentido de 

ordem na sociedade. 
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Capítulo IV 

 

 

 

 

HOSPITALIDADE E CONTEXTOS DE RECEPÇÃO 

 

 

 

Este capítulo traz a análise de recepção e produção de sentidos, conforme os 

comunicólogos chamam esse tipo de fenômeno. Trata-se de observar como se deu a 

hospitalidade no ambiente doméstico das “Casas de Marina”, a construção da imagem 

da candidata junto aos “anfitriões”, eleitores que abriram suas residências numa 

experiência inédita para a criação de espaços reservados para práxis política no período 

eleitoral. 

Trato aqui também do significado das “Casas de Marina”, como elas se 

estabeleceram, o perfil dos “anfitriões” no ambiente político da hospitalidade, suas 

histórias e como seus scripts pessoais interferiram na decisão do voto em Marina Silva 

para a Presidência da República, nas eleições de em 2010. Ou seja, quais mediações 

culturais permitiram que estabelecessem identificações com a candidata tomando-se por 

base o script pessoal de cada um desses “anfitriões”.   
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4.1 As “Casas de Marina” 

 

Na Antiguidade, a comunicação política se dava na Ágora grega e, desde então, 

os espaços comunicacionais foram se adaptando às formas e ferramentas criadas para 

estabelecer relações e mecanismos utilizados na propagação de ideias no complexo 

campo das relações interpessoais, em especial as de natureza política. Esta é a gênese 

das “Casas de Marina”, comunidades suprapartidárias, que animam uma mitologia 

própria e ensaiam certo número de técnicas de propaganda que, aplicadas correntemente 

e dinamizadas no dia a dia da campanha, rompem os limites dos clubes fechados, das 

assembleias, das comissões e alcançam a população civil.  

Neste contexto, surge um novo tipo de militante, o eleitor “anfitrião”, assim 

denominado pelo gesto de abrir sua residência e transformá-la em comitê doméstico, 

cujas características comunitárias são passíveis de serem lidas com base no paradigma 

das mediações culturais.  

Do ponto de vista comunicacional, as “Casas de Marina” são um fato revisitado 

em que o receptor é dotado de um filtro pelo qual circula um capital social cujas 

variáveis são confiança, boa vontade e engajamento, processos de interação que 

apontam para a presença da hospitalidade.  

O fato de as “Casas de Marina” serem fruto do “Movimento Marina Silva” 

determina o primeiro traço da hospitalidade em ambiente doméstico aberta para práxis 

política. O site oficial da campanha define “Casa de Marina” como residência ou local 

de trabalho “de quem quer ver Marina Silva na Presidência” e deseja interagir com a sua 

comunidade para “tornar esse sonho possível”. O site ensina como fazer da “sua casa” 

uma “Casa de Marina” orientando o eleitor a colocar um banner em local bem visível e, 

até mesmo, ensinando como prepará-lo com o estêncil disponível para download (ver 

anexos). No site também há informações sobre onde encontrar os banners prontos, caso 

o “anfitrião” não queira confeccioná-lo, entre outras indicações aos voluntários.  

A proposta é deixar que o “anfitrião”, eleitor e cabo eleitoral, descubra o seu 

próprio jeito de participar e tornar conhecidas as ideias e a plataforma de governo de 

Marina Silva sugerindo que a “Casa de Marina” seja um polo distribuidor de material de 

campanha e um centro de convivência onde sejam realizados encontros e debates com 

as pessoas da vizinhança para criar e fortalecer os laços comunitários, enfim, um espaço 

de decisões políticas.  
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Se, na Antiguidade, a Ágora era o espaço onde a coletividade se reunia para 

promover debates e onde as decisões políticas eram tomadas, as “Casas de Marina” 

constituíram-se em ponto de encontro de desejos e interesses. A proliferação de tais 

espaços durante a campanha de 2010 garantiu a formação de uma militância política 

reunida em torno de um desejo comum, ou seja, engajada, apesar de segmentada e 

diferenciada pelos seus interesses e gostos. As “Casas de Marina” fortaleceram elos 

sociais possibilitando uma espécie de reinvenção da antiga Ágora, porém menos 

excludente. A “Ágora” proposta pela coordenação da campanha da candidata à 

Presidência da República pelo Partido Verde, buscou, antes de tudo, a integração.  

         Em contraponto à campanha virtual (que também é objeto desta pesquisa), cujos 

elos são mais frágeis, embora mais numerosos, as “Casas de Marina” resgataram certas 

características da hospitalidade em ambiente doméstico na qual os vínculos são mais 

fortes e o encontro físico possibilita a consequente prática das virtudes relacionadas a 

essa esfera de hospitalidade que suscita, por exemplo, a reflexão sobre as representações 

de gênero. A figura da mulher no processo eleitoral, não apenas como eleitora, mas 

como sujeito ativo nas ações propostas pela campanha. O elemento gênero passa a ser 

mais uma abordagem passível de análise. 

      Cada “Casa de Marina” assumiu uma identidade própria, o que demonstra que 

cada residência se apropriou das representações culturais propostas pela coordenação da 

campanha de formas diferentes, de acordo com suas referências culturais específicas. As 

representações sociais, contudo, não se limitam ao campo das ideias, mas se manifestam 

na prática, pois é a conduta humana que vivifica as representações. 

      As diferenças aparecem em detalhes como o nome da “Casa de Marina” que 

pode ser o nome da rua, do bairro, o sobrenome da família, o seu apelido, ou qualquer 

outro nome criativo. O “anfitrião” deve, desde o início, moldar a casa de acordo com as 

suas percepções pessoais dentro do universo de propostas que englobam a campanha de 

Marina Silva. 

Quanto à estratégia de investigação, depois de estabelecer as possíveis 

abordagens sobre o tema, segui para a pesquisa de campo, etapa em que realizei a 

observação participativa, pautada por visitas a dez (ex-) “Casas de Marina” e entrevistas 

com os seus “anfitriões”. .   

Um dos pontos relevantes na abordagem aos entrevistados consistiu em entender 

os mecanismos que definem uma identidade étnica baseado na noção de pertencimento. 
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O lar de um indivíduo é o mundo interiro (MATHEWS, 2002, p.32). A enorme 

quantidade de informações e identidades disponíveis abastece o lar do indivíduo e 

proporciona um leque de possibilidades de escolhas, especificamente em um ambiente 

pré-eleitoral. Nesse contexto a etnicidade é um, produto passível de apropriação. 

      Na práxis política não acontece de forma diferente. Tanto o “modo de vida”, 

quanto a escolha de identidades estão disponíveis. Cada “Casa de Marina”, por 

exemplo, reflete essas escolhas de acordo com o modo de vida do “anfitrião”, com os 

fatores determinantes do gosto pessoal pela candidata e com as apropriações feitas pelo 

morador que oferece sua residência e pelos visitantes em relação às propostas e a 

candidata. O lar do “anfitrião”, travestido de comitê eleitoral, absorve os elementos 

disponíveis na “prateleira” estrategicamente planejada pelos responsáveis pela 

comunicação política da campanha de Marina Silva. 

As escolhas de interesses, valores e identidades não são realmente livres, há 

intensa propaganda de algumas escolhas e supressão de outras (MATHEWS, 2002, 

p.45). As pessoas, contudo, fazem opções de acordo com sua classe social, gênero, 

crença religiosa, etnia, cidadania e assim por diante.  Agem de acordo com todas as 

exigências de sua própria formação pessoal.  

        A candidatura de Marina Silva ofereceu ao eleitor um leque de opções pautadas 

em diversos aspectos de sua biografia, tais como: (1) a classe social da candidata, de 

origem humilde e sem recursos; (2) o gênero, uma candidata mulher à Presidência da 

República, casada e mãe, pois apesar de haver outra mulher concorrendo nas eleições 

presidenciais de 2010, a figura feminina de Marina foi bastante evidenciada; (3) a fé e 

sua crença religiosa confessa arregimentou um verdadeiro exército ecumênico; (4) a 

etnia defendida em palavras e representações, na forma de se vestir e no uso de 

acessórios; (5) a jornada como cidadã engajada em lutas sociais ligadas às questões do 

meio ambiente e sustentabilidade, enfim, sua militância política como um todo.  

A apropriação de determinadas representações culturais produz o sentimento de 

pertencimento, o sentimento de fazer parte de um determinado grupo, no caso, que 

preza e defende a candidatura de Marina Silva, com a finalidade de formular sentidos de 

identidade cultural. Esse movimento acontece de dentro para fora em contraponto ao 

movimento de fora para dentro presente no “modo de vida de um povo” que torna os 

cidadãos mais fluidos e multifacetados, apesar da pressão exercida pelo mundo social ao 

nosso redor. A riqueza dessa luta invisível é a fonte patrocinadora do engajamento 
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político dos cidadãos e, consequentemente, das mudanças que ocorrem na sociedade a 

partir da práxis política. 

         Com base na escolha de valores, interesses e 

identidades, é possível analisar as representações das singularidades 

humanas como ferramentas metodológicas, intermediações e inserção 

do sujeito ao lugar. São representações, interpretações, reconstituições 

e apropriações, abstraídas de determinadas realidades e associadas às 

outras relações no espaço que colaboram com a organização, 

compreensão e prática em suas dimensões sociais e culturais 

(BRUNET; FERRAS; THÉRY, 1992, p.232). 

          

Pesquisar as “Casas de Marina” e suas múltiplas imagens, seus valores 

individuais e sociais que refletem ideologias e contextos econômicos e culturais resulta 

em interação, aprendizagem, influência da experiência vivida, além de discursos 

diversos. Busquei nos sujeitos “anfitriões” lógicas que valorizassem componentes 

capazes de integrar realidade e imaginário (BRUNET; FERRAS; THÉRY, 1992, p. 14). 

Dessa forma, as “Casas de Marina” podem ser definidas como o lugar de um sistema 

complexo de identidade constituído por diferentes arranjos espaciais. São abordadas 

também as variadas formas de ações de seus atores, além de fatores econômicos 

(LEFEBVRE, 1974) que se referem aos impactos de utilização de recursos na 

transformação dos espaços geográfico. Certos lugares (como as “Casas de Marina”) 

servem de pontos de referência ao serem incorporados a valores de aproximação e 

pertencimento. 

         As relações sociais que reúnem os frequentadores das “Casas da Marina” se 

aproximam das relações de vizinhança e de bairro, consideradas as suas maneiras 

específicas de ver e de se mostrar. Uma coordenação dos movimentos no espaço, Casas 

de Marina, que permite os cruzamentos (GOFFMAN, 1975) entre  eleitores anfitriões e 

frequentadores mostra que este comportamento tem realmente um significado social 

preciso, ou seja, sublinha que qualquer vida pública implica em forma de vida social. As 

Casas de Marina enquanto espaço público deveria representar lugar de encontro. Este 

espaço é definido pelos indivíduos de classes sociais, de raças e de etnias diversificadas 

como lugar de multiplicidade. No caso das Casas de Marina o espaço foi apropriado por 

grupos específicos, muitas vezes, chegando a limitar o acesso de outros, ocasionando a 
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ruptura da relação social, a recusa de misturas sociais e culturais e a perda do 

sentimento de “pertença” coletivo (WEBER, 2000).  

        O espaço, considerado como “lugar” em que se encontram inseridos os 

interlocutores no período que antecede e precede as eleições presidenciais de 2010, 

constroem sentidos para as representações que ocorrem durante a campanha eleitoral e 

as apropriações feitas por parte dos eleitores que se dispuseram a abrir seu espaço 

privado para utilização pública. Uma nova combinação de espaço/ tempo surge 

tornando a experiência da práxis política mais próxima da realidade, de forma que o 

cidadão se sinta mais próximo do seu candidato. Com as distâncias encurtadas, os 

eventos passam a ter um impacto maior sobre as pessoas e, consequentemente, sobre o 

sistema de representações culturais.  

A separação proposta por Giddens (1990) entre espaço e lugar é adequado à 

análise das “Casas de Marina”. O “lugar” é específico, concreto, conhecido, familiar, 

delimitado: o ponto de encontro de práticas sociais específicas que moldam e formam e 

com as quais nossas identidades estão estreitamente ligadas (HALL, 2005, p.72). Os 

lugares são fixos. Os espaços, não.  

           O espaço é um conjunto de objetos organizados e utilizados segundo uma lógica, 

uma mistura, ou seja, possui um caráter híbrido, composto de formas-conteúdo. As 

“Casas de Marina” seriam espaços diferentes entre si em consequência de uma história 

de práticas sociais e políticas diferenciadas. Sob este aspecto, as “Casas de Marina” 

souberam absorver as compatibilidades das estruturas precedentes de diferentes 

sistemas técnicos constitutivos de uma situação específica em cada espaço, cuja 

dimensão é fundamental para se entender como as ações humanas se realizam.  A 

produção do espaço é, ao mesmo tempo, construção e destruição de formas e funções 

sociais (SANTOS, M., 1997).  

      A dimensão de espaço desenvolvida por Milton Santos abre caminhos para 

reflexões entre o público e o privado, aprofundadas pelo paradigma da dádiva. 

     Depois de identificar a presença determinante da cultura na formação do 

primeiro elo dessa cadeia, o componente cultural reaparece, agora relacionado ao estudo 

do conceito e dos indicadores de hospitalidade, como uma das formas de dádiva.  Não 

apenas como fonte de influência, mas como fator determinante do formato que a dádiva 

recebe, a fim de que seja caracterizada a hospitalidade necessária para completar a 

circularidade da dádiva, isto é, para ser compreendida como conjunto de regras não 
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escritas, mas identificadas e aceitas pelo código cultural, de forma que o vínculo não se 

rompa e nem esgarce a teia de sociabilidade, especificamente a relacionado  ao universo 

das relações entre os políticos. 

    Entendendo política como a ciência de governar, ou seja, a habilidade de 

gerenciar procedimentos, meios e estratégias empregados pelas autoridades para 

alcançar os fins do Estado. Esse conjunto de padrões, comportamentos e valores que 

constituem o conceito de cultura nas ações de cunho político e, consequentemente, as 

apropriações culturais que ocorrem a partir dessas representações definidoras do perfil 

do eleitor-cabo eleitoral.  

          Durante a campanha de 2010, as “Casas de Marina” foram residências ou locais 

de trabalho de quem queria ver Marina Silva exercendo a função de presidente do Brasil 

e interagir com sua comunidade para tornar este sonho possível. No mapa do 

movimento, foram cadastradas 2.287 casas de pessoas que declararam seu apoio à 

candidatura de Marina. Cada uma delas ofereceu o melhor de si e seus moradores se 

dedicaram à campanha conversando com amigos e familiares, distribuindo materiais nas 

ruas, enviando mensagens eletrônicas ou postando comentários nas redes sociais. 

      A casa enquanto construção cultural de uma dada sociedade tem poder e força 

social, e é considerada território inviolável, em contraposição a proposta inicial das  

“Casas de Marina” idealizadas como espaços híbridos. 

        A conquista de espaços pelas mulheres na política, por exemplo, redefiniu as 

obrigações femininas e os espaços ocupados pelas mulheres nas diversas atividades 

domésticas, afetando de forma definitiva a dinâmica das residências. Nas Casas de 

Marina observadas não foi possível identificar claramente uma redefinição de 

obrigações. 

        Mas foi possível identificar que as obrigações e dependências recíprocas se 

modificaram entre antagonismos e consensos nas “Casas de Marina”, cujas condições 

específicas nas quais se encontravam no período pré-eleitoral propiciaram a 

reorganização das relações familiares, seja no âmbito das relações pessoais ou nas 

relações que envolviam a organização do espaço doméstico, de modo a efetivar nele 

novos ritos. A experiência de morar favorece trocas quando membros de famílias 

estendidas habitam o mesmo domicílio. É certo que as famílias nucleares se expandem, 

mas dificilmente eliminam práticas habituais, o que pode levar a uma redefinição das 

mesmas.  
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A experiência tipicamente brasileira vivida nas “Casas de Marina”, no período 

que antecedeu as eleições à Presidência da República em 2010, caracterizou-se pela 

vida comunitária integrada à vida nuclear das famílias anfitriãs, prevalecendo os  

hábitos protecionistas e as conexões pessoais. Na modernidade, a acepção de espaço em 

que as pessoas se socializam enfraqueceu e afastou o indivíduo de sua casa, uma vez 

que passou a vivenciar longos períodos do dia fora de casa, trabalhando ou envolvido 

em atividades de lazer. O lar, contudo, permanece como uma referência de identidade 

para o sujeito.  

A existência dos espaços reservados para encontros de desejos e interesses dos 

seres humanos, sejam as pessoas conhecidas ou desconhecidas, é fundamental para que 

haja uma migração do indivíduo do chamado “mundo rural” para o mundo do diferente, 

do Outro. Esta migração propicia a aceitação da alteridade, estabelecida mediante a 

oferta de assuntos que permitam o início de uma conversa cujo assunto provoque 

alguma vibração. No caso desta pesquisa, a eleição de Marina Silva presidenta do 

Brasil.  

A partir desta perspectiva, pretendi entender, por meio do presente estudo, como 

a apropriação das representações culturais propostas nas ações do setor de Comunicação 

Política da campanha da candidata do Partido Verde, em particular as relacionadas ao 

movimento “Casas de Marina”, foram incorporadas à identidade dos diversos sujeitos 

envolvidos na implantação e condução dessas casas. O espaço doméstico onde foram 

implantadas as “Casas de Marina” é naturalmente constituído por uma teia de 

sentimentos. Uma vez transformadas em “moradas de sociabilidade” celebraram a união 

dos ritos domésticos e políticos feitos e desfeitos em práticas sociais ao expor relações 

de gênero, raça/etnia, classe e gerações em suas diversas interseções e complexidades. 

        O desenvolvimento do conceito de “casa”, assim como o da sua diferenciação do 

simples conceito de “abrigo”, ocorre em paralelo à definição de conceitos como 

“território” e “lugar”. A casa, como propriedade, estabelece relações entre indivíduos e 

entre grupos sociais, passando eventualmente a ser identificada com a ideia de poder. 

 Os comitês domésticos da campanha da candidata do PV conferem “poder” a 

seus residentes, ao “anfitrião” e sua família oriundo de um processo sociocultural de 

representações a apropriações que evoluiu de maneira particular em cada “Casa de 

Marina”. 

     Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como 

produtor, consumidor, cidadão, depende de sua localização no 
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território. Seu valor vai mudando incessantemente, para melhor, ou 

para pior, em função das diferenças de acessibilidade, independente de 

sua própria condição (SANTOS, M., 2000, p.81). 

 

        O pensamento de Milton Santos pode explicar a motivação dos “anfitriões” das 

“Casas de Marina” e nele encontramos mais um ponto de aderência ao conceito de 

hospitalidade o qual tem início em uma aposta, ou seja, é necessário dar um passo em 

direção ao outro sem nenhuma garantia de retorno, o que acontece devido a uma 

motivação, ou seja, existe um interesse.  

É preciso, contudo, desmistificar a conotação negativa do interesse. A 

mentalidade católica o impregnou de culpa em favor do altruísmo. O que se constata, 

porém, é justamente a onipresença do interesse em ações altruístas ou não.  

A natureza do interesse que dá início à experiência da hospitalidade é diversa, 

mas sempre busca um determinado valor para o sujeito. No caso dos “anfitriões”, pode-

se dizer que procuram um valor pelo lugar que ocupam no processo eleitoral, ou seja, as 

“Casas de Marina” podem ser consideradas como exemplo da relação entre o espaço e o 

valor do homem (SANTOS, M., 2000, p.89). 

      A ideia de casa está tradicionalmente associada à família, de tal forma que a 

palavra costuma ser usada com este significado. Outra visão, também tradicional, a 

respeito da estrutura de uma sociedade é a que considera a família sua unidade 

fundamental. Por este prisma, a família, como núcleo central das “Casas de Marina”, 

representa uma força multiplicadora de engajamento que envolve as diversas faixas 

etárias componentes do núcleo familiar e as suas respectivas práticas sociais, resultando 

em várias formas e distribuições de funções diferentes, perspectiva que a candidata 

Marina Silva endossa e defende.  

         Convencionou-se estabelecer três domínios diferentes em uma mesma casa: o 

da esfera social, o da esfera íntima e o da esfera dos serviços. O conjunto destes três 

domínios constituiria a experiência do morar. As dinâmicas estabelecidas entre os três 

domínios: social, íntimo e serviços nas “Casas de Marina” diferem de acordo com o 

perfil de cada casa, do “anfitrião” e da forma como este se apropriou das representações 

culturais propostas pela campanha de Marina Silva.  

       O domínio social ocorre nos espaços tradicionalmente considerados próprios à 

manifestação da coletividade em uma residência, onde a “sala de estar” é o principal 

modelo. Entendida como o espaço tanto da sociabilidade interna da família, quanto 
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como o espaço no qual a família se sociabiliza com terceiros. O padrão socioeconômico 

e cultural de cada “Casa de Marina” ressalta as atribuições diferentes de uma sala. 

Assim, em casas onde o poder socioeconômico é mais elevado pode existir uma sala 

específica para a família e de outra para os convidados. Já nas casas cujo padrão é mais 

simples, não existe essa diferenciação. Com a difusão dos meios de comunicação de 

massa, cada vez mais a sala passou a ser espaço de entretenimento no qual são 

instalados equipamentos como o televisor, o home theater, entre outros.  

Varandas, terraços e alpendres também podem ser considerados espaços sociais 

que demarcam uma transição entre os espaços internos e os externos da residência, 

sendo utilizados como espaços de lazer ou de descanso. A relação "exterior versus 

interior" que estes espaços estabelecem varia de acordo com a situação cultural de cada 

“Casa de Marina” e reflete as intenções de cada uma delas. Nas mais tradicionais, 

verifica-se uma grande preocupação em estabelecer a diferença entre os espaços sociais, 

íntimos e de serviço. Em residências onde o estilo de vida é pautado pela modernidade, 

nota-se uma preocupação maior com a integração espacial, promovendo rupturas com 

eventuais preconceitos. 

        O jardim, elemento próprio da residência urbana (todas as “Casas de Marina” 

que foram alvo da pesquisa de campo estavam localizadas em área urbana), tanto pode 

ser encarado como um pequeno "oásis verde" no meio da cidade como um respiro (um 

vazio) frente à massa edificada. A preocupação com o “verde” é constante nas “Casas 

de Marina”, pois os “anfitriões” compartilham da mesma ideologia da candidata no que 

se refere à importância da natureza, independentemente das dimensões da área verde ou 

do jardim. Sua caracterização varia muito, pode assumir um perfil meramente 

decorativo ou se tornar de fato um espaço de hospitalidade onde é possível, entre outras 

coisas, conversar. 

       O espaço íntimo, por definição, é aquele ligado ao recolhimento. Neste sentido, 

seu arquétipo é o quarto de dormir. Dentro de uma casa, os quartos podem representar a 

privacidade dos indivíduos que constituem um grupo familiar, ao passo que a casa 

representa a privacidade da própria família. No entanto, cabe lembrar que, em época de 

campanha eleitoral, as “Casas de Marina” podem, em caso de necessidade, impor nova 

dinâmica ao dormitório, transformando-o em diferentes espaços ao longo do dia. 

Embora tradicionalmente seja considerado um espaço utilitário, o banheiro também é 

um espaço íntimo e, na situação específica da “Casa de Marina”, é um espaço, talvez o 
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único, que sobrevive à dinâmica de uma “Casa de Marina” no período pré e pós-

eleitoral sem alterações nas suas funções. 

       Dentre os espaços de serviço, a cozinha é o arquétipo tradicional: nela se 

concentra a produção durante situações sociais (como festas e banquetes oferecidos pela 

família) ou da própria vida familiar. Porém, contemporaneamente, a cozinha se tornou 

também um espaço de sociabilidade, de comensalidade, especialmente na medida em 

que o papel da mulher na sociedade industrial ganhou mais destaque, pois, de um lado, 

esta deixou de possuir uma posição central na casa (a “rainha do lar”) ao se emancipar 

e, de outro, o próprio ato de cozinhar deixou de ser considerado trabalho secundário, 

passando a ser efetuado por todos os integrantes da família ou por pessoas solteiras. 

Desta forma, a cozinha se apresenta como lugar de hospitalidade em ambiente 

doméstico. 

      O cotidiano das “Casas de Marina” pode ser observado com base em critérios 

operacionais definidos, de forma que possibilitaram a análise das dificuldades, dos 

acertos, das falhas e da apropriação das representações culturais propostas pelos 

organizadores da campanha de Marina Silva e praticadas nesses espaços privados, 

reservados para prática política.   

 A concepção das imagens como resultado de um processo de troca entre o 

observador e seu ambiente, seleciona, de acordo com seus próprios critérios de 

significação, os elementos que devem compor a imagem. Trata-se de construir um relato 

dessas imagens, tomando por base os indicadores de hospitalidade, situados em sistemas 

coerentes de forma a refletir, o mais fielmente possível, as relações entre os 

subconjuntos do ambiente natural, social e cultural (GRINOVER, 2006). 

      Identificar as qualidades da hospitalidade apontadas por Godbout (1999), as 

categorias de hospitalidade desenvolvidas por Grinover (2006) a respeito de um 

ambiente hospitaleiro, e os tempos e espaços da hospitalidade sistematizados por 

Camargo (2004), na forma como ocorreram as apropriações e representações culturais, é 

possível na medida em que foram percebidas com base em determinadas categorias.  

A simbologia presente na história de cada um dos imóveis que abrigaram as 

“Casas de Marina” permanece nessas residências, quando transformadas em “comitês 

eleitorais”. Normalmente, funcionaram em imóveis pertencentes ao patrimônio pessoal 

do “anfitrião”, ou suas próprias residências, ou ainda, pertencem a algum membro da 

família. O tipo de envolvimento dos “anfitriões” sugere uma nova forma de 
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relacionamento entre o eleitor e seu candidato, mas o elemento da doação continua 

presente, de forma que é possível identificar a hospitalidade, como dádiva fundadora de 

vínculos. 

As “Casas de Marina” inauguraram um novo tipo de doação quando a prática 

usual, em períodos eleitorais, é a de um amigo pessoal do candidato ceder um imóvel 

onde o candidato passa a acolher seus eleitores; um modelo centralizado de organização 

de campanha no estilo “quartel general”. Em alguns casos, o imóvel é alugado e o custo 

da locação fica por conta de um colaborador. Tanto este tipo de apoio como aqueles 

dados por um “anfitrião” de uma “Casa de Marina” demonstram que sua candidatura foi 

aceita, pois existe um interesse de acolhimento, o desejo de abrigar o projeto político do 

seu candidato.  

O modelo mais comum busca abrigar a máquina eleitoral. Nas “Casas de 

Marina”, entretanto, o significado é muito mais abrangente porque rompe as fronteiras 

que separam o público do privado e permite ao “anfitrião” expor seu desejo de acolher o 

projeto político de uma candidatura com a qual se identifica. Desta forma, a identidade 

da candidata, em todas as suas várias nuances, acaba refletida na identidade do 

“anfitrião”. 

      Na prática, o acúmulo de funções torna os ambientes mais agitados, questão 

contornada pelo exercício da paciência e do respeito pelo outro, indispensáveis para a 

hospitalidade pública ou doméstica. 

      A estética dos imóveis onde funcionaram as “Casas de Marina”, segundo os 

relatos dos entrevistados, variou de acordo com o perfil socioeconômico do “anfitrião”. 

Algumas sugerem simplicidade, austeridade, composição estética que se contrapõe à 

sofisticação de outras. Quase sempre, contudo, o frequentador das “Casas de Marina”, 

seja ele eleitor, cabo eleitoral ou militante, identifica-se ou mesmo se apropria da 

estética de acolhimento que reflete a imagem da candidata e seus ideais como mulher. 

     Sofás e cadeiras confortáveis, garrafa térmica, copos descartáveis e jornais sobre 

uma mesa de centro com notícias a respeito da candidata; um painel com fotos e artigos 

nos quais Marina Silva aparece ao lado de personalidades políticas influentes: 

governadores, ministros de Estado e atores que apoiam sua candidatura, compõem a 

estética do local ao lado dos mapas de campanha, agendas de atividades e o onipresente 

computador. 
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      Esses elementos comuns, jornais, painéis em todas as “Casas de Marina”, 

ajudam na legibilidade do espaço, os visitantes que olham para essas imagens, como 

refletidas por um espelho: são eles que estão ali, na figura do seu representante, 

abraçando seus ídolos e homens importantes. A manutenção desses painéis é feita com 

atenção redobrada e a agilidade que requer o mundo globalizado, principalmente em 

época de eleições, quando a teia de relacionamentos dos candidatos se encontra exposta 

aos fatores externos e aos movimentos do jogo político sobre o qual nem mesmo o 

candidato tem controle. O abraço de ontem, muitas vezes, tem que desaparecer do 

painel e, consequentemente, da memória do eleitor no dia seguinte, devido uma fala 

desastrosa ou qualquer outro infortúnio. 

     Reforça-se que o senso estético para o local agrega valor à campanha, com base 

do que disponibiliza, um ambiente que vai ao encontro da identidade do eleitor 

engajado, aliás, ele é quem escolhe a “Casa de Marina” na qual vai exercer sua parcela 

de cidadania. Para finalizar, vale lembrar que colaboradores e patrocinadores das 

campanhas dificilmente visitam as “Casas de Marina”, preferem que esses encontros 

sejam agendados em outros espaços, que preservem suas identidades. 

O termo acessibilidade se encontra presente na lista de qualidades de um espaço 

hospitaleiro, segundo Godbout (1999), e nas categorias de hospitalidade desenvolvidas 

por Grinover (2006). As “Casas de Marina” facilitam a acessibilidade dos eleitores, 

cabos eleitorais, militantes e visitantes e pode ser analisada sob dois aspectos distintos. 

        O primeiro aspecto aborda o caráter subjetivo da acessibilidade. Refere-se ao 

acesso emocional ao elemento almejado, traduzido como ato inclusivo, faz com que o 

sujeito se sinta parte, ou seja, um lugar de igualdade subjetiva, onde o indivíduo se sente 

parte de algo, não se sente estranho, constrangido ou diminuído, pelo contrário, ganha 

status.  Como indivíduo, homem ou mulher, do povo ao descobrir que é alguém, deixa 

de ser invisível. No espaço que lhe é acessível, dispõe de uma tribuna, na qual suas 

queixas podem ser ouvidas, alimentando a esperança de que o eco das suas queixas 

chegue a ouvidos capazes de solucionar seus problemas e devolver sua identidade de 

cidadão. 

       O segundo aspecto diz respeito à acessibilidade do ponto de vista operacional 

para chegar ao bem (GRINOVER, 2006). Geograficamente, os imóveis onde se foram 

instaladas as “Casas de Marina”, transformadas em comitês de campanha, agregaram 

pessoas do bairro, da comunidade, recurso imprescindível para o acesso dos eleitores, 
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cabos eleitorais, militantes e equipe de trabalho. Suficientemente próximos, os imóveis 

garantem um tipo de acessibilidade operacional, possibilitando que se trabalhe de forma 

mais integrada e, consequentemente, mais econômica. Poupa-se tempo e recursos 

financeiros.  Da mesma forma que a “proximidade suficiente” garantiu aos ambientes 

observados, a hospitalidade no tocante à acessibilidade, é a distância suficiente entre as 

“Casas de Marina”, estabelecidas em bairros diferentes, que vai garantir outra categoria 

de ambiente hospitaleiro, a identidade do bem, que o caracteriza (GRINOVER, 2006). 

         A preservação da identidade desses espaços deve ser resguardada tal qual a 

identidade de quem frequenta a Casa uma vez que, cada uma representa um aspecto da 

identidade política da candidata e a forma como o eleitor se apropriou do que ela 

representa. 

        A legibilidade tem por premissa facilitar a entendimento, a identificação do bem 

por qualquer pessoa (GRINOVER, 2006). No caso dos imóveis que abrigam as “Casas 

de Marina”, a legibilidade constitui uma das categorias de análise importantes para a 

conformação do ambiente hospitaleiro. A legislação atual limita o material de 

campanha, proibindo o uso de outdoor, o que prejudica a legibilidade dos espaços, uma 

vez que cumpriam a função de aproximar, acolher para viabilizar vínculos. A legislação, 

todavia, forçou uma limpeza visual ao substituir os outdoors por cartazes de proporções 

bem menores. Por isso, as dimensões dos textos e das imagens, etc para confecção de 

todo material são orientadas pela coordenação da campanha. 

        Godbout (1999), em sua análise sobre as diversas naturezas do espaço 

hospitaleiro, lembrando que a hospitalidade é o dom do espaço, faz uso do termo 

“superfície” como uma dessas naturezas, interpretada como uma possível forma de se 

referir à categoria legibilidade desenvolvida em Grinover (2006). 

       Como devem ser consideradas as “Casas de Marina”: espaços públicos ou 

privados? Apesar de instaladas em espaços domésticos e manterem todas as 

características desse tipo de espaço, no tocante à sua função operacional transitória que 

exercem, podem ser consideradas como espaço comercial privado. Comercial, porque 

prestador de serviço, e privado, pois o acesso limitado, uma vez que exige recepção. 

Mesmo constituídos para atender a população, não se caracterizam como órgãos 

públicos, diferentemente do gabinete da candidata. Essa abordagem possibilita uma 

discussão a respeito da ideia cartesiana errônea, de rupturas entre os modelos de 

hospitalidade (CAMARGO, 2004, p. 53). 
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A hospitalidade é móvel em virtude da sua capacidade, como prática social, de 

se transferir de um espaço social, no qual o processo se desenrola: doméstico, público, 

comercial ou virtual, para outro, conforme as necessidades dos tempos sociais da 

hospitalidade de receber/acolher pessoas, hospedá-las, alimentá-las e entretê-las 

(CAMARGO, 2004, p.52). No caso das residências que passaram a ser utilizadas como 

“Casas de Marina”, foi possível observar que o acúmulo de funções nesses espaços, em 

decorrência de necessidades específicas do período de campanha, provocou mudanças 

quanto aos tempos de hospitalidade, uma vez que o espaço assumiu características mais 

marcantes de hospitalidade em ambiente público. 

      O ato de recepcionar pessoas, de forma intencional ou casual, constitui uma 

permanência à qual se pode aplicar as tipologias “anfitrião” e hóspede aos envolvidos 

neste ato. Destaca-se a forte presença do referencial familiar, de modo que os valores 

familiares e os vínculos são tratados com muito zelo como representação de gênero.  

Na construção simbólica cultural, por meio da qual nos relacionamos com o 

outro, o papel da mulher foi histórica e socialmente construído e internalizado de forma 

que a ela coube a responsabilidade do zelar. As percepções de ordem simbólica 

reforçam essa função e vinculam de forma, quase definitiva, a mulher a essa função que 

passa a ser socialmente legítima. Esta seria umas das dimensões construídas para a 

mulher nos contextos da hospitalidade em ambiente doméstico vividos nas “Casas de 

Marina”. 

As dinâmicas estabelecidas nas “Casas de Marina” mesclam o agir formal com o 

agir simbólico em contraponto ao agir técnico da campanha virtual. Milton Santos 

(1997) fala que os objetos técnicos promovem conexão, aproximação, vizinhança, 

apropriações, usos distintos. Os processos interativos entre sujeitos com base na 

virtualidade estabelecem vínculos, criam sentidos, promovem a apropriação de espaços 

simbólicos e físicos. Dá-se uma nova sociabilidade baseada em convergências de 

interesses.   

Pode-se dizer que as “Casas de Marina” se caracterizam como espaço de 

inclusão no âmbito de poder. É possível dizer que foram palco de um tipo de processo 

sociocultural em que a representatividade e suas diferentes formas de expressão são 

tema clássico a ocupar o pensamento político comunicacional. A proposta procurou 

romper com tal tradição de distância ao estabelecer uma nova forma de aproximação 
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entre eleitor e candidato, baseada na inclusão e na possibilidade criação de espaços para 

discussões.  

A trajetória política de Marina Silva inclui as concepções culturais e subjetivas 

que se relacionam às práticas de participação política. Transformar a própria residência 

em uma “Casa de Marina” confere aos seus moradores, na condição de novas 

lideranças, uma espécie de “passaporte” para o ingresso nos canais institucionalizados 

de representação. Sendo tal capacitação uma reserva de saber, trata-se de dotação de 

capital político (BARREIRA, 1992). 

No interior dos movimentos sociais existe uma rede de sociabilidade 

(SCHERER-WARREN, 1987) e espaços de transmissão de experiência, pois se trata de 

um aprendizado não formalizado, embora relevante, para instituir um trajeto de 

mobilidade social e política. Essa aquisição de saber não institucionalizado é construída 

cotidianamente, com base na experiência concreta. 

A recuperação de algumas categorias sociais como referência legitimadora de 

uma opção de representatividade, cuja conotação associativa possui eficácia na memória 

e avulta representações culturais (CANCLINI, 1983), são reapropriadas no plano da 

política. Os convidados de uma “Casa de Marina” explicitam significados culturais que 

não se resumem somente ao cerne da política, tocando também em questões de 

mobilidade e identidade.  

Categorias ligadas à cultura e ao cotidiano abrem espaço para repensar sobre 

outra forma de fazer política, distinta dos critérios convencionais de delegação de 

poderes e representação (EVERS, 1982). Essas dimensões ampliam a sociabilidade e 

constituem uma identidade baseada em interesses distintos criando no interior dos 

movimentos um imaginário de comunidade (DUHRAN, 1984). 

  As “Casas de Marina” são exemplos de um movimento social basicamente 

urbano que se constituiu como suporte para candidatura de Marina Silva e se justificou 

pela sua participação política na esfera institucional com base em princípios valorativos, 

como: priorizar a "nossa política" em lugar da política "dos outros” (CALDEIRA, 

1984).  
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4.2 Perfil dos “anfitriões” 

 

Neste tópico, apresento a metodologia adotada nas entrevistas realizadas com os 

“anfitriões” das “Casas de Marina” nas eleições de 2010, definidos como grupo focal da 

pesquisa de campo tomando-se por base o conceito de dádiva.  Este ator social é o 

principal responsável pela fundação de vínculos no contexto analisado por este estudo. 

Pesquisá-lo, assim como seu núcleo familiar, abriu novas possibilidades de abordagens 

a respeito do modo como se desenvolveram os vínculos entre eleitor e candidato, quais 

tipos de apropriações e mediações culturais determinaram as regras desses 

relacionamentos e até que ponto a análise desses materiais serviu como base para definir 

ações de comunicação política no período que antecedeu as campanhas, durante as 

campanhas e depois das eleições.  

Quanto à triagem dos “anfitriões” a serem entrevistados, em um universo de 

mais de 653 “Casas de Marina” espalhadas pelo Brasil e exterior, foram adotados os 

seguintes critérios: 

 

1) Geográfico: as casas dos “anfitriões” a serem abordados deveriam 

estar localizadas no Brasil, no Estado de São Paulo, na Cidade de São 

Paulo contemplando todas as cinco regiões da cidade: Zona Norte, 

Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Central na Grande São 

Paulo.  

2) Quantitativo: o número de “anfitriões” entrevistados deveria ser 

compatível com o tempo disponível para elaboração, execução e 

análise das entrevistas; pelo menos 10 “anfitriões” entrevistados.  

3) Por gênero: homens e mulheres. 

 

         Os “anfitriões” foram selecionados com a ajuda de Marcela Moraes, responsável 

pelo movimento “Casas de Marina”, indicada pela assessoria de Marina Silva. 

Inicialmente, foram fornecidos os contatos de 19 “anfitriões” dispostos a ajudar.  Os 

contatos foram feitos por telefone e correio eletrônico, nem todos, porém, com sucesso. 

Foi possível marcar entrevistas com 11 dos 19 indicados.    

A ideia original era entrevistá-los em suas residências, onde funcionaram, em 

2010, as “Casas de Marina”, o que se mostrou inviável. Assim, depois de verificar que 
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muito pouco, ou quase nada, sobrou das “Casas de Marina” nessas moradias, em 

concordância com o meu orientador, as 11 entrevistas foram realizadas no dia 13 de 

dezembro de 2012, em um Café na região oeste de São Paulo, localizado no bairro de 

Pinheiros, perto uma estação do metrô e, portanto, de fácil acesso: o Sofá Café, situado 

à Rua Bianchi Bertoldi, 130. Agendei as entrevistas de forma que cada uma fosse 

realizada em intervalos de 30 minutos, das 11h às 19h. Naquela ocasião, pude trocar de 

papel com os “anfitriões” pois foi a minha vez de recebê-los.  

    Os contatos foram realizados por mensagens eletrônicas de forma que cada um 

dos “anfitriões” convidados a dar seu depoimento respondia confirmando sua 

disponibilidade quanto ao dia proposto e informando o horário da sua conveniência. 

Dos 11 entrevistados, dois enviaram fotos como material complementar. 

        Quanto ao perfil geral dos “anfitriões” com os quais tive oportunidade de 

conversar, oito eram do sexo masculino e três do sexo feminino, 90% na faixa etária dos 

20 a 30 anos, todos com curso superior e comprometidos com ações de cidadania e 

militância política quando aderiram à campanha de Marina Silva, escolhida para receber 

seus votos em virtude de sua proposta de uma “nova política”. Nenhum deles recebeu 

ajuda financeira durante a campanha e apenas 20% gostaria que o movimento se 

institucionalizasse. Os outros 80% mostraram-se adeptos da militância suprapartidária, 

ou seja, favoráveis a que as “Casas de Marina”, atualmente, se tornassem apenas 

“casas”, ainda que preservado seu caráter de espaço voltado à reflexão política.  

A totalidade dos entrevistados acreditava que sua disponibilidade, ao abrir sua 

casa para o Outro, tenha ampliado seus vínculos com a comunidade. É importante 

ressalvar, contudo, que esse “outro” ainda está distante de ser um “outro” totalmente 

desconhecido, pois os “anfitriões”, em geral, relacionaram-se, com seus pares, ou seja, 

com sua vizinhança. Talvez seja este o motivo que explique a tímida influência 

observada, na maioria dos casos, no entorno de cada um deles.  

No decorrer das entrevistas, as questões a respeito da forma como se 

identificaram com Marina Silva foram respondidas com o entusiasmo próprio de quem 

viveu essa experiência durante a campanha e reconhece que esse tipo de identificação 

está intimamente ligado às apropriações que ocorreram no curso da sua vida política e 

se desdobraram em mobilização espontânea de cidadania. Dinâmica que legitima a 

participação deste grupo focal como cidadãos nos movimentos sociais componentes da 

sua base eleitoral e da superestrutura do sistema político.  
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Para estes eleitores, as apropriações se deram a partir de diversas formas de 

identificação, as quais abriram caminho para aqueles que acreditaram (e acreditam) na 

sua participação no processo político e apostaram na doação pessoal colocando no 

tabuleiro do jogo político seus conhecimentos, valores, habilidades e atitudes. Essa 

forma de investimento pessoal criou uma expectativa de vínculo. Para o “anfitrião” que 

aceitou a tarefa e se identificou com o discurso da campanha da candidata do PV, a 

ponto de abrir sua residência e se apropriar culturalmente das referências propostas 

durante a campanha, a resposta não veio necessariamente nas urnas, como foi para 

Marina Silva, mas na reflexão pós-pleito. 

Foi possível identificar que a decisão de 100% dos “anfitriões” ocorreu de forma 

consciente, mediada por interferências de cunho institucional (família, escola, 

comunidades de apropriações) e cognitivas (escala de valores), que Orozco (1990), no 

seu “quadro do paradigma das mediações culturais”, apresentado entre os anexos nesta 

tese, denominou de mediações institucionais e mediações cognitivas. 

 O foco da minha análise, contudo, esteve centrado na forma de como ocorreram 

as apropriações, a partir de mediações conscientes, ou seja, aquelas que foram 

mencionadas no decorrer da entrevista. Também foram identificadas mediações 

inconscientes que não constam do quadro das mediações, pois fogem do rigor científico 

e esbarram na minha percepção pessoal, como pesquisadora.  

Para efeito de análise conclusiva (e para minha surpresa), dentro das mediações 

por referência, a mediação por gênero não apareceu em nenhuma das respostas. Quando 

questionados taxativamente se o fato da Marina ser mulher de alguma forma influenciou 

a sua decisão, esta mediação foi descartada em 90% das respostas. Apenas uma 

“anfitriã” afirmou que na sua adesão ao movimento sentia uma “ponta de orgulho” pelo 

fato de Marina ser uma candidata do sexo feminino.  

Outro resultado inesperado foi a ausência da mediação institucional, 

influenciada por determinada denominação religiosa. No caso de Marina Silva, as 

decisões que envolveram aspectos religiosos se deram na esfera das mediações 

cognitivas, no quais os valores cristãos ganharam força e superaram as diferenças 

doutrinárias denominacionais.  Ateus votaram em Marina.  

       A totalidade dos entrevistados enfatizou que a opção por Marina se deu com 

base em uma escolha cognitiva e institucional, por considerarem a candidata uma 

alternativa viável para um novo projeto político. Isto demonstra que as apropriações se 
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desdobraram em mobilização. Pode-se dizer que os entrevistados, dada a hegemonia das 

respostas, formaram uma comunidade de apropriações que percebeu o movimento 

“Casa de Marina” como fenômeno de mobilização.   

Apesar do status de fenômeno de ação de comunicação política eleitoral, as 

“Casas de Marina” ainda não contemplaram todos os indicadores presentes em 

ambientes de hospitalidade doméstica e virtual. O meu objetivo foi justamente 

identificar presenças e ausências desses indicadores tomando-se por base o paradigma 

das mediações e, com base nessa reflexão, trazer referências teóricas que possam ajudar 

os coordenadores de campanhas eleitorais e os profissionais da comunicação política a 

traçar estratégias que potencializem ações como as das “Casas de Marina”, nascidas no 

seio da sociedade civil, e não da capacidade criativa de alguns. 

O roteiro para as entrevistas com os “anfitriões” das “Casas de Marina” foi 

elaborado com base no referencial teórico e no material coletado junto aos jornais Folha 

de S.Paulo e O Estado de S.Paulo. Durante as conversas, que duraram cerca de 30 

minutos cada uma, foram feitas as vinte perguntas constantes no roteiro, cujo foco 

deteve-se à revisão de um passado recente, no sentido de compreender como cada 

“anfitrião” entrevistado lidou com a experiência, reflexão e análise de como ocorreram 

a identificação e a sintonia com a candidata, além da forma como cada um deles se 

apropriou das “diversas Marinas”, presentes nos discursos midiatizados e qual as 

expectativas para o futuro do papel de cada um como “anfitrião”/cidadão. As respostas 

analisadas com base nos paradigmas da hospitalidade e das representações a 

apropriações culturais na campanha de Marina Silva à Presidência da República em 

2010. 

As categorias de mediação foram as mesmas usadas no roteiro da entrevista com 

Marina Silva, tal como propostas por Orozco (1990), com base nos estudos de Jesús 

Martín-Barbero (1997):  mediação constitutiva; mediações de referência subdividida em 

gênero, etnia e estrato social; mediações institucionais subdivididas em igreja e 

comunidades de apropriação; mediações situacionais subdivididas em espaço, tempo e 

parceria; mediação cognitiva em escala de valores, apropriação e produção de sentidos, 

representações que estruturam conhecimento. 

A seguir, apresento um relato das entrevistas e algumas considerações acerca de 

cada entrevista com os “anfitriões”. Gostaria de ressaltar que mediante a riqueza do 
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material coletado caberia uma análise mais detalhada das entrevistas que não foi 

contemplada. 

 

 Primeiro entrevistado: sexo masculino, formação superior em Direito, 

faixa etária entre 30 e 40 anos (não revelou a idade), chefe de família. 

Perfil de liderança, envolvido em ações de cidadania, influente no bairro, 

histórico familiar em atividades de cunho político. Engajou-se na 

campanha de Marina Silva à Presidência da República nas eleições de 

2010 devido aos valores defendidos pela candidata e pela questão 

ecológica. Reconhece-se como uma pessoa festeira, que gosta de receber 

convidados, apesar de não ter feito reuniões em sua casa durante a 

campanha. A “sua” “Casa de Marina” funcionou como centro de 

distribuição de material de propaganda. Contou que sua família aderiu ao 

projeto e a casa se tornou um local de discussão e formulação política 

dentro da família e que os vizinhos e os guardas do bairro faziam 

perguntas sobre a candidata devido ao banner que ele colocou na porta, 

mas não acredita que sua adesão ao movimento tenha ampliado seus 

vínculos com a comunidade ou tenha gerado algum impacto na sua 

influência na comunidade. Depois das eleições, manteve-se ativo 

buscando contatos na rede a partir do seu blog. Repetiria a experiência e 

ampliaria sua atuação. Não recebeu nenhuma ajuda financeira e vê uma 

tendência niilista no movimento, ou seja, uma ausência de finalidade e 

uma preocupação exagerada em não institucionalizar as Casas de forma 

que elas se mantenham como organismos vivos no seio da sociedade sem 

coloração partidária e, consequentemente, “longe” de interesses expúrios. 

Um exemplo dessa tendência filosófica, segundo ele, está no fato do 

movimento ter saído da rede em 03 de outubro de 2011. Foi possível 

identificar mediações de cunho institucional (família, escola, 

comunidades de apropriações) e cognitivo (escala de valores). 

 

 Segundo entrevistado: sexo masculino, formação superior em Tecnologia 

Ambiental, 26 anos. Morava com os pais quando aderiu ao movimento 

“Casas de Marina”. Engajado em ações de cidadania, em especial na 
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militância pelo meio ambiente. Apartidário, aderiu à campanha de 

Marina Silva em 2010 motivado pela questão ecológica e pelo histórico 

de vida da candidata. O entrevistado não se reconhece como uma pessoa 

festeira (que gosta de receber convidados) e não fez reuniões em sua 

casa, que serviu como centro de distribuição de material. Afirmou 

acreditar que dois fatores contribuíram para subtilização da casa 

enquanto espaço doméstico de hospitalidade política: o fato de São Paulo 

ser uma cidade onde não se estabelecem relações facilmente e o fato de 

morar com os pais. Na visão deste “anfitrião”, sua participação poderia 

ter sido mais ativa, pois, em um primeiro momento, seu pai não gostou 

de ver a sua casa identificada como uma “Casa de Marina”. O banner na 

porta sugeria que todos que moravam ali, que a família tinha aderido à 

candidatura, e não era essa a verdade. O fato é, sua decisão de ser um 

“anfitrião” de uma “Casa de Marina” foi motivo de muita discussão 

familiar. Depois, com o passar dos dias, seus pais aderiram à candidatura 

de Marina Silva. Diferentemente o primeiro entrevistado, cuja família 

aderiu ao projeto, este eleitor teve dificuldades para envolver seus 

familiares na campanha. Mesmo assim, ambas as casas se tornaram 

obrigatoriamente um local de discussão e formulação política, fato que 

agregou valor e trouxe mudanças às relações familiares. Contou que os 

vizinhos não faziam perguntas sobre a candidata, mas fez alguns amigos 

dentre os muitos eleitores que foram retirar material de campanha. O 

“anfitrião” afirmou acreditar que a experiência ampliou seus vínculos 

com a comunidade virtual constituída ao redor do movimento, mas não 

percebeu nenhuma mudança significativa na sua vida pelo o fato de ter 

tornado a sua casa uma “Casa de Marina” durante a campanha de 2010. 

Tão pouco mostrou acreditar que sua opção tenha gerado algum impacto 

ou influência sobre a comunidade. Depois das eleições, manteve-se ativo, 

buscando contatos na rede. Repetiria a experiência e ampliaria sua 

atuação. Não recebeu nenhuma ajuda financeira, considera-se voluntário 

e mostra grande preocupação em relação à não institucionalização das 

“Casas de Marina”, pois crê que, para que  se mantenham como 

organismos vivos no seio da sociedade, não devem ter coloração 
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partidária. Foi possível identificar mediações de cunho institucional 

(comunidades de apropriações) e cognitivas (escala de valores). 

 

 Terceiro entrevistado: sexo masculino, formação superior em Direito, 30 

anos, chefe de família, engajado em ações de cidadania, em especial na 

militância política. Apartidário, engajou-se nas duas campanhas de Lula 

nas quais já experimentou ações parecidas com a das “Casas de Marina”. 

Considerou a candidata, personalidade política ideal para a Presidência 

da República devido ao seu histórico de vida e por sua trajetória de 

militância política. O “anfitrião” afirmou não ter facilidade para abordar 

desconhecidos, mas se reconheceu como uma pessoa festeira, que gosta 

de receber. Não fez reuniões em sua casa, que serviu basicamente como 

centro de distribuição de material. Os demais moradores da sua casa 

aderiram à campanha totalmente. Acredita que o fato de não ter podido 

manifestar sua opinião política, quando jovem, na casa de seus pais, foi 

decisivo na sua opção pela militância. Seus vizinhos não fizeram 

perguntas sobre a candidata, nem se aproximaram, mas o “anfitrião” 

acredita que tenha ampliado seus vínculos com a comunidade virtual que 

se instalou ao redor do movimento. Não percebeu nenhuma mudança 

significativa na sua vida pelo o fato de ser um “anfitrião” de uma “Casa 

de Marina”, tão pouco acredita que sua opção tenha gerado algum 

impacto na sua influência na comunidade. Diferentemente dos dois 

primeiros entrevistados, participou ativamente da campanha,  manteve 

contatos virtuais e não virtuais, foi a debates e dialogou com outros 

“anfitriões”, e ainda se mantinha ativo alimentando os vínculos feitos no 

período da campanha. Criticou o movimento pela falta de interação. 

Disse que repetiria a experiência e ampliaria sua atuação desde que o 

movimento se estruturasse melhor. Não recebeu qualquer ajuda 

financeira, mas não se vê como voluntário e acredita que o caminho para 

o sucesso de movimentos como o das “Casas de Marina” seja a 

institucionalização, assim como defende que as Casas se mantenham 

como organismos vivos no seio da sociedade, atuando como verdadeiros 

comitês políticos, com objetivos e metas a serem cumpridas. “Esse 
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negócio de conhecer o candidato é debate de classe média”, afirmou. Foi 

possível identificar no processo que o transformou em “anfitrião” de uma 

“Casa de Marina” mediações de cunho institucional (comunidades de 

apropriações) e cognitivas (escala de valores). 

 

 Quarta entrevistada:sexo feminino, formação superior em Sociologia, 

pesquisadora ambiental, 25 anos. Perfil de liderança, engajada em ações 

de cidadania, família nordestina. Engajou-se na campanha de Marina 

Silva à Presidência da República nas eleições de 2010 devido aos valores 

defendidos pela candidata e à questão ecológica. A entrevistada se 

reconheceu como uma pessoa festeira que gosta de receber, fez da casa 

dos pais, que moram perto, uma extensão da “sua” “Casa de Marina”, 

para encontros, reuniões e distribuição de material. A família aderiu ao 

projeto e ambas as casas se tornaram locais de discussão e formulação 

política dentro da família. Seus primos, que vieram passar as férias de 

julho na casa da família, aderiram ao projeto ajudando nas ações 

propostas pelo movimento. Uma tia, moradora de Mauá, na Grande São 

Paulo, também aderiu à campanha convencida de que a candidata 

professava a mesma fé que a sua e frequentava a mesma denominação 

religiosa. Esta foi, aliás, uma das poucas mediações pela religião que 

notei na análise das representações e apropriações feitas pelos 

entrevistados. Os outros casos de mediação pela religião foram o de um 

jovem crente e de um seminarista que, no final de semana, quando 

voltava do seminário, trabalhava na sua casa distribuindo material de 

campanha. Os vizinhos do bairro da quarta entrevistada fizeram 

perguntas sobre a candidata e paravam para ouvi-la atraídos banner 

colocado na porta. A eleitora classificou a experiência como 

“gratificante”, acreditando que obteve retorno, pois ampliou seus 

vínculos com a comunidade. O fato de ter sido uma anfitriã das “Casas 

de Marina” gerou impacto na sua influência na comunidade. Depois das 

eleições, manteve-se ativa buscando contatos virtuais e presenciais. 

Repetiria a experiência e ampliaria sua atuação. Foi possível identificar, 

no processo que a transformou numa “anfitriã”, mediações de cunho 
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institucional (família, escola, comunidades de apropriações) e cognitivas 

(escala de valores). 

 

 Quinto entrevistado: sexo masculino, formação superior em Design, 29 

anos, solteiro, mora sozinho. Perfil de liderança, engajado em ações de 

cidadania, detinha certa influência no bairro, embora sem histórico 

familiar em atividades de cunho político. Envolveu-se na campanha de 

Marina Silva à Presidência da República nas eleições de 2010, devido 

aos valores defendidos pela candidata e sua proposta de política 

participativa. O entrevistado se reconheceu como um “anfitrião” gosta de 

receber, pois sua casa normalmente funciona como espaço de trocas 

coletivas. Organizou várias reuniões, inclusive almoços, por acreditar na 

necessidade de construção de laços com base na comensalidade
4
. Sua 

casa também serviu como centro de produção e distribuição de material. 

O entrevistado afirmou não acreditar que o fato de ser “anfitrião” de uma 

“Casa de Marina” tenha gerado impacto na sua comunidade ou agregado 

valor à sua imagem. Depois das eleições, manteve-se, da mesma forma 

que os outros entrevistados, ativo, buscando contatos na rede e 

demostrou certeza de que repetiria a experiência, ampliando sua atuação. 

Não recebeu qualquer ajuda financeira e entendia que o movimento 

deveria continuar tal como foi pensado: um movimento marcado pela 

ausência de finalidade, ou seja, defendia a não institucionalização das 

“Casas de Marina” de forma que se mantivessem como organismos vivos 

no seio da sociedade sem coloração partidária. Foi possível identificar no 

processo que o transformou em “anfitrião” mediações de cunho 

institucional (família, escola, comunidades de apropriações) e mediações 

cognitivas (escala de valores).  

                                                 
4
  Sobre o conceito de comensalidade e o de dádiva: comensalidade deriva do latim "mensa" que 

significa conviver à mesa e isto envolve aspectos estruturadores da organização social. Para Lévi-Strauss, 

constitui o espaço no sentido social que dá conta das relações estruturais nas famílias, correspondendo 

também ao espaço de relações estruturais. A alimentação revela a estrutura da vida cotidiana, do seu 

núcleo mais íntimo e mais compartilhado. A sociabilidade manifesta-se sempre na comida compartilhada. 

LÉVI-STRAUSS, C. O cru e o cozido. Mitológicas. v.1. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 
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 Sexto entrevistado: sexo masculino, formação superior em 

Administração, 28 anos, perfil de líder, solteiro. Não era engajado em 

ações de cidadania, nem tem histórico familiar em atividades de cunho 

político. Engajou-se na campanha de Marina Silva à Presidência da 

República nas eleições de 2010 devido ao histórico de vida e valores da 

candidata: a questão ecológica. O entrevistado se reconheceu como uma 

pessoa que gosta de receber, apesar de não ter feito reuniões em sua casa, 

que serviu mais como centro de distribuição de material. Depois das 

eleições, manteve-se ativo buscando contatos na rede e repetiria a 

experiência  ampliando sua atuação. Não recebeu nenhuma ajuda 

financeira. Foi possível identificar no processo que o transformou em 

“anfitrião” de uma “Casa de Marina” mediações de cunho institucional 

(família, escola, comunidades de apropriações) e cognitivo (escala de 

valores). 

 

 Sétimo entrevistado: sexo masculino, 29 anos, formação: ensino médio, 

solteiro, perfil de líder, engajado em ações de cidadania, influente no seu 

bairro de origem – Taboão da Serra –  revelou pretensões políticas. 

Engajou-se na campanha de Marina Silva à Presidência da República nas 

eleições de 2010 devido aos valores defendidos pela candidata. O 

entrevistado se reconheceu como uma pessoa que gosta de receber, fez 

reuniões em sua casa, embora esta tenha servido mais como centro de 

distribuição de material. O entrevistado contou que a sua casa foi a 

primeira “Casa de Marina” a ser visitada pela candidata, o que gerou 

repercussão na mídia. A partir daquele momento, o entrevistado e sua 

família aderiram integralmente ao projeto e sua casa se tornou um local 

de discussão e formulação política. Afirmou acreditar que tenha 

ampliado seus vínculos com a comunidade e fortalecido seus vínculos 

pessoais, inclusive no exterior, graças à repercussão na mídia do seu 

papel de “anfitrião” de uma “Casa de Marina”, assim como afirmou 

também que a experiência de “anfitrião” tenha gerado algum impacto na 

sua influência na comunidade. Depois das eleições, manteve-se ativo 
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buscando contatos na rede. Repetiria a experiência e revelou a intenção 

de ampliar sua atuação candidatando-se a vereador pela cidade de 

Taboão da Serra, na Grande São Paulo.  Não recebeu qualquer ajuda 

financeira. Foi possível identificar, no processo que o transformou em 

“anfitrião”, mediações de cunho institucional (comunidades de 

apropriações) e cognitivo (escala de valores). 

 

 Oitavo entrevistado:sexo masculino, formação superior em Jornalismo. 

No momento da entrevista, estudava para ser padre no seminário da 

Diocese de São Miguel Paulista. Solteiro, 23 anos, perfil de líder, 

engajado em ações de cidadania, possui histórico familiar em atividades 

de cunho político. Engajou-se na campanha de Marina Silva à 

Presidência da República nas eleições de 2010, devido aos valores 

defendidos pela candidata. O entrevistado não se reconhece como uma 

pessoa que gosta de receber. Não fez reuniões em sua casa, mas 

participou de vários eventos relacionados ao movimento. Sua casa serviu 

basicamente como centro de distribuição de material. Contou que a 

família aderiu ao projeto e sua casa se tornou um local de discussão e 

formulação política dentro da família. Não acredita, contudo, que tenha 

ampliado seus vínculos com a comunidade, nem que o fato de ser um 

“anfitrião” tenha gerado algum impacto na sua influência na 

comunidade. Depois das eleições encerrou suas atividades na rede e não 

acredita que repetiria a experiência pelo fato de estar 100% focado nos 

seus estudos no seminário. Não recebeu ajuda financeira e afirmou 

acreditar que as Casas devem se manter como organismos vivos no seio 

da sociedade. Foi possível identificar no processo que o transformou em 

“anfitrião” de uma “Casa de Marina” mediações de cunho institucional 

(comunidades de apropriações) e cognitivo (escala de valores). 

 

 Nono entrevistado: sexo masculino, formação superior em Comunicação 

Social/ Cinema, 27 anos, casado, sem filhos, perfil de líder, engajado em 

ações de cidadania, influente no bairro. Possui histórico familiar em 

atividades de cunho político, pois é enteado do candidato a senador na 
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chapa de Marina Silva nas eleições de 2010, Ricardo Yung. Engajou-se 

na campanha de Marina Silva à Presidência da República nas eleições de 

2010 devido aos valores defendidos pela candidata. Relatou que 

modificou sua visão de mundo quando teve contato com a obra de Capra 

e que associou a mensagem do filme às propostas da candidata. O 

entrevistado se reconheceu alguém que gosta de receber, fez reuniões em 

sua casa, que serviu mais como centro de distribuição de material. 

Contou ainda que a família aderiu ao projeto e sua casa se tornou um 

local de discussão e formulação política dentro da família. Não pôde 

colocar material de campanha na porta por morar em apartamento. 

Manteve-se ativo depois das eleições buscando contatos na rede. 

Repetiria a experiência e ampliaria sua atuação. Não recebeu qualquer 

ajuda financeira e defendeu  que a não institucionalização do movimento, 

alegando que as “Casas de Marina” deveriam se manter como entidades 

suprapartidárias e como organismos vivos no seio da sociedade. Foi 

possível identificar, no processo que o transformou em “anfitrião” 

mediações de cunho institucional (família, escola, comunidades de 

apropriações) e cognitivo (escala de valores). 

         

 Décimo entrevistado: sexo feminino, formação superior em História, 61 

anos, casada, não tem religião, mora sozinha com o marido. Perfil de 

liderança, militante política que se cansou da atuação partidáriae passou a 

se dedicar a ações de cidadania. Influente no bairro, possui histórico 

familiar em atividades de cunho político. Engajou-se na campanha de 

Marina Silva à Presidência da República nas eleições de 2010 devido ao 

histórico de vida e aos valores defendidos pela candidata, ou seja, por 

Marina ser de origem humilde, uma cabocla, candidata fora do eixo 

Rio/São Paulo que veio da Amazônia. A entrevistada se reconheceu 

como uma anfitriã que gosta de receber, apesar de não ter feito reuniões 

em sua casa, que serviu mais como centro de distribuição de material. 

Fez um trabalho no comércio local. Contou que a família só aderiu ao 

projeto no final da campanha. Seus vizinhos fizeram perguntas sobre a 

candidata, mas não pôde colocar o banner na porta de entrada pelo fato 
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de morar em um apartamento. A entrevistada demonstrou que acredita ter 

ampliado seus vínculos com a comunidade. Depois das eleições, 

manteve-se ativa buscando contatos na rede. Repetiria a experiência e 

ampliaria sua atuação. Não recebeu ajuda financeira e defendeu que o 

movimento não seja institucionalizado, permanecendo as “Casas de 

Marina” como organismos vivos no seio da sociedade sem coloração 

partidária. Foi possível identificar mediações de cunho institucional 

(comunidades de apropriações), de referência (etnia e extrato social), 

cognitivas (escala de valores) e mediações situacionais (local). 

 Décimo primeiro entrevistado: sexo feminino, formação superior em 

Comunicação Social, idade 29 anos, não tem religião, solteira, mora 

sozinha, perfil de líder, engajada em ações de cidadania, influente no 

bairro, possui histórico familiar em atividades de cunho político. 

Engajou-se na campanha de Marina Silva à Presidência da República nas 

eleições de 2010 devido aos valores defendidos pela candidata. Afirmou 

que gosta de receber e contou que fez reuniões em sua casa. Foi a única 

entrevistada que mencionou ter feito reuniões temáticas, ou seja, cujo 

teor era era pré-definido pelo movimento. Em sua casa, “saúde” foi o 

tema das discussões. Além destes encontros, sua casa também serviu 

como centro de distribuição de material. A entrevistada contou ainda que 

a família aderiu ao projeto, embora não acredite que tenha ampliado seus 

vínculos com a comunidade, nem que o fato de ser “anfitriã” tenha 

gerado algum impacto na sua imagem na comunidade. Depois das 

eleições, manteve-se ativa buscando contatos na rede e repetiria a 

experiência, ampliando sua atuação. Não recebeu nenhuma ajuda 

financeira e defendeu que as “Casas de Marina” deveriam ser mantidas 

como organismos vivos no seio da sociedade, desde que sem coloração 

partidária. Foi possível identificar mediações de cunho institucional 

(família, escola, comunidades de apropriações) e cognitivo (escala de 

valores) e, de forma inconsciente, mediação de gênero. 

 

A revista britânica The Economist, na sua terceira edição do mês de abril de 

2010, apresentou a candidata do PV como a “Outra Silva” (ANOTHER, 2010), em 
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referência ao sobrenome do presidente Luís Inácio Lula da Silva.  A matéria dizia que, 

de vez em quando, surge um político que parece ter muitos princípios para ser jogado na 

briga canina eleitoral e que Marina “parece ser uma candidata desse tipo”.  

Dona de um discurso de princípios, no entendimento da revista, o principal tema 

da sua campanha foi a defesa da responsabilidade moral do Brasil em se tornar uma 

economia de alta tecnologia e baixa emissão de carbono. Contudo, a visibilidade e o 

respeito conquistados por Marina Silva no exterior demorou a se refletir nas pesquisas 

eleitorais no Brasil. Os valores defendidos pela candidata aparecem como unanimidade 

no quadro das mediações da mesma forma que as mediações por comunidades de 

apropriação. As duas grandes surpresas, considerada a reduzida proporção do universo 

pesquisado, conforme já dito anteriormente, foram as ausências das medições de gênero 

e religião. 

     A resistência do eleitorado feminino aos candidatos do Partido dos 

Trabalhadores (PT) é histórica (MACHADO, 2010). Consequentemente, a candidata à 

presidência da República pelo PT reaviva e potencializa velhos fantasmas. A origem do 

partido está relacionada ao sindicalismo e aos movimentos sociais de setores 

predominantemente masculinos, onde os espaços políticos eram (e são) ocupados, 

sobretudo, por homens.  

No caso da candidata do PT, Dilma Roussef, pesa o fato de ser menos conhecida 

(MORAES, 2010). Assim, se, em tese, as mulheres são menos informadas politicamente 

é razoável pensar que um número reduzido de mulheres declarem intenção de votar na 

petista, sugere Teresa Sacchet, professora de Ciências Sociais da Universidade de São 

Paulo (USP).  Para André Singer, também cientista político da USP, a desinformação é 

um dos fatores da diferença de votação, embora haja outros, como o conservadorismo 

das mulheres. Marlise Matos, professora da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) também considera fator preponderante a imagem dura e agressiva da 

candidata, traço bem visto nos candidatos homens, mas não em mulheres (BRAMATTI, 

2010).  

Cuidadoso e desconfiado, o eleitorado feminino parece se identificar mais com 

traços ligados à maternagem, à saúde e outros temas caros ao universo feminino e tende 

a votar na pessoa mais conhecida. Mudar o tom professoral, diminuir a impopularidade 

e moldar a retórica masculina da candidata foram metas emergenciais da campanha do 

PT para Presidência da República.  
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        Na campanha da candidata do Partido Verde (PV), o eleitorado feminino era 

formado, na sua maioria, por mulheres das classes C e D que se identificavam com a 

origem pobre da candidata. Marina Silva parecia contar com uma certa vantagem na 

corrida pelo voto feminino, apesar de seu berço político ter sido o PT (partido em que 

predomina uma cultura machista) e ter estado à frente do Ministério do Meio Ambiente 

durante o governo de Lula, de 2003 a 2008. Marina rompeu velhos laços de afinidade ao 

se filiar ao PV, em agosto de 2009. Conhecido como um partido próximo à esquerda e 

aos movimentos populares, o PV é simpático às causas das minorias, aberto à 

diversidade, agregador de jovens, plenamente identificado com o eleitorado feminino e 

ideologicamente comprometido com as causas ambientalistas.  

Em contraponto à candidatura do PT, Marina Silva abraçou diversos temas 

relacionados ao universo feminino (ULHÔA, 2010). Sua biografia e sua imagem de 

mulher frágil/ forte refletem como um espelho o perfil da mulher simples, batalhadora e 

espiritualizada, que levanta junto com o Sol para trabalhar e não dorme antes de pedir a 

Deus por sua família. O passo leve, como o de quem vai ser arrebatada pelo vento a 

qualquer momento, confere-lhe uma elegância que é complementada pelos vestidos 

longos que emolduram sua feminilidade. 

      Na construção social das relações de gênero, deve-se compreender “gênero” 

como elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas 

entre os sexos e como um primeiro modo de dar significado às relações de poder 

(SANTOS, N., 2006, p. 25). O papel da mulher no contexto da hospitalidade em 

ambiente doméstico sofreu mudanças nos seus atributos, como, por exemplo, a inserção 

na política. Entretanto, as funções que legitimaram seu papel na hierarquia de gênero 

não foram extintas.  

           As fronteiras que delimitam novos atributos e funções legitimadas no decorrer do 

tempo são fluidas e flexíveis, de forma que a dicotomia entre público/privado e a 

associação da mulher à esfera doméstica pode estar se tornando teoricamente 

disfuncional, mas, na prática, as mulheres ainda têm sido as principais responsáveis pela 

esfera doméstica, um dos aspectos menos permeáveis às mudanças no período 

contemporâneo (SANTOS, N., 2006, p. 64). Deste modo, “o significado do trabalho na 

identidade da maioria das mulheres é a sua dupla presença na sociedade, tanto no 

contexto privado quanto público” não poderia ser diferente na dinâmica organizacional 

das “Casas de Marina”.  
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 Gratuidade, invisibilidade e sacrifício, qualidades implícitas ao trabalho 

doméstico e inerente à hospitalidade como dádiva fundadora de vínculos de natureza 

política, continuam a permear a atuação pública das mulheres mesmo que seja em 

tempo parcial (HIRATA e LE DOARÉ, 1999, p.20). Em relação às “Casas de Marina”, 

estão presentes na mobilização política e na organização de redes de relacionamento 

objetivando contribuir para campanha da candidata PV. Assim, as mulheres se mantêm 

ocupadas com funções associadas ao seu papel tradicional ético-afetivo constitutivo de 

sua representação como esposa e mãe, condição de identidade de dupla presença 

(GAVIRA, 2002). Seguem se reafirmando e se realimentando, em esferas sociais 

distintas, transpondo-se do âmbito doméstico para o público e vice-versa (SANTOS, N., 

2006, p. 67). 

       As “Casas de Marina” se constituíriam, para algumas mulheres, um meio de 

acesso ao espaço político, espelho da trajetória de vida da candidata Marina Silva. As 

mulheres encontraram diversos sentidos nessa experiência, “uma das quais é a 

experiência comunicativa que lhes permite desenvolver novas relações humanas” 

(SANTOS, N., 2006, p. 62) e, com base em ações de hospitalidade, no papel de 

anfitriãs, estabelecer e manter os novos vínculos. O contexto das “Casas de Marina” 

favoreceu rearranjos domésticos em diferentes níveis resultando maior participação 

feminina e familiar como um todo. Relembro, contudo, que a mediação de gênero não 

foi contemplada nas entrevistas. 

     O viés religioso presente na campanha da candidata do Partido Verde 

possibilitaria mais um recorte temático neste estudo. Marina enfatizou sua religiosidade, 

mas buscou não fazer da Igreja um palanque. Apesar da linha tênue que separa os 

territórios da religião e da política, a gestão da campanha de Marina cuidou para que os 

dois territórios não se confundissem. Isso, mesmo Marina tendo se declarado uma 

“evangélica política” e não uma “política evangélica”, membro da Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus. 

       Campanhas políticas são verdadeiros campos minados e, no campo digital, a 

guerrilha pode ficar pesada quando se recorre à propagação de boatos e fatos que 

possam adquirir proporções perigosas. Por exemplo, o caso de vereador homossexual 

que entregou para Marina uma bandeira do movimento gay mas que não foi empunhada 

pela candidata gerou em uma corrente enorme de comentários, em que estiveram 

presentes temas como o criacionismo, conservadorismo e radicalismo ambiental,  alvos 
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os preferenciais para os ataques dos oposicionistas. O viés religioso da campanha de 

Marina Silva não foi passível de uma análise minuciosa apesar das nuances que 

apresentou em virtude da ausência de mediação religiosa nas entrevistas realizadas. 

 

Neste capítulo trato do espaço que serviu de cenário para a dinâmica relacional 

que se estabeleceu entre os “anfitriões” das “Casas de Marina” e seus pares, do ponto de 

vista da hospitalidade, quanto dos sujeitos. Atores que fizeram de suas próprias casas 

palco para externar a forma como assimilaram o discurso de campanha da candidata, as 

representações propostas no discurso da mídia, o cardápio cultural do qual eles se 

apropriaram e os diversos fatores que mediaram a escolha de cada um pela candidata 

Marina Silva.  

No processo de construção da imagem da candidata pelos 11 entrevistados, foi 

possível identificar três importantes fatores de influência. O primeiro pode ser creditado 

à biografia da candidata, que determinou a opção da maioria dos “anfitriões” por Marina 

Silva como sua candidata. Este tipo construção de imagem beirou a idolatria e foi 

reforçada inconscientemente, creio, pela própria candidata, afinal, é a sua vida. O 

segundo fator de influência na apropriação da imagem da candidata, foi identificado no 

discurso midiático e na forma como se tratou da imagem da candidata, ora reforçando 

traços messiânicos da sua biografia, ora, em outros poucos momentos, contrapondo-se à 

imagem construída tanto pela candidata quanto pelos responsáveis por sua campanha. O 

terceiro fator de influência refere-se às diferentes leituras feitas por cada “anfitrião” com 

base em seus scripts pessoais, ou seja, a recepção da imagem da candidata passa 

necessariamente pelo filtro das mediações.  

As mediações identificadas durante as entrevistas com os “anfitriões” se 

mostraram reveladoras na medida em que desconstruíram algumas das representações 

propostas pelo discurso da mídia, na forma como a cobertura jornalística construiu a 

candidata Marina Silva.  

Apesar da ausência nas falas dos 11 eleitores “anfitriões”, tanto a questão de 

gênero quanto a opção religiosa da candidata apareceram na cobertura jornalística, em 

especial nos primeiros meses do ano eleitoral de 2010, antes, portanto, do início oficial 

da campanha. Entre março e junho, a mídia e a propaganda trabalham exaustivamente a 

imagem dos candidatos. Ficaram marcadas como mediação cultural de caráter 

significante, as mediações institucionais, que evidenciaram a natureza comunitária das 
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“Casas de Marina”, persistindo e resistindo a qualquer movimento que não fosse 

suprapartidário. Enfim, daí emergiu um novo perfil de militante:  com causa, mas sem 

perfil partidário. 

  

A produção de imagem em ambiente de hospitalidade doméstica durante a 

campanha da Marina Silva abre a discussão desenvolvida no próximo subcapítulo, no 

qual procurei estabelecer um paralelo entre os dois pilares que, a meu ver, fundaram e 

sustentaram a rede de vínculos políticos. Refiro-me às ações comunicacionais realizadas 

tanto no ambiente doméstico, quanto no ambiente virtual que permearam a campanha da 

candidata do PV nas eleições presidenciais de 2010 e se fortaleceram, como rede de 

natureza política, para as próximas eleições.  
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4.3 Mídias digitais e hospitalidade em ambiente virtual 

 

A Idade da Mídia redimensionou a política em três patamares: (1) telepolítica, 

realizada em redes eletrônicas, analógicas ou digitais; (2) aparecimento de novas formas 

de práxis política e (3) na mudança de regras e formatos da política realizada no espaço 

virtual, em meio ao complexo campo de novas tecnologias.  

Neste capítulo, apresento um breve resumo do uso da internet na comunicação 

política. O relato da experiência virtual na campanha de presidente norte-americano 

Barack Obama é o ponto de vista com base no qual estabeleço comparações com a 

experiência de Marina Silva em 2010. Para as observações a respeito da campanha de 

Barack Obama, utilizei como fonte primária a pesquisa junto aos jornais O Estado de S. 

Paulo e Folha de S. Paulo e, para a análise da campanha de Marina Silva, aos jornais, 

acrescentei o material coletado durante evento realizado no Itaú Cultural, em São Paulo, 

que reuniu os coordenadores das campanhas virtuais dos três presidenciáveis: Marina 

Silva, Dilma Roussef e José Serra.  
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4.3.1 A internet nas campanhas eleitorais 

 

         “O papel da internet na eleição presidencial no Brasil ainda não será decisivo”, 

avaliavam coordenadores de comunicação das pré-campanhas e especialistas. Mas é a 

batalha ideológica na rede que pode municiar e mobilizar os militantes que atuam 

diariamente na rede para levar o debate às ruas. Os núcleos de comunicação digital das 

campanhas foram articulados acreditando-se no potencial multiplicador da militância 

virtual. Equipes especializadas monitoraram linguagem e conteúdos de blogs e redes 

sociais dos candidatos de forma centralizada e captaram as manifestações criativas 

capazes de seduzir eleitores. 

O Partido Verde (PV) apostou na mobilização apartidária. Até maio de 2010, o 

Movimento Marina Silva, criado por não-filiados, contava com 19 mil integrantes ao 

passo que o núcleo digital do partido tinha apenas quarenta pessoas trabalhando.  

Marcelo Coutinho, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e estudioso 

das novas mídias, defende que a web é poderosa na conquista de votos uma vez que os 

sites reforçam convicções. O que pôde ser observado nas entrevistas realizadas com os 

“anfitriões”, cuja militância também se deu por meio da internet, é que, em um primeiro 

momento, a rede mundial de computadores angariou simpatizantes que votaram na 

candidata do PV. Contudo, é necessário ainda muito trabalho e tempo para que esses 

eleitores se tornem partidários de Marina. 

Dados do Centro de Estudos sobre tecnologia da Informação e da Comunicação 

(www.cetic.br) mostram que apenas 24% dos domicílios brasileiros têm acesso à 

internet, o que equivalia, no final de 2009, a cerca de 13,5 milhões de casas. Este 

percentual era ainda menor no Norte e no Nordeste (13%). Por outro lado, nota-se, entre 

as classes populares, que o acesso à internet tem sido crescente e o Nordeste é a região 

onde há o maior percentual de internautas integrando redes sociais; e o acesso em 

domicílios de famílias com renda de um a dois salários mínimos cresce, em média, 69% 

por ano. O fato é que “as classes de renda mais baixa estão mais conectadas do que 

estavam nas eleições de 2006”, afirma Sérgio Amadeu da Silveira, professor e 

pesquisador da Universidade Federal do ABC. 

Tal descrição do ambiente virtual se apresentou favorável a Marina Silva, então 

pré-candidatura à Presidência da República tendo em vista a construção da teia de 

relações durante a campanha eleitoral de 2010. 



115 

 

  

A comunidade de eleitores virtuais, além de ser construída no agrupamento 

afinidades entre seus participantes, possibilita a busca e a troca de informações, bem 

como as discussões sobre todo o processo eleitoral. Caracterizam-se pelos seguintes 

fatores: abrangência geográfica, elemento importante em eleições majoritárias, em 

especial eleições presidenciais em um país de proporções continentais como é o caso do 

Brasil; amplitude de tempo; alcance; velocidade; capacidade de mudanças; potencial de 

envolvimento; preservação da identidade; possibilidade de anonimato; novas 

experiências. A junção destes fatores permite a segmentação do eleitorado com base na 

identificação do perfil de usuário, ou seja, existem eleitores capacitados na expansão da 

rede, conectadores que podem influenciar usuários experimentadores; simplificadores; 

rotineiros; economizadores; surfistas; além daqueles que utilizam a internet apenas por 

diversão.  

Surge, portanto, um novo elenco de agentes influentes na política: nós, o público 

em geral. Antes, somente um grupo restrito, os “profissionais” da política e “insiders” 

sabiam das coisas, mas as barreiras tornaram-se fluidas. Com o fluxo contínuo de 

comentários on-line, cria-se uma galeria de críticos opinadores permitida pela mídia 

digital. As redes sociais como o Twitter, microblog no qual as pessoas podem escrever 

mensagens de até 140 caracteres, permitem esse tipo de ligação mesmo com aqueles que 

parecem inatingíveis. Políticos fazem uso da ferramenta para se conectarem aos seus 

eleitores, envolvendo as pessoas, diminuindo distâncias.  

Toda ferramenta que aproxima as pessoas pode ser considerada uma 

manifestação de hospitalidade. Estudo realizado pela empresa Bites (www.bites.com.br) 

apresentou números favoráveis acerca da análise dos seguidores dos candidatos à 

eleição presidencial de 2010 no Twitter. Entre as mensurações possíveis da 

popularidade de um tuiteiro estão o número de seguidores e as mensagens escritas sobre 

essa pessoa. O sistema de análise é conhecido como IF (Índice de Favorabilidade) 

desenvolvido pela Bites e pelo professor Marcelo Coutinho, da Fundação Getúlio 

Vargas. Trata-se de uma medida da qualidade da exposição do candidato com base nos 

comentários positivos, neutros e negativos a seu respeito. O IF varia de zero a um, 

sendo um o melhor resultado. A conta é feita com base no total de menções menos 

negativas, divididas pelo total de mensagens.  

O resultado da análise dos tweets ajuda a entender como funciona o universo da 

internet na política, pois, muitas vezes, o número de seguidores e menções não é tão 

http://www.bites.com.br/
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relevante quanto a qualidade do que é dito. Um tuiteiro pode receber muitas perguntas, 

mas se em seu perfil permaneceu em silêncio, não seguiu a regra de ouro das redes 

sociais que necessitam das trocas entre os usuários para fundar e manter vínculos. Este é 

ponto de aderência ao paradigma de hospitalidade que delineia este estudo, conforme 

veremos mais à frente.   

Nas campanhas on-line os aliados são os principais difusores dos posts. Em 

razão dessa estratégia, o índice de RTs (tweets replicados) aumenta consideravelmente, 

resultado que  indica que a  rede do candidato é  restrita, ou seja, circunscrita ao 

universo do partido (FOLHA, 18 abr. 2010, Caderno Brasil, p. A 15).   

O Observatório da Web é outra ferramenta criada pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) que monitora a visibilidade dos candidatos na internet. Segundo 

a pesquisa divulgada em 18 de dezembro de 2009, 53% das postagens dos seguidores de 

Marina Silva foram positivas, o que superava de longe o candidato tucano (34%) e a 

candidata do PT (28%). Na ocasião, o deputado Ciro Gomes, do Partido Socialista 

Brasileiro (PSB), que deixou a disputa pela Presidência da República no final do mês de 

abril, tinha 48% dos tweets (BERGAMO, 2010a, p. E2). 

Uma rede restrita não é exclusividade da internet e as agendas de campanha 

podem conduzir o candidato a dialogar apenas para os próprios fãs. Encontros com 

simpatizantes, correligionários, pessoas que compartilham os mesmos valores e 

ideologias. A campanha de Marina Silva tendeu a estabelecer trocas com seus pares, 

estudantes, empresários, irmãos na fé, que se identificavam com suas causas e crenças e 

buscavam uma nova narrativa para os temas que norteiam uma agenda nacional, com 

destaque para a questão ambiental.  Os mantras que Marina entoou dividem-se entre 

conceitos de sustentabilidade, ética e políticas sociais, os títulos variavam entre “Brasil 

sustentável”, “A transição para uma economia de baixo carbono”, “Direitos Humanos”. 
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4.3.2 A Campanha virtual de Barack Obama 

 

Logo nos primeiros momentos da campanha, Marina Silva foi citada em uma 

nota da coluna de variedades da jornalista Mônica Bergamo na Folha de S. 

Paulo (BERGAMO, 2010a, p. E2) sobre o andamento da arrecadação da campanha pela 

web. Um verdadeiro banho de água fria: "Fracasso retumbante" foi o termo usado para 

descrever o volume de arrecadações.  

Depois da vitória de Barack Obama, as ações de campanha on-line foram  

valorizadas, assessores do presidente americano deram a volta ao mundo ensinando a 

“mágica” que resultou nos milhões arrecadados por todo país para campanha 

presidencial americana. Legendas como o Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT) flertaram com estrategistas da campanha do 

presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, na rede. Bem Self, da Blue 

StateDigital, veio ao Brasil cortejado pelos dois partidos e acabou fechando com o PT. 

As vantagens da internet e suas redes sociais, quando utilizadas como 

ferramentas eficazes para as ações de comunicação política, estamparam as páginas dos 

periódicos nacionais e internacionais. “Tecnologia, Cultura, Marketing Político: pilares 

da campanha de Barack Obama”. Este era o “tom” das manchetes sobre o assunto 

publicadas nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, apenas para citar 

como exemplo as fontes usadas na pesquisa que desenvolvi para elaboração do trabalho 

de conclusão da disciplina Marketing Político Internacional, ministrada pelo Prof. Dr. 

Adolpho Queiroz, no Programa de Pós-graduação em Comunicação Social na 

Universidade Metodista de São Paulo.  Na verdade, acreditou-se que o mito da internet 

elegera Obama.  

   O sistema eleitoral americano se sustenta em táticas bem estruturadas. Neste 

sentido, a corrida eleitoral de Obama se apoiou no tripé: força jovem – 1,2 milhão de 

voluntários; múltiplos doadores – três milhões de doadores; e interatividade – 13 

milhões de e-mails cadastrados e dois milhões de seguidores com perfis na página de 

Obama na rede mundial de computadores. Forças compatíveis que se entrelaçaram e 

fortaleceram um programa ousado, mas exequível. Na corrida à Casa Branca, em 

meados de setembro, a campanha de Obama já havia arrecadado, em doações, o valor 

recorde de U$66 milhões (O ESTADO, 2008, p.A15). O balanço final foi de U$ 659 

milhões (FOLHA, 2008, p.9). 
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Frente ao resultado bem sucedido de financiamento nas eleições norte-

americanas, como explicar o “fracasso retumbante” no caso da campanha presidencial 

de Marina Silva? De acordo com a avaliação do comando de arrecadação de campanha 

da presidenciável, o maior potencial de adesão era oriundo do setor de energias 

alternativas e da classe média alta, a cultura de contribuição ainda não alcançou a rede.  

Com a clareza de que não contava com a mesma estrutura das campanhas dos 

outros candidatos, para amealhar a ajuda financeira de pessoas físicas, a campanha de 

Marina buscou doações também por celular, além da internet. O objetivo da iniciativa 

era tentar despertar no eleitorado um novo comportamento, preocupado com consumo 

de energia a partir de fontes renováveis, empregos verdes e desenvolvimento 

sustentável.  

Várias são as teorias, movimentos de questionamentos e reflexões sobre o tema. 

Analisar o "fracasso" à luz do paradigma da dádiva pode trazer algumas respostas, pois 

a definição analítico-operacional do conceito de hospitalidade é a de que: 

[...] um ato humano, exercido em contexto doméstico, público ou 

profissional, de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas 

temporariamente deslocadas de seu habitat natural [...] as práticas 

sociais ocorrem em determinados tempos sociais de hospitalidade e 

em espaços sociais nos quais o processo se desenrola (CAMARGO, 

2004, p. 52). 

 

A hospitalidade é um fenômeno de qualidade humana, manifesta tanto no plano 

individual, quanto na esfera social (GIDRA; DIAS, 2004, p.129). Enfim, trata-se de 

uma das possíveis formas de estabelecer vínculos em qualquer espaço e tempo social. 

Para que se efetive, contudo, é necessário que ocorra a circularidade de qualquer tipo de 

bem. No caso das ações de campanhas eleitorais na internet, é imprescindível que o 

sujeito, agente da ação, tenha sucesso na sua primeira ação, ou seja, que a mensagem do 

candidato ou partido divulgada via web contemple alguns princípios para ser aceita. O 

principal deles é conhecer o outro, aquele que deve receber a mensagem como um bem 

doado, aceitá-la e retribuí-la, processo que Marcel Mauss denominou de "tríplice livre 

obrigação de dar, receber e retribuir" com a qual se estabelece uma circularidade capaz 

de alimentar a rede de relacionamentos que tece o tecido social.  

Todavia, para conhecer o outro é necessário estar ciente de sua história, memória 

e de suas raízes em profundidade. No caso das campanhas eleitorais pela internet, é 
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importante ainda conhecer a sociedade como um todo e os grupos específicos com os 

quais se pretende dialogar, sempre respeitando a diversidade cultural de um país com as 

dimensões continentais do Brasil. Em poucas palavras, é preciso estar capacitado para 

ver o processo do ponto de vista do eleitor/ receptor para poder traduzir o seu desejo e 

identificar seus anseios de homem pós-moderno.  

A sociedade norte-americana tem uma longa tradição de doações financeiras 

para causas sociais nas quais acredita e confia. Os cidadãos dos EUA confiam nos 

sistemas de arrecadação, sabem que a sua doação vai ser usada com seriedade. Nós, 

brasileiros, infelizmente, ainda não sedimentamos essa tradição uma vez que 

desconfiamos da classe política devido os casos de corrupção.. Não somos movidos, 

salvo raríssimas exceções, por uma consciência de cidadania e, para completar, não 

faltam exemplos de mau uso de doações, principalmente no caso das campanhas 

políticas.  
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4.3.3 A Campanha virtual de Marina Silva 

 

O momento político-econômico pelo qual os EUA passavam em 2008 foi outro 

fator que colaborou para o sucesso das arrecadações de campanha via web, pois Barack 

Obama representava a mudança, o novo, a esperança, elementos também presentes na 

campanha de Marina Silva ainda que de forma tímida, mas acabaram ofuscados pela 

popularidade do presidente Lula.  

Outros fatores podem ser apontados como possíveis causas da baixa adesão 

inicial à campanha de Marina Silva na internet, entre os quais, a baixa popularidade da 

candidata. No mês de abril de 2010, as pesquisas indicavam que 44% dos eleitores 

desconheciam a candidata e revelavam a alta taxa de exclusão digital. Entretanto, uma 

visão múltipla das oportunidades criadas em cada ação dos estrategistas da campanha, 

pode otimizá-las na medida em que os colaboradores procuravam cultivar entre os 

eleitores um sentimento de pertencimento e, consequentemente, de satisfação pela 

conquista de um status privilegiado na corrida presidencial da candidata do PV. As 

otimizações das oportunidades na campanha virtual de Marina Silva transformaram a 

iniciativa em case. 

Informações em abundância conferem ao eleitor/ receptor maior poder de 

escolha já que, ao captar a mensagem e retransmiti-la, transforma-se também em um 

emissor, uma espécie de “cabo eleitoral” a interferir em vários processos, compartilhar 

informações e opiniões, enfim, torna-se um multiplicador de conhecimento.  

A intensidade dessas relações pode dar origem à figura do fã ou militante, aquele 

cujo elevado grau de envolvimento com as situações de campanha, gera informações 

sobre seu objeto de “devoção”.  Exemplo on-line de mobilização de fãs, o Movimento 

Marina Silva <movimentomarinasilva.org.br>, de cunho suprapartidário, disponibiliza 

material gráfico para seus 16 mil seguidores tais como buttons e adesivos  com as 

inscrições: “Eu marinei. E você?” 

 Em fins de 2010, foi realizado no Itaú Cultural, na capital paulista, o 4º Media 

On. Evento em que participei no “Painel 2: Eleições 2010 e a internet – um balanço dos 

resultados”, que ocorreu na quarta-feira, 10 de novembro, das 11h30 às 13h. Naquela 

ocasião, os coordenadores de internet dos principais candidatos à Presidência 

mostraram resultados e discutiram a respeito da primeira eleição brasileira transcorrida 

sob o efeito intenso das redes sociais. O debate foi mediado por Heródoto Barbeiro, na 
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ocasião, jornalista da Rádio CBN e da TV Cultura de São Paulo e a mesa de 

debatedores era composta por Marcelo Branco, coordenador da campanha virtual de 

Dilma Roussef (PT); Caio Túlio Costa, da campanha de Marina Silva (PV) e Soninha 

Francini (PSDB), da campanha de José Serra. Os três falaram sobre os erros e acertos 

vivenciados durante o processo da eleição.  
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4.3.4 Os dois pilares da campanha de Marina Silva:  

hospitalidade nos ambientes doméstico e virtual 

       

A análise dos ambientes de hospitalidade exige conhecimento das referências 

teóricas sobre o tema, coletadas com base em diferentes leituras e abordagens. A 

presente tese analisa o fenômeno de um ponto de vista social. Doméstico ou virtual, 

cada ambiente de hospitalidade apresenta características específicas: “Na Hospitalidade 

virtual o emissor e o receptor da mensagem são respectivamente anfitrião e visitante e 

vivem as consequências que essa relação implica” (CAMARGO, 2004, p.17). Se o 

emissor pode ser o acolhedor e o receptor pode ser o acolhido, a mensagem seria o meio 

pelo qual os vínculos de reciprocidade são estabelecidos. 

O processo comunicacional reúne um conjunto de características da 

hospitalidade em ambiente virtual quando focada nos conteúdos de um site. A 

importância do sujeito, o conceito de mídias digitais e o conceito de interatividade e 

interação, permitidas pelo uso de novas tecnologias, remete ao caráter globalizante da 

internet. No caso das campanhas políticas, os sites são os escolhidos como área de 

estudo e o crescimento do uso dessa mídia pelos eleitores mostra uma tendência 

ascensional. Difícil imaginar o futuro dos estudos de hospitalidade em ambiente político 

sem considerar o campo virtual onde os programadores são os responsáveis pelo 

planejamento dos sites para que, do outro lado,  as pessoas possam acessá-los e interagir 

com seus conteúdos.  

São considerados indicadores de hospitalidade em ambiente virtual: a adequação 

técnica da construção do site visando a facilidade de acesso do internauta; a adequação 

técnica do equipamento do internauta ao programado pelo planejador; o ambiente físico 

do internauta: local, ergonomia dos móveis, iluminação, ruídos etc. Quanto aos 

indicadores subjetivos, é necessário levar em consideração as diferentes motivações 

para o acesso, o conforto visual, a empatia com o ambiente virtual, as expectativas 

atingidas, a privacidade e a intimidade. Como proposta de continuidade das ações, a 

hospitalidade em ambiente virtual e seus possíveis sistemas podem ampliar os campos 

de discussão em diversos segmentos do estudo científico.  

       A comunicação, como recorte temático para os estudos da hospitalidade, 

privilegia o processo de trocas entre aquele que visita e o que recebe. Esta dinâmica 
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explica o fenômeno “Casas de Marina” e o Movimento Marina Silva como pilares do 

sucesso da campanha da candidata. 

  A hospitalidade em ambientes doméstico e virtual, em suas características particulares, 

abordam aspectos interessantes como as diferenças entre alojar e visitar e a performance 

dos atores sociais que atuam nesses ambientes como cenários da hospitalidade. Ao 

estabelecer um paralelo entre os dois ambientes, ambos presentes na campanha de 

Marina Silva, torna-se possível ampliar o olhar sobre os ambientes de hospitalidade. 

Pela própria interdisciplinaridade que o tema apresenta, os desdobramentos sobre o 

assunto devem acompanhar, de um lado, a forma mais antiga de acolhimento, ou seja, a 

doméstica, e, do outro, uma das maiores invenções do mundo contemporâneo: a 

internet, com todas as transformações que ela tem provocado no ser humano e na sua 

vida em sociedade.  

A primeira indicação de um ambiente de hospitalidade seria a empatia que, 

quando ocorre, viabiliza o segundo momento no qual o “anfitrião” abre seu espaço, seja 

doméstico ou virtual, para o Outro. “Pode entrar que a Casa é sua” e “Pode entrar que a 

home é sua!”: um trocadilho feliz que estabelece um paralelo entre as duas ações que 

marcaram a campanha presidencial de Marina Silva. Home como porta de entrada para 

o site (sítio) e a porta dos domicílios onde funcionaram as “Casas de Marina”.  

Acessibilidade, legibilidade, identidade. Estes indicadores de hospitalidade 

dependem de como a porta, agora em sentido real, é apresenta no ambiente doméstico. 

O banner da campanha, por orientação do Movimento Marina Silva, deveria ser 

colocado na porta da residência. Nos casos em que não foi possível fixar a peça de 

propaganda eleitoral na entrada do imóvel, o espaço permaneceu inelegível e, 

consequentemente, inacessível.  

Estudos de hospitalidade realizados do ponto de vista da arquitetura revelam que 

as portas têm grande importância. Da entrada principal da “casa” ou da “home”, o 

visitante acessa o ambiente que lhe parece hospitaleiro e segue abrindo as outras portas 

internas. Estes gestos reportam ao aprofundamento dos relacionamentos, mas também 

podem ser elementos limitantes do relacionamento em desenvolvimento. As portas 

abertas no ambiente virtual são os links que, quando acessados, criam a expectativa de 

chegada a mais um ambiente hospitaleiro. Assim, quanto maior o número de links, mais 

amplos são os acessos do visitante. Se o internauta é quem decide sua permanência nos 
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sites pelo tempo que desejar, o mesmo não ocorre no ambiente doméstico, cujos limites 

geralmente são pré-definidos desde o início da relação entre o “anfitrião” e seu hóspede.  

Os relacionamentos, portanto, são balizados por indicadores objetivos e 

subjetivos que criam empatia entre o “anfitrião” e o “hóspede”.  Estabelecido este 

vínculo, pode-se realizar trocas de retribuição e a reflexão sobre essas reciprocidades 

indica o caminho das intersecções entre hospitalidade em ambiente doméstico e virtual. 

Ou seja, internet pode acomodar conceitos de hospitalidade em ambiente doméstico. Da 

mesma forma, nos sites de campanhas eleitorais, é possível empregar conceitos da 

hospitalidade em ambiente comercial, tais como a necessidade de atualizações 

frequentes, a renovação periódica de visual, a inclusão de links personalizados, criação 

de espaços para interação com o eleitor-internauta. A presença ou ausência destes 

elementos permite identificar se a campanha é hospitaleira ou não.  

A figura do agente de hospitalidade está presente nos dois ambientes. No espaço 

virtual, é necessária a atuação de um programador visual, denominado webdesigner, 

cuja função é criar um ambiente atraente visualmente na forma e no conteúdo. Da 

mesma forma, no ambiente doméstico, é imprescindível a presença de um “anfitrião” 

ativo, que cuide de todos detalhes para o acolhimento, como por exemplo, a 

ambientação do local. Assim, admite-se que o mérito do planejador do negócio na web e 

do “anfitrião” é o de conceber esses espaços de acordo com as necessidades tanto do 

candidato quanto do perfil do eleitor e, principalmente, ter a sensibilidade de reconhecer 

a sua importância para a captação e manutenção de relacionamentos.  

A implementação de ambientes hospitaleiros domésticos ou virtuais passa 

também pelo conhecimento do significado da dádiva do ponto de vista do acolhimento. 

Ou seja, a linguagem do “anfitrião” deve ser simples, adequada e acessível, assim como 

sua identidade precisa ser compatível com a do candidato. O mesmo pode ser dito 

quanto à linguagem usada no site.  

Nas “Casas de Marina” e no site do Movimento existiu compatibilidade de 

identidades. As reflexões sobre o gerenciamento de ambos os espaços de hospitalidade, 

com base no paradigma das mediações culturais, são de extrema importância para a 

desobstrução dos canais de comunicação. Daí a importância dos “anfitriões” das “Casas 

de Marina” e dos “anfitriões” responsáveis pelo site do Movimento Marina Silva, os 

maiores responsáveis pela qualidade da hospedagem, uma vez que depende deles a 
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materialização das frases: “Pode entrar que a Casa é sua!” e “Pode entrar que a home é 

sua!” 

         A campanha virtual de Marina Silva, em comparação com os dados fornecidos 

pelos coordenadores das três campanhas que concorriam ao pleito de 2010 no evento 4º 

Media On, “Eleições 2010 e a internet – Um balanço dos resultados”, foi a que melhor 

resultados obteve, no sentido de ter influenciado diretamente a evolução das “Casas de 

Marina” e, consequentemente, o resultado das urnas. 

      Concluindo: o ambiente virtual também incorporou a discussão sobre 

Representações e Apropriações Culturais na construção da imagem da candidata a fim 

de identificar que tipo de mediação determinou o perfil do eleitor-internauta de Marina 

Silva nas duas pontas de um novo processo comunicacional. De um lado, a construção 

da imagem da candidata na mídia digital, ou seja, como os eleitores codificaram essa 

imagem pautada por uma nova forma de olhar e, do outro, a resposta codificada desses 

eleitores a respeito da multifacetada imagem da candidata nas redes sociais como, por 

exemplo, nas diversas comunidades do Orkut. A forma como essas comunidades se 

apresentaram reflete a presença do paradigma das mediações culturais na rede, 

permitindo que se visualize códigos importantíssimos na identificação dos mesmos no 

ambiente virtual.   
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CONCLUSÕES 

 

 

As informações contidas no presente trabalho representam subsídio para uma 

reflexão mais abrangente sobre a relação entre os discursos da mídia e as apropriações 

culturais resultantes desses discursos no contexto das campanhas eleitorais. A pesquisa 

definiu como objeto de estudo a campanha de Marina Silva à Presidência da República 

em 2010, cujo referencial teórico incorpora conceitos de comunicação, mediações 

culturais e marketing político tendo, como pano de fundo, o conceito de hospitalidade 

entendido como elemento fundador e mantenedor de vínculos políticos, e adotado como 

referência para a análise dos ambientes comunitários domésticos e virtuais.  

Todos estes conceitos estão presentes na base dos estudos aqui relatados sobre a 

cobertura jornalística e a construção de imagem referente à campanha presidencial de 

Marina Silva. O recorte cronológico delimitado para a análise abrangiu a cobertura de 

imprensa no período de março a novembro de 2010 e seguiu avaliando os processos de 

construção da imagem junto à candidata e seus eleitores “anfitriões” das “Casas de 

Marina”, nome dado às residências que se transformaram em comitês eleitorais de 

natureza comunitária. A pesquisa empírica envolveu a análise de matérias publicadas 

nos cadernos Nacional e Poder, reservados a notícias sobre política, dos jornais Folha 

de S. Paulo e O Estado de S. Paulo; além de entrevistas realizadas com a própria 

candidata e com 11 “anfitriões” de unidades “Casa de Marina” localizadas na cidade de 

São Paulo, sempre observada a estreita relação entre movimentos da sociedade civil e 

participação política institucional. 

          O subsídio para estudo das representações midiáticas na campanha de Marina 

Silva foi, portanto, extraído do material coletado nos dois jornais escolhidos como fonte 

para pesquisa. Deste modo, a compreensão do papel da mídia no processo regulador de 

uma realidade pretendida e dos sujeitos nele envolvidos por meio de mediações 

culturais demonstrou como o discurso da imprensa colaborou para a construção da 

imagem da candidata e para a produção de sentidos tanto da própria Marina, quanto dos 

“anfitriões” entrevistados. A mídia escrita tratou a imagem da candidata de forma a 

traçar um perfil no qual estão presentes valores subjacentes como gênero, religião, etnia 

e que receberam destaque na pesquisa, mas não foram contemplados no decorrer das 

entrevistas.  
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As representações midiáticas, fundamentais na construção da imagem da 

candidata, influenciaram a formação da sua imagem junto ao eleitor e aos “anfitriões”, 

ainda que essas representações não tenham sido recuperadas em sua totalidade por 

ocasião das apropriações, no campo da recepção e que algumas das mediações 

mapeadas não tenham sido notadas. A cobertura jornalística sobre as “Casas de Marina” 

e seus “anfitriões” também influenciou o eleitorado quanto à imagem construída da 

candidata, uma vez que foram representadas como espaço de acolhimento e 

efervescência política. Da mesma forma, a análise das entrevistas com os “anfitriões” 

das Casas possibilitou identificar que o “fenômeno” “Casas de Marina” não passou de 

ensaio de uma proposta que não se consolidou plenamente, pois precisa amadurecer e 

criar “musculatura” para sustentar a imensa rede de eleitores que aderiram à candidatura 

de Marina, valendo-se desses espaços domésticos reservados para a práxis política 

comunitária e alimentados pelos ambientes virtuais reservados para as ações de 

campanha. 

      Um dos desafios da pesquisa foi o de buscar desconstruir algumas imagens que 

acabaram por não se confirmar no momento da análise do material coletado junto aos 11 

“anfitriões”. As realidades apresentadas sob a chancela da credibilidade dos perfis dos 

atores políticos envolvidos no Movimento Marina Silva dificultam tal desconstrução. 

Contudo, foi possível verificar que o acordo social selado por Marina Silva autorizou o 

Outro a se sentir próximo da candidata, tal qual um fã perto do seu ídolo em espaço que 

lhe pertence. Esse cenário exacerba a relação eleitor-candidato que caracteriza a relação 

dos eleitores com Marina.  

Demonstrar que a hospitalidade está presente nas ações de comunicação política 

que regem as campanhas eleitorais foi o desafio da minha dissertação de mestrado. 

Agora, na presente tese, a proposta apresentada tratou de incorporar ou reforçar o 

conceito de hospitalidade nas ações de marketing político eleitoral, discutindo 

estratégias de divulgação de candidaturas sob uma ótica menos mercantilista. Ou seja, o 

marketing político foi tão fragilizado em período recente de nossa história que o reforço 

acadêmico deve ser bem vindo e precisa ser valorizado. O debate político, mesmo 

manipulado, abre portas para a participação política dos cidadãos e é neste sentido que a 

discussão sobre hospitalidade política e comunicação comunitária foi conduzida.  

Quando é trazido, então, o conceito de mediações culturais para o debate, a ideia 

de comunicação ganha outro sentido, muito além de “transmissão de informações”, ou 
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de “divulgação” de produtos, serviços, candidaturas. A teoria das mediações traz o 

receptor para o centro dos processos de produção de sentidos e resgata o sentido de 

“tornar comum”, de “compartilhar” que está na origem do termo comunicação. E tal 

enriquecimento da ideia de comunicação política é certamente delineado nas dinâmicas 

de interação candidata-eleitor promovidas pelo marketing da campanha de Marina 

Silva.  

Outro desafio enfrentado foi à incorporação da discussão sobre representações e 

apropriações culturais na construção da imagem da candidata a fim de observar que 

fatores de identificação levaram à decisão de eleitores se tornarem “anfitriões” das 

“Casas de Marina” e, especialmente, que mediações socioculturais entraram em jogo 

nessa construção de imagem e produção de sentidos. As múltiplas possibilidades de 

análise oferecidas pela biografia singular da candidata e a diversidade cultural de seus 

eleitores forneceram o levantamento de um contingente de informações que 

possibilitaram mapear as mediações culturais definidoras do perfil dos “anfitriões”. A 

análise desse material parece ser de grande utilidade para aqueles que se dedicam a 

aprimorar o fenômeno “Casas de Marina” para as próximas eleições, conforme proposto 

pela organização do Movimento. 

A análise de uma eleição majoritária ampliou e consolidou a discussão no campo 

do marketing eleitoral, o que confirma a sua importância na área do conhecimento 

cientifico. Abordagens de técnicas de propaganda que privilegiam a necessidade de 

conhecer o Outro reforçam a identidade individual e coletiva com base na análise das 

representações e apropriações culturais. Além disso, mostraram-se recursos eficazes 

para melhor aparelhar as campanhas, amenizando possíveis impactos.  

Da mesma forma, as compreensões do papel da mídia na construção da imagem 

da candidata e de como os eleitores codificaram sua imagem multifacetada 

influenciaram a decisão de voto e possibilitaram uma análise pautada por uma nova 

forma de olhar os processos comunicacionais. Esta pequena contribuição ganha corpo 

na área da comunicação política, carente de novas reflexões de cunho acadêmico.  

As “Casas de Marina” e o site do Movimento Marina Silva compõem o limite 

proposto para a pesquisa sobre a hospitalidade em ambientes domésticos e virtuais a 

serviço da política criado na campanha de 2010. As “Casas de Marina” abertas na 

cidade de São Paulo se mostraram um desafio para a pesquisa devido às dificuldades 

que uma cidade do seu porte apresenta. Grandes distâncias, trânsito, horários apertados, 
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violência etc. A capital paulista vive o paradoxo da busca de ser uma cidade acolhedora, 

embora não negue sua identidade de metrópole em que predomina o individualismo, 

onde o Outro, na verdade, é apenas um próximo.  

Com certeza, a ausência de alguns dos indicadores de hospitalidade: 

acessibilidade, legibilidade e identidade interferiram na dinâmica das “Casas de 

Marina”. No decorrer das entrevistas, ficou claro que o desejo de cada “anfitrião” era o 

de acolher os possíveis eleitores de Marina Silva, uma vez que a necessidade de 

objetivar a comunicação entre os eleitores, identificados como pares nesta relação, é um 

desejo crescente e natural do ambiente democrático.  Contudo, é necessário que os 

“anfitriões” se apresentem como hospitaleiros e saibam exercer a hospitalidade, seja 

pública ou privada. Na tentativa de construir adequadamente sua imagem de “anfitrião”, 

deveriam refletir a natureza hospitaleira trazendo implicitamente o resgate de valores de 

pertencimento e, acima de tudo, demonstrar a sua capacidade de expressar um 

microcosmo social ordenado, ressaltando tanto as qualidades da candidata, quanto a 

importância do eleitor convidado a compartilhar experiências nas reuniões e eventos 

políticos relacionados à campanha.  

O uso do espaço passou a ter significado quanto este foi atribuído pelos atores 

que dele se utilizam, mas faltou às “Casas de Marina” a concretude de um lugar onde se 

dão os anseios dos sujeitos envolvidos nesse processo, a saber, os “anfitriões”. As Casas 

cujos “anfitriões” foram entrevistados ainda se parecem muito com comitês, apesar de a 

maioria dos “anfitriões” negar essa realidade mesmo que suas residências tenham 

apenas cumprido um papel de centro distribuidor de material de campanha.  

Em certos contextos, a acessibilidade das Casas ficou comprometida devido ao 

fato de algumas delas funcionarem em apartamentos ou nas situações em que o 

“anfitrião” não era o chefe da casa. O mesmo se deu quanto à legibilidade das Casas, 

uma vez que a fixação de banners da campanha era proibida nos prédios de apartamento 

e nas casas cujo “anfitrião” morava com pais sem que estes compartilhassem da mesma 

preferência política do filho. Nestas situações, a qualidade visual de um território e a 

leitura dos códigos visuais, importantíssimos na identificação de um ambiente 

hospitaleiro, ficou prejudicada pois a fixação de uma imagem mental é a referência de 

como esses espaços são reconhecidos e organizados coerentemente com base em 

códigos de emissão de informações que permitem uma leitura compatível.  
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A identidade das Casas se define no momento em que os “anfitriões” estão 

capacitados a exercer seu papel. Na percepção do eleitor “anfitrião”, o fato de suas 

residências se tornarem “Casas de Marina” denota uma aproximação com a candidata, 

idealizada como imediata. Sugere-se a presença da própria Marina Silva recebendo seus 

eleitores no sofá da sua casa. Aliás, esta é uma das ilustrações que pode ser encontrada 

no site oficial do Movimento. Neste exemplo, o ambiente virtual da campanha soube 

explorar as sutilezas que compõem os anseios do eleitor, de modo que o “anfitrião” 

passa a ser “co-anfitrião”, mas nem por isso perde a sua importância, pelo contrário, 

ganha status, reconhecido, embora negado na maioria das vezes.  

Portanto, a identidade de uma “Casa de Marina” como lugar de hospitalidade em 

ambiente doméstico comunitário, foi desenvolvida ao longo do tempo, porém, como a 

duração da campanha é muito breve, daí a importância de as Casas continuarem ativas 

até as próximas eleições. O fato de terem sido concebidas com dupla identidade de 

função exigiu que as equipes coordenadoras da campanha buscassem novas 

possibilidades para orientar as ações comunicacionais de modo a torná-las atrativas e 

para que efetivamente contribuíssem para que o eleitor se identificasse, na condição de 

ator social, como um cidadão com direito de ouvir, ser ouvido e intervir no processo 

eleitoral.  

A coexistência das três dimensões apontadas: acessibilidade, legibilidade e 

identidade podem aparecer com pesos diferenciados no mesmo espaço. A acessibilidade 

evoca diversos conceitos ligados às possibilidades de acesso dos indivíduos ou grupos 

sociais a certas atividades que deveriam proporcionar igualdade. Facultativo é analisá-la 

tanto por seu aspecto tangível quanto por sua dimensão intangível. Para analisar o 

caráter tangível da acessibilidade nos espaços observados onde se processaram as 

reuniões e eventos políticos, foram cotejados aspectos relacionados à localização 

geográfica, serviços disponíveis, transporte etc. Quanto ao que se refere ao aspecto 

intangível, o espaço foi considerado responsável por criar as condições de interação 

social capazes de preservar os valores democráticos e o direito dos cidadãos recriarem 

suas próprias raízes e compartilhar experiências de sociabilidade. E é neste sentido que 

se pode aplicar o paradigma das mediações culturais, como elementos parametrizadores 

dessas experiências de sociabilidade. 
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A residência transformada em comitê eleitoral deveria ter funcionado como 

território de partilha coletiva, de vivência e convivência, ideia empírica de espaço aberto 

a todos, tal como se dá pelo uso, podendo ser qualificada como um espaço hospitaleiro.  

Outro aspecto abordado durante a pesquisa diz respeito à discussão sobre a 

imagem da candidata, sua representação na mídia e os seus possíveis usos na elaboração 

das ações de marketing político, o que desmistifica o senso comum segundo o qual 

Marina Silva assume uma forma mística, como se fosse dotada de características 

angelicais, capazes de resistir às segundas intenções e motivadoras das nossas ações. O 

debate aqui se insere no contexto da “produção de sentidos”, problemática frequente nos 

estudos de comunicação.  

A resistência observada por parte dos entrevistados na forma de ver a candidata 

fortaleceu meu desejo de desconstruir essa imagem que a própria Marina rejeita. Porém, 

a imagem persiste presa no espelho que a reflete. A forma como se deram as mediações 

culturais no processo de decisão de cada eleitor que se definiu como “anfitrião” de uma 

“Casa de Marina” se mostrou homogêneo. É importante ressaltar, contudo, que o 

reduzido universo da pesquisa talvez tenha restringido as minhas percepções, mas é 

certo que me surpreendeu o fato de não ter encontrado, dentre os 11 entrevistados, 

nenhum cuja mediação tenha se dado devido ao gênero fato da Marina ser mulher. Para 

os 11 “anfitriões”, se Marina fosse homem não teria feito diferença nenhuma.  

Outro fator que causou surpresa foi a ausência de mediações cujo script fosse 

escrito com base no discurso religioso. A maioria dos “anfitriões” se confessou ateu ou 

sem religião, apesar de todos terem apontado como motivo principal de sua escolha de 

voto em Marina o seu compromisso com valores que norteiam princípios 

cristãos/judaicos. Acredito que esse resultado seria diferente se o universo da pesquisa 

de campo contemplasse outras regiões do Brasil, ou mesmo outras cidades do estado de 

São Paulo.  

Considerando essa ciranda de mediações, é de fundamental importância a 

elaboração de um plano de ação no qual a comunicação política, valendo-se dessa 

proposta conceitual, atue de forma mais ampla e eficaz, lançando um olhar estratégico 

sobre a forma de conduzir as ações de propaganda que sustentem a aposta da vitória nas 

urnas. Entender a maneira que os scripts se entrelaçam implica a observação da relação 

entre o Eu e o Outro em todos os seus significados simbólicos. Tal entendimento abriu 

espaço para análise do político, do papel do desejo de ser igual, de ser identificado 
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como membro da mesma “tribo”, pois essa é a importância política da formação da teia 

de relacionamentos que sustentam a hospitalidade tanto em ambientes domésticos 

quanto em ambientes virtuais. 

         A presente tese buscou obedecer a uma metodologia adequada para a análise de 

um tema tão complexo dentro do prazo estipulado de quatro anos, cujo foco foi a 

candidatura de Marina Silva nas eleições presidenciais de 2010. Os acontecimentos 

políticos da época geraram uma quantidade imensa de material que foi coletado, 

arquivado, mas não totalmente contemplado na tese. Este material pode servir 

futuramente a possíveis interessados no tema hospitalidade, política, marketing político 

e mediações culturais; profissionais da comunicação, em especial da comunicação 

política, que ainda se dedicarão ao estudo desses conceitos teóricos e das suas inúmeras 

possibilidades de aplicabilidade no campo do marketing político. Assim, o material 

reunido durante minha pesquisa pode constituir uma oportunidade para o estudo de cada 

uma das referências usadas como embasamento teórico desta tese em diferentes 

ângulos, balizando diferentes mediações.  

Entre algumas sugestões, ressalto a importância do estudo da hospitalidade no 

universo político com base em um estudo de gênero mais aprofundado, uma vez que 

essa mediação não foi identificada nas entrevistas, mas está respaldada no crescente 

aumento da presença feminina na vida política nacional e na estreita relação da 

hospitalidade com o gênero feminino. Da mesma forma, novos estudos sobre a 

importância e a influência da hospitalidade na formação de lideranças que emergiram da 

sociedade civil, levando-se em conta as questões culturais, a interferência cultural no 

surgimento de novos formatos de eventos políticos podem ser desenvolvidos.  

Enfim, a utilização das informações contidas na presente tese representam 

subsídio para uma reflexão mais abrangente sobre a relação entre movimentos da 

sociedade civil e sua participação na política institucional, à qual pretendo dar 

continuidade em pesquisas futuras. 
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ANEXOS 

 

Nesta parte da tese, apresento as transcrições das entrevistas com quatro 

“anfitriões”, dentre os 11 com os quais conversei. Não foi possível fazer a transcrição 

literal das demais entrevistas em virtude da qualidade do áudio. No entanto, seus 

conteúdos foram bem aproveitados nas análises realizadas, com base em anotações e no 

resgate das ideias principais constantes do material gravado.  

Trata-se de material mantido em sua forma bruta, sem edição, que é trazido para 

este trabalho na perspectiva de documentar a pesquisa de campo realizada. 

Os trechos das entrevistas em que o som estava incompreensível foram 

marcados com a indicação do minuto/segundo do vídeo em que isso ocorria. Por 

exemplo, [2'30"] significa que aos 2 minutos e 30 segundos do vídeo o som não estava 

claro.  

Além das entrevistas gravadas, consta também entre os anexos, o  quadro das 

mediações, segundo Guillermo Orozco. 
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 I. Entrevistas com os “anfitriões” 

 

PRIMEIRO ENTREVISTADO 

 

Mov00020 (12 segundos) 

 

Entrevistado: ... desde que ela começou a surgir no cenário político brasileiro. 

Segundo, que de uns 10 anos pra cá... .[final do vídeo] 

 

Mov00021 (4 minutos e 15 segundos) 

 

Entrevistado: ... eu tenho uma formação de campo, eu fui educado no mato, minha 

família tinha fazendas; então, eu tenho uma ligação com a natureza muito grande, e 

participei ativamente da Eco 92. Eu fui tradutor voluntário no Museu Histórico 

Nacional do Rio de Janeiro. 

Claudia: Bacana! 

 

Entrevistado: É. Durante a Eco 92, eu passei uma semana lá fazendo tradução das 

palestras dos palestrantes que apareceram no Museu - eu traduzia para os guias 

turísticos a apresentação do Museu Histórico Nacional do Rio. 

 

Claudia: Que bacana! 

 

Entrevistado: É, foi muito legal. Uma experiência incrível. E eu fiquei muito encantado 

com a Eco 92 e desde lá eu tive uma descoberta dessa história do desenvolvimento 

sustentável e comecei estudar o assunto. Enfim, aí... Sempre em conflito com a 

atividade empresarial, porque depois que eu me formei, eu fui trabalhar em umas 

indústrias da minha família e acabei entrando para a área de indústria. 

 

Claudia: Você nunca advogou? 

 

Entrevistado: Advoguei durante a faculdade.  
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Claudia: Só durante a faculdade? 

 

Entrevistado: Só durante a faculdade. Eu fui estagiário desde o 1º ano. Trabalhava em 

um escritório de advocacia lá no centro, corria fórum e tal, mas nunca tive um escritório 

de advocacia. Quando eu me formei na faculdade, eu trabalhava nas empresas da 

família, que eram indústrias, e aí de lá, a família vendeu as indústrias e eu fui pra outra 

indústria, que é onde eu estou até hoje. Então, eu trabalho com uma atividade jurídica, 

mas em ambiente empresarial. 

E da Eco 92 pra cá, eu venho esperando... 

É assim, primeiro teve essa história de consertar a economia brasileira, que é 

uma coisa que pra quem estava no mundo produtivo era fundamental, não é? Então a 

etapa 1 assim, que foi essa coisa do plano real e tal, porque eu convivi com várias 

moedas. Nos últimos 20 anos a gente teve vários planos e eu sempre como um cara 

ligado em economia também, e era uma coisa angustiante, e quando veio o PSDB com o 

plano real, eu realmente vi que tinham achado uma solução pra ter o básico para o 

estado, que é ter moeda. Aí, de certa forma, eu aderi ao modelo PSDB de política, não 

é? Eu nunca me filiei, mas votei no Fernando Henrique as duas vezes, e era muito fã dos 

economistas que fizeram o plano real. 

 É basicamente isso. Só que faltava consertar..., faltava o 2º plano real, que era o 

plano de reforma do Estado brasileiro, não é? Porque eu sempre fui absolutamente 

ciente de que a gente tem uma realidade de patrimonialismo, onde tem uma cooptação 

do Estado pela elite brasileira, uma elite política, que tem uma sociedade aí pra usar o 

Estado para se enriquecer particularmente. Então, isso é uma coisa que o PSDB não 

conseguiu mudar e, infelizmente, o Lula também não conseguiu mudar. E aí, eu 

continuei órfão de um projeto político. 

 

Claudia: E aí você achou na Marina, talvez, essa possibilidade de mudança. 

 

Entrevistado: Eu achei. Eu achei que ela conseguiria aglutinar o lado bom do PSDB 

com o lado bom do PT e com uma imensa parte da sociedade que estava fora da 

política. 
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Claudia: E me diga uma coisa: a “Casa de Marina” funcionou na sua residência? 

 

Entrevistado: Funcionou, mas eu não fiz nenhuma reunião lá. Funcionou, eu recebi 

material, distribui para os meus vizinhos e tal. Eu fiquei extremamente empolgado com 

o movimento Marina Silva até o entretulho. 

 

Claudia: Você é casado? Tem filhos? 

 

Entrevistado: Tenho dois filhos. .[final do vídeo] 

 

Mov00022 (45 segundos) 

 

Entrevistado: Minha mulher é meio apolítica assim. Ela curte mais ou menos o que eu 

curto. Ela é profissional da área de saúde. É fonoaudióloga, cientista e tal e não tem, 

vamos dizer assim, um interesse maior pela política. 

Claudia: Então, quer dizer..., na verdade, você não tinha pessoas circulando na sua 

casa. 

 

Entrevistado: Não. Mas eu fiz, coloquei o banner na porta da minha casa e fiz política 

porque, de certa forma, eu tenho uma certa influência lá na minha região, na 

comunidade lá, porque eu atuo na escola dos meus filhos. A escola dos meus filhos é o 

maior exemplo de democracia que eu conheço no planeta. Nunca vi um...[final do 

vídeo] 

 

SEGUNDO ENTREVISTADO 

 

 

Mov00023 (24 minutos e 18 segundos) 

 

Entrevistado: Eu atuo, atuo ainda, no Coletivo Jovem do Meio Ambiente, que organiza 

as conferências infanto-juvenis do meio ambiente. Foi uma ideia que surgiu na gestão 

da Marina enquanto ministra. 
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Claudia: Acho que você comentou isso comigo. 

 

Entrevistado: E aí eu participei, e a gente até hoje faz a [0'25"] nas escolas, a ComVida 

que é uma metodologia pensando na comissão de meio ambiente e de qualidade de vida 

na escola, a organização de conferências na escola com as crianças, porque a gente 

acredita que lá é um espaço, é o primeiro espaço onde ela precisa praticar a cidadania, 

se tornar uma cidadã política, uma pessoa politizada. E o coletivo jovem é esse grupo 

que facilita também, contribui muito com a Secretaria do Estado, a Secretaria Estadual 

de Educação, o Ministério do Meio Ambiente. A gente contribui com esse processo. 

Então, eu me identifiquei, não é? Eu achei ótimo, achei a ideia... 

 

Claudia: E você já tinha, além dessa militância, vamos dizer, de cidadania na parte 

ecológica, essa preocupação com o meio ambiente, você tinha uma militância política 

antes? 

 

Entrevistado: Partidária não! Não estou filiado a partido, mas eu tenho envolvimento 

com conselhos de meio ambiente, com a Agenda 21. No ABC, também, a gente 

trabalhou com a Agenda 21 interagindo com o Consórcio Intermunicipal do Grande 

ABC, com as prefeituras, com os conselhos municipais de meio ambiente. 

 

Claudia: O consórcio intermunicipal que você diz é o Grande ABC, pega  

 

Entrevistado: É. O Grande ABC. 

 

Claudia: [01'50"] 

 

Entrevistado: Ah! O diretor, mais com os diretores. 

 

Claudia: Das empresas? 

 

Entrevistado: Do Consórcio, porque a cada ano... 

 

Claudia: Quem é o diretor do consórcio hoje? 
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Entrevistado: Atualmente eu não sei por que eu já [02'00"] ali. 

 

Claudia: Na época? 

 

Entrevistado: Na época foi o... Passaram três diretores. O que eu conversei mais... 

Estou com a imagem dele, mas não consigo... 

 

Claudia: Você não é do ABC, não é? Você não é daquela região. 

 

Entrevistado: Eu morei em São Bernardo 26 anos. 

 

Claudia: Ah, você morou? Sua família é de lá? 

 

Entrevistado: Minha família é de lá. Sim. Meu pai veio de Minas, minha mãe é de São 

Paulo, mas moraram em São Bernardo. 

 

Claudia: Se estabeleceram lá. 

 

Entrevistado: E aí a gente ficou um tempo lá e nesse período eu me envolvi com essa..., 

fiz faculdade lá no Senai, a Faculdade de Tecnologia Ambiental. Comecei em 2001 e 

então, tem 10 anos de atuação nessa área ambiental. 

 

Claudia: Você conhece a Beatriz Braga? 

 

Entrevistado: Não. 

 

Claudia: E na sua família tinha alguém que tinha militância política, alguém que já 

tinha essa preocupação com ecologia, ou foi uma coisa que começou com você mesmo? 

 

Entrevistado: O meu pai diz que o meu bisavô era envolvido com isso, mas eu nem o 

conheci, assim. 

 



144 

 

  

Claudia: Então, foi por osmose. 

 

Entrevistado: Um ambientalista lá, décadas atrás. Eu comecei fazer o curso de meio 

ambiente, tentando fugir um pouco da parte da engenharia elétrica. E aí que eu me 

identifiquei com isso. Participando do diretório acadêmico, eu vi que o meio ambiente 

não é só reciclagem. Tem muitas coisas envolvidas, inclusive as pessoas, por isso... 

 

Claudia: Então, a ideia de você fazer da sua casa uma “Casa de Marina” surgiu por 

conta desse... Por quê? 

 

Entrevistado: Empatia com a Marina, assim como o Chico Mendes, como outras 

lideranças na área ambiental. Eu vi a Marina, também, como uma liderança.  

 

Claudia: E por que a Marina? O que te cativou nela? 

 

Entrevistado: A história dela de vida e de ativismo, mesmo na questão ambiental. 

Então, ela à frente na questão do código florestal agora que [04'04" a 04'09"] aprovada. 

Ela realmente querendo ouvir a população pra poder colocar os interesses conflitantes 

pra conversar e chegar a um consenso, ao invés de impor uma política que ela acredite. 

Além da parte ética, do caráter dela também. 

 

Claudia: E você já tinha um envolvimento com a sua comunidade local no bairro 

em que você morava, com os seus vizinhos? Você já tinha essa relação com eles? Eles 

sabiam que você era uma pessoa envolvida com esses projetos, ou eles ficaram sabendo 

a partir do..., quando eles viram a placa da “Casa de Marina”? Qual foi a reação deles? 

 

Entrevistado: É que é assim: em São Bernardo, na época, eu trabalhei com a Agenda 21 

na rua e eles sabiam do meu ativismo 

 

Claudia: Isso em São Bernardo. E quando você mudou para São Paulo? 

 

Entrevistado: Quando eu mudei pro Ipiranga, a rua em que eu moro é bem mais 

comercial. Tem muito comércio; então, as pessoas não criam relação, não é? Elas vão 
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pra dormir e depois saem pra trabalhar e acabam não se relacionando muito. Eu era 

conselheiro de meio ambiente no Ipiranga, os cades regionais. Então, lá eu interagia 

com outras lideranças, com a subprefeitura, com a Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente, mas sem esse envolvimento com os vizinhos próximos de casa. 

 

Claudia: E você levou esse... não teve espaço para levar essa militância para os 

conselhos regionais? 

 

Entrevistado: Não, no conselho não. 

 

Claudia: E a sua casa? Tinham reuniões na sua casa ou era um lugar só de...? 

Como é que funcionava? 

 

Entrevistado: É, tinha o material, que de lá eu arrumava esse material pra levar para o 

pessoal do trabalho, e com essa questão do meio ambiente, havia muitos simpatizantes 

da Marina Silva. Então, eles também acabavam distribuindo o material que eu recebia 

em casa. A minha família foi legal, que deu pra provocar algumas discussões políticas 

dentro de casa e isso não acontecia antes de.... Inclusive eles simpatizaram com a 

Marina também e votaram na Marina. Na rua, eu cheguei a passar nas casas distribuindo 

panfletos à noite. 

 

Claudia: Mas a sua casa não foi palco de reuniões? 

 

Entrevistado: Não. 

 

Claudia: Na verdade, você não recebeu como “anfitrião”? 

 

Entrevistado: Não, só uma pessoa que foi retirar material e que aí a gente se tornou 

amigo, e na parte artística a gente tem dado força um pro outro. Estamos criando outras 

afinidades, que não é somente a política. E esse movimento das “Casas de Marina” foi 

legal pela Internet; aí sim, consegui interagir com bastante gente. E até tinham pessoas 

próximas de casa, gente do Ipiranga, só que a gente não chegou a se reunir. [07'21"] os 
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encontros, mas devido a outras demandas, da ONG em que eu atuo e outras coisas, que 

acabou não conseguindo me encontrar nos dias que eles marcavam. 

 

Claudia: Então, daquilo que você..., do teu script de vida, teu histórico, você 

acredita que o que te chamou mais a atenção, que te cativou, pra entrar na campanha, foi 

a questão do meio ambiente, certo? Ou foi o fato de a Marina ser mulher? Ou era o fato 

dela ser evangélica? Ou era o fato dela vir de uma classe social mais..., uma lutadora?  

 

Entrevistado: Não. 

 

Claudia: O histórico de vida [08'06"], do ponto de vista da pessoa? 

 

Entrevistado: É, foi importante. 

 

Claudia: Mas, pra se envolver no movimento, foi a questão ambiental? 

 

Entrevistado: É. Até ouvindo a Marina, eu percebia que ela tinha um olhar mais amplo 

assim da..., um olhar mais pra frente do que.... Por que a gente se acostuma a números, 

não é? Ah! Vamos fazer tantas moradias, tantas.... São números e promessas. Ela não. 

Ela colocava de uma forma que é importante conversar, construir juntos, chamar todo 

mundo, o movimento, pra pensar o que seria o ideal para cada um dos temas. Até uma 

vez, ela foi questionada sobre o aborto, um tema delicado, e ela não dava uma resposta 

pronta, sim ou não, simplesmente. Ela, vamos chamar os pontos de vista pra gente 

chegar a um consenso e tentar entender o.... Ela seria uma mediadora e isso é muito o 

que eu faço no meu trabalho às vezes, [09'10"], fazendo mediação, sem ter o ganhador e 

o vencedor. 

 

Claudia: E na frente da “Casa de Marina”, as pessoas viam na sua casa o banner, o 

[09'28"]. Isso mudou a relação da comunidade com você? Você acha que ficou mais 

conhecido pelos seus vizinhos? Eles te olhavam com mais respeito? 

 

Entrevistado: Não. Não tenho como dizer se... porque, realmente, com o pessoal que 

mora próximo de casa não existe uma interação. Eu saio de casa e chego à noite. 
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Claudia: Você não circula, como você falou. 

 

Entrevistado: Não, não. Conversar um por um pra ver o que eles pensavam. [09'58 a 

10'00"]. 

 

Claudia: Você acha que você não... a não ser essa pessoa de quem você ficou 

conhecido, você acha que não mudou os seus vínculos de cidadania no seu entorno? 

Entrevistado: Então, virtualmente eu fiz... 

 

Claudia: Virtualmente. 

 

Entrevistado: É. Algumas pessoas curiosas que..., pela Internet primeiro e depois... 

Claudia: Você passou a ser mais respeitado? Ou olhado...? Ah! O cara que 

[10'24"] a Marina? Você acha que isso não mudou, não agregou valor ao seu currículo? 

 

Entrevistado: Pra vizinhos, não. Talvez em casa, por provocar essa conversa política 

de... 

 

Claudia: E tem uma discussão.... As pessoas falam muito que essas “Casas de 

Marina” seriam comitês políticos disfarçados. Você tem essa visão? 

 

Entrevistado: Acho que sim. Poderia ser. 

 

Claudia: Poderia ser? 

 

Entrevistado: Eu vi uma reportagem na televisão de pessoas que realmente estavam 

bem mais ativas, que faziam reuniões políticas dentro de casa. Eu achava legal, mas eu 

não tinha realmente a disponibilidade de como priorizar esse tipo de atividade. 

 

Claudia: E por que você não propôs? Era por uma questão de tempo? 

 

Entrevistado: É. Eu tinha outras prioridades. 
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Claudia: Você acha que as outras “Casas de Marina” podem ter trabalhado com 

um perfil mais de comitê? 

 

Entrevistado: Sim. Vi alguns relatos que, realmente, eles estavam nisso aí, de receber 

pessoas, fazer reuniões, vamos discutir sobre os assuntos, elaborar propostas. O meu foi 

mais... Acho que a contribuição que deu pra fazer é no sentido de fortalecer a marca, 

não é? 

 

Claudia: Você já me falou que não recebeu pessoas na sua casa, a não ser por uma 

que acabou ficando seu amigo, não é? Então, isso não atrapalhou a sua dinâmica 

familiar? 

 

Entrevistado: Não. 

 

Claudia: A não ser o canto lá, cheio de papel. 

 

Entrevistado: É, o meu quarto ficou cheio de papel. 

 

Claudia: Mas a dinâmica familiar, você acha que foi beneficiada? 

 

Entrevistado: Foi, foi. 

 

Claudia: As relações familiares ficaram, talvez, ficaram mais intensas nesse 

período? 

 

Entrevistado: Pode ser. Eu acho que quando chegava material, o pessoal queria ver o 

que chegou... Acho que houve um... 

 

Claudia: Você recebeu dinheiro? 
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Entrevistado: Não. Só material de campanha e o resto era tudo voluntário. Sair na rua 

pra distribuir panfleto; aí encontrava... algum ou outro, a gente conversava alguma 

coisa. Saía pra panfletar à noite, mas...  

 

Claudia: Você não teve dificuldade, a sua família não achou ruim com você? 

 

Entrevistado: Não. Eu comecei esse ativismo mais político na faculdade, não é?  

 

Claudia: Sei, mas não, nesse momento especificamente das Casas eles já tinha 

superado esse...? 

 

Entrevistado: É. Ele já sabe o que faz, já trabalha. Eles sabiam da ONG. Eu sou 

presidente de uma ONG há 5, 6 anos. 

 

Claudia: Se, eventualmente, você tivesse mais tempo pra trabalhar, dentro da 

campanha mesmo, você acha que seria bem-sucedido abrindo a casa pra receber 

pessoas? Você acha que você tem esse perfil de “anfitrião”? 

 

Entrevistado: Acho que sim. Quando eu morava em São Bernardo, eu queria fazer isso, 

mas por outro motivo, que era a Agenda 21, que é uma coisa que a Marina também 

acredita e, talvez, não [13'36"] como Marina, mas... 

 

Claudia: Você trouxe um pouco de provinciano, porque eu acho São Bernardo 

super provinciana. Apesar de ser uma cidade industrial, ela tem características 

provincianas, de uma cidade de interior, assim, pelas maneiras como se dão as relações. 

 

Entrevistado: É. 

 

Claudia: E acho que tem muito disso, não é? A pessoa que vive em um contexto 

desse, ela tem aquela coisa de receber em casa, ela tem essa coisa de interagir. É quase 

que um festeiro, que se deixar ele abre a casa e junta o povo. Você se vê nesse perfil? 

 



150 

 

  

Entrevistado: Sim, eu gosto de interagir com as pessoas, de chamar, e aqui é 

organizado, às vezes, saraus para juntar pessoas com o mesmo interesse, que gostam de 

expor as... 

 

Claudia: Entendi. 

 

Entrevistado: Tentar sempre que possível juntar, mas, agora no Ipiranga, é difícil de ter 

sucesso nisso, porque está virando um bairro dormitório. O pessoal vai lá, dorme e vai 

trabalhar em outro lugar mais pro centro. 

 

Claudia: Eu estou falando isso porque afeta uma grande manifestação cultural de 

[14'54"], e pra você receber exige que você se doe. Tem que abrir o seu espaço 

particular, privado; tem que acolher; tem que conhecer o outro, conhecer as outras 

pessoas. Então, você acha que se tivesse oportunidade, esse “anfitrião” teria espaço? 

Fluiria normalmente? 

 

Entrevistado: Acho que sim. 

 

Claudia: Você vê isso como um dever? 

 

Entrevistado: Não. Acho que essa metodologia das “Casas de Marina” é bem..., você 

fica bem livre pra você poder escolher, também, o quanto você quer, o quanto você 

pode se dedicar e o quanto você prioriza isso. 

 

Claudia: Mas isso envolveu um sacrifício seu, não é? Sempre envolve sacrifício. 

Tem que ter material, sair com o material, é do tipo "carrego pedra, mas eu gosto", não 

é? É um sacrifício prazeroso. 

 

Entrevistado: É, pensando num futuro aí, a sustentabilidade que se fala, o que eu 

consigo fazer hoje não vai tomar tanto..., me desgastar tanto, e que pode ser [16'09"] ... 

 

Claudia: Você daria continuidade? 
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Entrevistado: Daria. [16'12 a 16'14"] e, aí, tentaria fazer melhor, não é? Pegar essa 

experiência e... 

 

Claudia: Aprimoraria, então? 

 

Entrevistado: Isso. E aí tem a criatividade que é o que ficava pra cada caso. Você criar 

a forma de interagir, dentro das suas possibilidades. 

 

Claudia: Como você vê a dinâmica de uma “Casa de Marina”, como a “Casa de 

Marina” de Nova Iorque? Dentro de todas as dificuldades que você enfrentou aqui, você 

acha que isso era real, ou era mais um marketing pra dar mais charme para as “Casas de 

Marina”? 

 

Entrevistado: Em Nova Iorque, você está falando? É. Eu não tinha ouvido essa 

[17'00]..., porque eu vi mais na zona sul, parece que [17'05"]. 

 

Claudia: É engraçado. Você tinha conversado com os outros “anfitriões” das 

outras casas ou não? Apenas virtualmente? 

 

Entrevistado: Virtualmente, e ainda pouco, também. Eu entrava muito no Facebook no 

perfil das outras casas. 

 

Claudia: Então, vocês trabalharam quase que isoladamente? Isolado que eu digo, 

em contato com o movimento, mas não interagindo com as outras casas? 

 

Entrevistado: Eu acho que foram pontos que surgiram, porque tenho amigos que, 

depois, eu fui descobrindo que estavam envolvidos nesse movimento e que eram 

pessoas que estavam no coletivo jovem do meio ambiente. Muita gente do coletivo 

jovem do meio ambiente, e você começava encontrar as pessoas com quem você já 

tinha interagido em outras situações do mesmo movimento. Você via nas fotos – nossa 

o Diego, o Bruno Pinheiro, o Rangel, a Renata...! Você começava a ver o pessoal, 

amigos seus, já de movimentos ambientalistas, dentro do Marina Silva. Sem se 
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encontrar, são aquelas pessoas que se dão bem com você, que já sabem como você 

pensa. Então ficava bem prazeroso esse... 

 

Claudia: Por que você acha que houve tanta adesão à campanha da Marina? 

 

Entrevistado: Primeiro, eu acho que as pessoas querem algo diferente, não é? Ela 

inovou. Esse olhar para a sustentabilidade... 

 

Claudia: É uma novidade que tem um histórico, não é? É uma novidade 

construída, não [18'48]. Não é uma novidade que apareceu assim...  

 

Entrevistado: É. Foi um processo. 

 

Claudia: Foi uma imagem construída. Você acha que as apresentações que a mídia 

fez da Marina foram justas? 

 

Entrevistado: Eu acho que ela não tinha muito a oferecer, assim [19'10], pelo caráter. 

Ela não entrava em jogos sujos, do troca-troca, não é? E isso foi, talvez, algo que não 

colocou ela tanto em evidência. Ela ficou mais na mídia alternativa, porque a mídia 

alternativa acaba não pedindo algo em troca. 

 

[ruído intenso impossibilitou a compreensão do áudio de 19'37 a 19'59"] 

 

Claudia: E todas essas mediações..., por que o meu objetivo aqui é ver como, 

entender como o seu script de vida te aproximou com a Marina? Eu já percebi que foi 

uma questão ecológica. A Marina ambientalista. E o fato de ela ser mulher não agregou 

valor? 

 

Entrevistado: Não, não. 

 

Claudia: O fato da fé dela, não agregou valor? 

 

Entrevistado: Não. 
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Claudia: As convicções sim. A maneira como ela se expôs. Tem a parte dos 

valores, não é? Existe assim, vamos dizer, um respeito pela Marina institucional, por 

aquilo que ela representa, os valores dela? É isso? 

 

Entrevistado: É. Isso é uma das coisas. E a energia, também, que ela passa. Aí é meio 

subjetivo, mas eu assisti palestras dela, pessoalmente, e é onde você vê um brilho no 

olho, você vê uma fala que não é uma fala automática, artificial. É uma fala de verdade. 

 

Claudia: Verdadeira. O histórico de vida, você já falou, mas que ela é de outra 

camada social, isso fazia uma diferença pra você? Por exemplo, o Guilherme Leal é 

envolvido com o movimento ambientalista. Se fosse ele o candidato, qual seria a sua 

postura? 

 

Entrevistado: Eu teria que ouvi-lo mais, porque eu tenho amigo no Ministério do Meio 

Ambiente que trabalhou com a Marina e, por exemplo, quando ela precisava ficar 

hospedada em algum lugar, ela falava que não pagava mais de R$100,00 em uma diária. 

 

Claudia: Entendi. A postura dela, não é? 

 

Entrevistado: Então, essa coisinha que parece pequena, acho que já mostra muito do 

que ela é. E a pessoa que trabalha com ela fala isso emocionada. 

 

Claudia: É a preocupação dela com o ambientalismo, mas junto com essa 

simplicidade dela... 

 

Entrevistado: A justiça, a ética. 

 

Claudia: A justiça, a ética, alguns valores. Você não é de família do norte? 

 

Entrevistado: Não. Meu pai é de Minas. 
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Claudia: Também, não tem nenhuma afeição especial por pessoas dessa região. Já 

me falou que pelo fato de ela professar uma fé específica não fez diferença pra você, o 

fato dela ser mulher não fez diferença pra você. 

 

Entrevistado: Não. Tem o Chico Mendes que eles [22'36"] juntos lá, e o Chico Mendes 

é uma referência pra atividade ambiental, assim. 

 

Claudia: É a Marina institucional. Acho que é a Marina dos projetos que ela 

[22'49"]. Você repetiria a dose das Casas? 

 

Entrevistado: Sim, mas tentando...  

 

Claudia: Melhorar? 

 

Entrevistado: É, com mais intensidade. Não me arrependo. Cada vez que eu ouço ela 

falar, eu tenho mais convicção naquilo, e o partido é uma coisa que pra mim independe.  

 

Claudia: Não é uma questão partidária. 

 

Entrevistado: Eu acho que a política agora não é mais o partido, é a pessoa, porque 

todo partido você vê que tem um escândalo, alguma coisa errada. O que se faz, não é? 

Acho que não dá pra amarrar os partidos assim. 

 

Claudia: A estrutura é suprapartidária, então? Supraestrutural? 

 

Entrevistado: É. 

 

Claudia: [23'31" da comunidade? Sem [23'37"] interagir? Trabalhando com esses 

movimentos populares que foram se agregando ao redor da campanha? 

 

Entrevistado: Isso. Tanto que o movimento virou Movimento Marina Silva, e sempre 

que possível acaba tendo um PV lá, mas não era colocando o PV sendo a prioridade. 

Tanto que agora ela saiu do PV e eu tenho que... 
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Claudia: Tem que pensar: "o que eu vou fazer?". Mas, você não é filiado a um 

partido. Você falou, certo? 

 

Entrevistado: Não. Onde ela for, eu vou... 

 

Claudia: Pra onde ela for, você vai. 

 Tá bom, Sandro. Acho que a gente cumpriu a nossa meia horinha. 

 

Entrevistado: Nossa! Meia hora já? 

 

 

 

TERCEIRO ENTREVISTADO 

 

 

Mov00025 (1 minuto e 6 segundos) 

 

Claudia: ... e vem da minha tese, talvez, uma tese que eu defendi no mestrado, 

apesar de não poder defender teses no mestrado, de que a hospitalidade vem antes do 

marketing. Ela dá subsídios para o marketing a melhor operacionalizar as ações de 

comunicação política.  Então, é isso aí. 

 

Entrevistado: Onde é que é seu doutorado? 

 

Claudia: Eu faço doutorado na Metodista. 

 

Entrevistado: E [00'37"]? 

 

Claudia: [00'38"]. É um curso [00'40"], como eles falam. 

 

Entrevistado: Também no doutorado não tem muitos créditos, não é? 

 



156 

 

  

Claudia: Eu tive de fazer 9 créditos. Porque como eu sou uma sem-teto acadêmica, 

a minha formação é muito heterogênea, [00'57"], não adianta. Então, eu tive de fazer 

muitos créditos, que eu não pretendia ter feito não. 

 

Entrevistado: Claro! Claro! É uma imposição da... 

 

Mov00026 (nada gravado) 

 

Mov00027 (30 minutos e 49 segundos) 

 

Entrevistado: ... [estava falando]. Tá tudo certo aí? 

 

Claudia: É, na verdade, o filme nem importa pra mim, porque eu não vou usar... 

 

Entrevistado: Eu achei que estava fazendo foto. Tá filmando? 

 

Claudia: Filmando. É pra eu poder pegar o áudio, porque eu preciso do áudio pra 

transcrever. 

 

Entrevistado: E aí, então, nessa campanha de 2010, o ano passado, me engajei desde 

que a Marina falou que ia ser candidata. Eu já tinha optado por ela. 

 

Claudia: E você já havia feito a sua opção pela Marina, pela terceira via. 

 

Entrevistado: Na hora que ela falou que era candidata, eu já tinha optado. 

 

Claudia: Você já tinha feito sua opção. 

 Na verdade, a gente vê que dentro da prática política existe um grupo que não 

consegue, às vezes, não tem acesso, não consegue participar da maneira como gostaria. 

Então, o que chamou a atenção é que as “Casas de Marina” abriram um espaço pra essa 

prática, não é? Pelo menos era uma coisa que eu imaginava, apesar de que a maioria dos 

“anfitriões” já tinham uma vida da militância, seja mais formal ou menos formal. 
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 Como surgiu, como você conheceu a ideia? Você já estava ligado no movimento 

antes da ideia? Porque a “Casa de Marina”..., o movimento, a campanha agregou as 

“Casas de Marina”, pelo que a Marcela mais ou menos me explicou. Não foi uma coisa 

que foi pensada dentro da campanha da Marina. 

 

Entrevistado: É. 

 

Claudia: Como é que você... O seu movimento foi um pouco contrário, não é? 

Você começou antes, porque você já vinha de olho e você entrou nas Casas. E aí você 

abriu a sua casa? 

 

Entrevistado: É. Foi até um pouco mais profundo no sentido de quê... Na verdade, a 

Marcela deve ter explicado que a ideia da Casa surgiu em um encontro que teve em Itu 

e eu era parte de um movimento naquela época. Então, na verdade, eu viabilizei o 

primeiro material das “Casas de Marina”, que foram os cartazes: "Essa é uma Casa de 

Marina". 

 

Claudia: Então, além de “anfitrião”, você é padrinho? 

 

Entrevistado: No sentido logístico, sim, porque aí teve um encontro nacional do 

Movimento Marina Silva em julho do ano passado, no começo de julho, e nesse 

encontro eu produzi os primeiros banners das “Casas de Marina”, de onde a ideia 

começou então a se disseminar na prática. E aí a campanha comprou a ideia quando teve 

o início oficial da campanha da Marina, quando ela foi visitar a primeira Casa – você 

vai entrevistar o Adriano – foi em cima de um material que a gente já tinha então 

produzido pra dar visibilidade para as “Casas de Marina”. Então, na prática, assim que 

eu conheci a ideia, eu já me incorporei a ela e ajudei a construí-la, para que fosse depois 

operacionalizada na prática. 

 Eu queria... Acho que tem uma coisa a mais a falar nesse sentido, que isso acho 

que você não vai ouvir de ninguém. É que ainda que a ideia da “Casa de Marina” seja..., 

foi nova, original para a campanha, o Lula tinha feito isso em 2002. Não com esse 

nome, mas em 2002, a campanha produziu uma faixa, que eu pus na época lá pros meus 

pais, eu fiz questão de por, e que o papai não gostou muito, que dizia "Aqui em casa já 
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decidimos, agora é Lula!" Então, na verdade, era uma forma de levar a sociedade civil a 

manifestar a sua opinião na sua própria casa. Acho que a “Casa de Marina” foi um 

pouco além, porque a ideia é de abrir a casa para as pessoas. Mas essa experiência eu já 

tinha tido em 2002 com a primeira campanha do Lula. Foi até por isso que eu me 

empolguei com a ideia. 

 

Claudia: É engraçado você falar disso, de fazer essa referência importante, porque 

a gente vê, em alguns momentos, a mídia colocando, mesmo na conversa na boca do 

povo, que as “Casas de Marina” seriam comitês eleitorais disfarçados. Alguns rejeitam 

essa ideia, mas na prática é uma coisa meio travestida. Acho que é uma coisa híbrida. 

 

Entrevistado: Bem eu não rejeito. Eu não vejo problema nenhum de falar que é comitê 

eleitoral. 

 

Claudia: Você não rejeita porque você vem de uma militância, vamos dizer, mais 

ativa, não é? Mas as pessoas têm um pouco de dificuldade. 

 

Entrevistado: É. No fundo... 

 

Claudia: Porque acho que perde o romantismo, não é? 

 

Entrevistado: Pois é, exato. Até pela diversidade das pessoas que apoiavam a Marina, 

cada uma queria ver de um jeito, Então, como eu tinha tido essa experiência com o 

Lula, pra mim estava claro que era um comitê eleitoral domiciliar. É isso. Cada um 

usaria a sua casa como bem entendesse; todo mundo no intuito de divulgar a Marina. 

 

Claudia: E você falou outra coisa interessantíssima também: que na experiência 

Lula, a faixa dizia "Aqui em casa já decidimos". E é uma das [05'27"] que eu trago pra 

pesquisa, e o como que a partir do momento que alguém na família se dispôs a abrir a 

casa, ainda que seja só pra guardar material ou pra receber pessoas, fatalmente você 

envolve a sua família. E aí você vai ter unanimidade ou ... A sua experiência, você já me 

contou a sua experiência com o Lula. Imagino que o seu pai deve ter ficado muito bravo 

com você. 
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Entrevistado: É. Não fez oposição, mas não apoiou. 

 

Claudia: Porque você estava definindo que o voto, a posição da casa era dele. 

 

Entrevistado: Isso. Exatamente. 

 

Claudia: Quer dizer que foi uma posição um pouco arbitrária. 

 

Entrevistado: Exatamente. Mas ele respeitou no sentido de que eu era jovem. 

 

Claudia: Respeitou o filho, não é? 

 

Entrevistado: É. 

 

Claudia: E agora, quando foi com as “Casas de Marina”, você morava com seus 

pais ainda? 

 

Entrevistado: Não, agora eu moro com a minha esposa e ela também se envolveu com a 

Marina. 

 

Claudia: Agora a coisa muda um pouco de... 

 

Entrevistado: Mas ela também votou na Marina. Não teve problemas. 

 

Claudia: Você tem filhos? 

 

Entrevistado: De 2 anos só. 

 

Claudia: Pequetitico. Porque uma coisa interessante que eu vi, que acho que é 

dentro desse espírito mesmo, é de envolver a família em um processo de uma 

consciência de cidadania e de participação política. 
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Entrevistado: É. 

 

Claudia: Aqui eu tenho umas matérias de jornal que saíram na época. 

Basicamente, não sei se você vai concordar comigo. Eu faço uma pesquisa buscando 

como fonte... as famílias são.... Eu busquei, minha fonte foi jornal, e deu assim, não 

chegou a ser uma milimetragem, mas dentro da amostragem, eu vi assim uma certa, se 

não foi simpatia, foi uma cobertura mais rica na Folha de S. Paulo que n’O Estado de S. 

Paulo em relação à campanha da Marina. Aqui eu tenho várias [07'50"] numa campanha 

de porta a porta. Acho que foi o Roldão Arruda que fez a matéria: "Sem comício nem 

passeata, a candidata do PV visitou uma simpatizante na periferia de São Paulo e lançou 

ali mesmo o movimento Casa de Marina"; "comitês familiares de apoio às Casas são 

criadas por iniciativas das famílias"; "um capital inatingível"; "a primeira “Casa de 

Marina” ... "; etc.  

 Você já me disse que a sua história foi um pouco diferente. Você não abriu a 

casa aleatoriamente, não é? Por um estusiasmo. Vinha de uma convicção... 

 

Entrevistado: É, não foi espontaneamente, eu vi e falei, que legal, vou ter uma “Casa de 

Marina”. 

 

Claudia: Em algum momento você se sentiu no dever de... Não é dever, mas eu 

imagino que isso tudo sempre gera um sacrifício, porque você abre o seu espaço. Foi 

oneroso em algum momento? 

 

Entrevistado: Não, não. 

 

Claudia: Pesado? 

 

Entrevistado: Não, pelo contrário, foi bacana, até porque gerou interação com a 

comunidade, com os vizinhos. Eu até senti que gerou simpatia, não peso. E, 

efetivamente, no nosso caso específico, a gente não desenvolveu nenhuma atividade 

dentro da casa chamando as pessoas. A gente serviu mais como polo de material. 
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Claudia: É outra característica que está me surpreendendo bastante. Para a maioria 

das pessoas funcionou como um posto de distribuição de material. E você... [09'43 a 

9'51"] que ficam bastante irritados com a maneira como o material é desperdiçado. Isso 

é comum, não é? 

 

Entrevistado: Sim. [com a cabeça] 

 

Claudia: Talvez, se esperasse que numa campanha que tem um apelo muito grande 

pela questão ecológica as coisas fossem diferentes, mas, normalmente, material de 

campanha é um negócio que vai pro ralo, em quantidade, etc. 

 Mas, enfim, você acha que a sua figura na comunidade.... Você participa de 

algum movimento no bairro? 

 

Entrevistado: Não, não, não. Lá não tem... É bem desarticulado, até por ser um bairro 

de classe média, não tem nada no sentido comunitário. 

 

Claudia: Você não acha que essa experiência de fazer a sua casa, com um banner 

na frente e tal, que deve ser em um lugar diferente de quando você morava com seus 

pais, você não causou nenhum impacto na comunidade? 

 

Entrevistado: Isso sim. Eu acho que gerou visibilidade. A gente teve esse entorno a 

partir das pessoas que vinham pedir material, que vinham falar que iam votar nela, 

inclusive, das pessoas, em alguns poucos casos, gritando outros nomes na frente da 

casa. 

 

Claudia: Inóspito, não é? 

 

Entrevistado: É. Foi legal. Gerou... Eu acho que até por ser uma comunidade de classe 

média, que era um bairro de classe média, o fato de ter uma casa com uma postura tão 

visível com o nome de uma candidata despertou a atenção de quem por lá passa. 

 

Claudia: Você falou em visibilidade, visibilidade para a campanha da Marina, 

naquele espaço, naquele território. E a visibilidade da sua pessoa? 
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Entrevistado: A visibilidade minha não interessa muito porque, na verdade, eu mal fico 

em casa, eu mal interajo, inclusive com as pessoas que estão próximas. 

 

Claudia: Mas as pessoas sabem que o dono da casa é você. 

 

Entrevistado: Sim, eu e a minha esposa. 

 

Claudia: Exatamente. Vocês dois, e que vocês dois assumiram aí uma postura de 

eleitores de uma candidata cheia de valores, simbologias. Você acha que você não ficou 

mais respeitado na comunidade? Você acha que não sobrou nenhum – a Marina odeia 

essa palavra, ela não gosta de..., como é que se fala? Ela gosta de legado, ela não gosta 

de ..., não é capital, é um termo que para ela reporta quando a pessoa morre, a herança, 

enfim... Mas você acha que você não herdou um capital político amanhã, se você quiser 

se candidatar? 

 

Entrevistado: Não. 

 

Claudia: Não? 

 Os seus vínculos, além do vínculo virtual que isso foi bastante, ou pelo menos 

mais intenso. Por incrível que pareça, você abre uma casa e você vê que de alguma 

forma as pessoas estavam um pouquinho isoladas e os vínculos se mantiveram 

virtualmente. Mas você teve alguma experiência de poder ampliar a sua lista de amigos 

com a casa? 

 

Entrevistado: Não, não. Com a casa não. O que a gente teve, talvez, foi uma maior 

proximidade com os vizinhos. Acho que sim. 

 

Claudia: Ah! Bom. Isso é interessante, não é? 

 

Entrevistado: A gente teve pela abordagem dos vizinhos em vir querer saber da Marina, 

pedir material. Então, a gente teve um abertura maior com os vizinhos no sentido de 
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respeitabilidade, comunicabilidade, não em termos de ser amigos, mas de se conhecer 

mais. 

 

Claudia: Entendi. De alguma maneira, você estava mais aberto a conversas com os 

vizinhos, a expor as suas ideias. 

 

Entrevistado: E até no final, principalmente pelo fato de os vizinhos virem pedir 

material, vir e fazer questão de falar que iriam votar nela, foi bem legal. 

 

Claudia: E me diz uma coisa: afetou a dinâmica do funcionamento da casa? 

 

Entrevistado: Muito pouco, como a gente não tem esse perfil de abrir a casa. Nem 

dava, por causa das crianças. Afetou muito pouco, mas quando vinham era mesmo pra 

pedir material. 

 

Claudia: Então, você não teve estranhos circulando na sua casa, não é? 

 

Entrevistado: Não. 

 

Claudia: E também não teve nenhuma... Vocês dois já estavam com a cabeça feita. 

Que dizer, você não teve aí nenhuma resposta de unanimidade no projeto..., quer dizer, 

sua filha de 2 anos não ia... 

 

Entrevistado: É, não ia impor restrições. 

 

Claudia: Você gosta de receber? 

 

Entrevistado: É, já recebi muita gente em casa. 

 

Claudia: Porque eu acho assim, que o perfil do “anfitrião”... Eu perguntei pra um 

“anfitrião” hoje: "você é festeiro?" E ele falou assim: "Não, eu não gosto de balada". 

Mas eu não estou perguntando se você é baladeiro. Eu estou perguntando se você é 
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festeiro. Festeiro é aquele que gosta de abrir a casa para ter as pessoas juntas. "Ah, então 

isso eu gosto! A festa de Ano Novo vai ser na minha casa".  

 

Entrevistado: Eu já fiz muito isso, inclusive nas questões de hospitalidade que fazia 

parte do [15'46"] de turistas que se hospedam nas casas de outros. Eu já tive essa fase, 

mas já passou também. Até por casa da minha filha. 

 

Claudia: É outra fase da vida. 

 

Entrevistado: Então, você é uma pessoa aberta pro outro? 

 

Claudia: Sim, faz parte da minha cultura. 

 

Entrevistado: Faz parte da sua cultura. 

 

Claudia: Mas você acha que você tem o perfil do “anfitrião”? 

 

Entrevistado: Acho que sim. Na verdade, o que eu não tenho perfil é no sentido da 

mobilização popular. Então, eu não tenho a personalidade, eu não tenho a facilidade de 

conversar com alguém na rua pra falar da minha candidata. Eu sou travado, inclusive eu 

sou tímido nesse sentido da abordagem ao desconhecido. Mas não em receber pessoas 

na minha casa. 

 

Claudia: Entendi. Você é tímido, mas não é recluso, fechado. 

 Como é que você avalia a “Casa de Marina” em Nova Iorque? 

 

Entrevistado: Ah! Gerou uma boa mídia. O impacto eleitoral pequeno, mas em uma 

campanha que você tem que ocupar espaços, acho que é uma boa..., é uma forma legal 

de acontecer. 

 

Claudia: Você, durante a campanha, manteve uma troca de informações com as 

outras casas ou não? Como você fazia? Virtualmente? 
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Entrevistado: A gente organizou uma série de debates em “Casas de Marina” de São 

Paulo pra discutir temas ligados à campanha: comunicação, saúde, cultura. 

 

Claudia: Porque as outras pessoas, os outros “anfitriões” que eu entrevistei não 

tiveram essa... 

 

Entrevistado: Nós tentamos fazer isso em São Paulo. 

 

Claudia: Não. Mesmo aqui, eles fizeram isoladamente. 

 

Entrevistado: Pois é, isso foi um problema. Nós ainda não começamos a falar dos 

problemas da campanha. Mas, esse foi um deles. Teve pouca interação e teve, de muitas 

pessoas, mais apego à questão virtual do que a questão presencial. Mas a gente teve aqui 

em São Paulo... Quando a campanha começou, eu me foquei mais no grupo do 

movimento de São Paulo e não da campanha nacional. 

 

Claudia: Será que vocês do movimento não se fecharam um pouco com os 

parceiros do movimento e aqueles que [18'38"] juntaram ficaram ou pouco... 

 

Entrevistado: A maioria fez isso, por isso que ficou difícil fazer esses encontros nas 

casas das pessoas. A gente tentou. Nós fizemos em várias casas, inclusive tentamos 

fazer na minha também, mas não ia ninguém. 

 

Claudia: Entendi. 

 

Entrevistado: E aí a gente tinha dificuldade de fazer reuniões. 

 

Claudia: É estranho, não é? 

 

Entrevistado: Eu não acho. 

 

Claudia: Você não acha? 
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Entrevistado: Não, porque o perfil do público, o perfil de boa parte desse pessoal que 

estava engajado principalmente na campanha é um perfil de ficar mais na Internet, mais 

nas mídias sociais e  

 

Claudia: Por aí você tinha todas... Então você participava das redes e dos debates, 

mas aí você transforma, você deixa de usar um espaço tão rico, você o esvazia, não é?  

 

Entrevistado: É. A ideia da Casa foi legal porque trazia a campanha pra rua, para as 

pessoas, mas teve essa dificuldade de operacionalização. 

 

Claudia: Você acha que pra 2014 emplaca essa visão que a própria Marina tem das 

Casas como comunidades de pensamento, no perfil que ela pensa, com a proposta de 

mudar, enfim? 

 

Entrevistado: É. Perdeu o efeito surpresa. 

 

Claudia: O impacto, não é? 

 

Entrevistado: Então, eu não tenho como avaliar. Eu acho que a “Casa de Marina” 

perdeu o efeito surpresa e seu impacto eleitoral, que poderia ter sido ainda maior. Pra 

2014, acho que tem que ser repensado, sem perder o perfil que... 

 

Claudia: Você acha, então, que se repete a ideia, óbvio, sem ser tão óbvio, e 

amplia-se ou aperfeiçoa-se? 

 

Entrevistado: Politicamente falando, se o candidato quer ser eleito, ele tem que estar 

nas ruas, mostrando a cara dele pras pessoas. Então, nesse sentido, as “Casas de 

Marina” tinham de ser ampliadas para mostrar a Marina ainda mais pras pessoas. Então, 

eu acho que se repensa... 

 

Claudia: Eu acho assim. Ela... Como ela foi, num determinado momento, 

assimilada pela campanha e aproveitada como vitrine pelo marketing, conseguiu dar, 

trazer essa visibilidade. Então, acho que ela ficou mais como um fenômeno, do que 
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necessariamente aquilo que a pessoa idealiza como uma “Casa de Marina”. Não é 

perdido, mas pode ser mais bem aproveitado. 

 

Entrevistado: Pode ser. É como você mesma tinha falado, a questão de material, uma 

série de dificuldades logísticas e práticas de ação que fizeram com que a maioria das 

Casas sequer tivessem banners pra colocar na frente. Então, talvez num próximo 

momento, se a Marina ainda estiver em alta, isso possa ser bem replicado, porque ela, só 

pra concluir, se você não tem dinheiro e você precisa mostrar o seu candidato, as 

pessoas têm de ver que têm outras apoiando pra se empolgarem e apoiá-la também. O 

potencial era enorme. 

 

Claudia: Então, eu acho que a mídia fez... as apresentações da mídia a respeito da 

Marina foram bastante paradoxais, na verdade. Porque a Marina... Eu falei isso pra ela: 

"você são várias Marinas". Ela ficou muito brava, pois não gostava dessa figura, porque 

parecia que ela tinha várias..., que ela se adaptava. Mas, na verdade, eu falei: Não. Você 

é tão rica, porque agregou tantas pessoas diferentes, não é? Você conseguiu trabalhar 

com uma diversidade de pessoas que vão pegando seus scripts, não é? 

 Por isso que eu falei que queria saber da sua história, queria saber da sua família, 

se você tem político na família. Não sei se você tem? 

 

Entrevistado: Não, não tenho. 

 

Claudia: Porque cada um..., se você é do norte, se a sua afinidade foi por causa do 

movimento ecológico, se é porque ela era mulher. Em um bate bola rápido, eu vou te 

colocar algumas mediações pra ver se você... o que você acha. 

 Você já me falou e eu acho que a questão é institucional. Você já me falou, acho 

que a questão é institucional, da sua militância política. 

 Ecologia? Foi motivo? 

 

Entrevistado: Não. 

 

Claudia: Religião? 
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Entrevistado: Aproxima um pouco. Não foi o motivo, mas aproximou. 

 

Claudia: Os valores? 

 

Entrevistado: Sim, os valores. 

 

Claudia: Ou a profissão de fé dela? 

 

Entrevistado: Não. Os valores. 

 

Claudia: Gênero? 

 

Entrevistado: Não. 

 

Claudia: Se fosse o Marino, tudo bem? 

 

Entrevistado: Sim. 

 

Claudia: Histórico de vida difícil. Esse lado da lutadora? 

 

Entrevistado: Não é o que mais pesa, mas pesou. São os valores que tinha mais a ver. 

 

Claudia: Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho duas filhas jovens. Uma delas 

detesta o discurso da superação. Acha muito chato: "Lá vem ela de novo dizer que foi 

uma superação"... Mas tem pessoas que vão atrás desse discurso. 

 

Entrevistado: É, eu já tinha visto isso com o Lula, por isso que não é o que mais me 

move. 

 

Claudia: Certo, porque já tem um histórico de vida  

 



169 

 

  

Entrevistado: E é é..., ele é limitante. Tem que ir além, não pode ser só isso. E como eu 

já tinha vivido isso com o Lula, pois o Lula é o mesmo processo: trabalhador, veio do 

nordeste... 

 

Claudia: O dela tem uns ingredientes mais... Tem a saúde, é mulher... É muito rico 

pra você explorar, não é? 

 Deixa ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Porque a ideia é essa, na 

verdade. É tentar fazer um quadro de como aconteceram as mediações pra esse 

engajamento. Eu falei com o Sandro. Acho que você conhece o Sandro? 

 

Entrevistado: Não. 

 

Claudia: O Sandro é assim. É, basicamente, porque ele é um ecologista convicto. 

Então, ele se aproximou porque ele milita nessa questão do meio ambiente. Outro 

“anfitrião” com quem eu falei, a questão dele é porque ele tem um histórico de política, 

tem família de pai diplomata e tem a questão da ética que é muito forte. Por enquanto, 

eu não peguei ninguém impressionado com gênero. Se ela fosse um Marino... “nem pá, 

nem pú”. Tem um rapaz, eu não sei se você conhece. Eu não me lembro do nome dele. 

Ele faz seminário. Você conheceu? 

 

Entrevistado: Alguém me disse já. Mas eu não sei quem é não. 

 

Claudia: Acho que fui eu mesma que falei. Ele faz seminário. Passa a semana 

inteira... não lê. 

 

Entrevistado: Não faço a menor ideia de quem seja. 

 

Claudia: Eu achei engraçado, porque ele estava ligado a essa questão de 

comunidades de base.  

 

Entrevistado: Eu tenho afinidade de valores, não religiosos. 

 

Claudia: Não religiosa. É uma questão de postura. 
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Entrevistado: É, do que ela defende como valores também. 

 

Claudia: Valores. 

 

Entrevistado: É claro que [26'27"] religiosa dela que afeta também os valores dela. Mas 

tem uma característica que você, na verdade, não está colocando, que é o fato de ela 

representar algo diferente do que a gente tinha tido, uma 3ª via. 

 

Claudia: Isso é a 3ª via. Não. Coloquei sim. Isso eu acho que é indiscutível. As 

pessoas não vão só porque... Acho que é a questão do novo no sentido, realmente, de 

renovar quem está [26'55"]. No seu caso, que já vinha com o Lula, eu acho que é mais 

interessante até, porque você vem acompanhando o novo. Você está atento, ligado... 

 

Entrevistado: É, o novo era o Lula. 

 

Claudia: O que é isso. Você acha que você vai sempre buscar uma coisa nova? 

 

Entrevistado: Não sei. Não me defini ainda, mas pode ser. 

 

Claudia: Em 2014 não vai ser a Marina. Vai ser outra bola da vez? 

 

Entrevistado: Ah! É provável. 

 

Claudia: Entendi! 

 

Entrevistado: Não, não me defini ainda. Mas, sim, em princípio, o que eu tenho 

observado desde que eu comecei a votar em 1996 é que eu busco algo, em geral, 

diferente. Em poucas situações, eu votei no mesmo status quo. 

 

Claudia: Hay govierno, soy contra. 

 

Entrevistado: Não, não. Vamos dizer "a situação". No geral, mas não é regra, mas é o 

que eu tenho observado quanto a minha postura. 
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Claudia: É. Há uma inquietação pela mudança mesmo. 

 Eu preciso estar muito "cheia", precisa estar muito visível pra eu apostar na 

mudança. Eu sou meio assim: em time que está ganhando não se mexe. 

 

Entrevistado: É, é claro. O custo da mudança é maior. 

 

Claudia: Exatamente, porque o custo da mudança é grande.  

 Eu votei no Lula porque eu falei, chega, já são 6 anos. 6 anos que o Fernando 

Henrique ficou, não é? 

 

Entrevistado: 8 anos. 

 

Claudia: 8 anos. Chegou! E também agora com o... eu falei, 8 anos já deu. 

Ninguém aguenta. Aí eu acho que chega, só que eu demoro. Preciso de 8 anos. 

 

Entrevistado: Por causa disso, a Marina teve 20 milhões de votos. Porque mais pessoas 

também pensaram nisso, e a TV começou a perceber. Começou a perceber que as 

pessoas se cansam também e querem mudar. 

 

Claudia: Você acha que as Casas... Isso me deixa um pouco triste até, porque eu 

vejo assim, que no fundo a movimentação das Casas foi virtual. Tudo bem. Vamos 

pensar que a gente está em São Paulo que é uma cidade difícil de circular, não é? E a 

casa física, a residência, ficou meio como um entreposto, como um lugar de [29'20"] de 

material. Então, a campanha da Marina ganha muito, ela dá um salto com essa questão 

da virtualidade. E a minha pesquisa tem dois pontos. Pelo menos, tinha até então, e acho 

que ela tem mesmo. Ela tem dois pontos: a hospitalidade doméstica, que é um ponto 

desse fio, e a hospitalidade virtual. Então, acho que é assim, é inevitável você deixar de 

ver como os vínculos vão se multiplicando. Pode ser que tenha um determinado 

momento que estar só na rede prejudique a qualidade da relação, mas, sem dúvida, para 

expandir a rede, ela é um mal necessário. 

 Como é que você vê a... Eu participei de um debate com os três coordenadores 

das campanhas individuais, que era da Marina, da Dilma e do Serra no Itaú Cultural. 



172 

 

  

Estava o Túlio. Eu não me lembro do nome do da Dilma e um desastre [30'38"] que o 

Serra não ia ganhar nunca essa eleição. 

 

Entrevistado: Não, eu não acompanhei o debate, mas eu me lembro de ter tido [30'45"]. 

 

Claudia: Como é que você vê esse... 

 

 

      

 

 

QUARTA ENTREVISTADA 

Entrevista no Pendrive (46 minutos e 17 segundos) 

[...] 

Claudia: Mas, então. Então, você... o movimento te cativou e, pelo jeito, você 

entrou de cabeça? 

 

Entrevistada: É. Dentro das minhas condições. 

 

Claudia: Limitantes, não é? 

 

Entrevistada: É, então, a minha participação, além de abrir espaço dentro da minha 

própria casa,  

 

Claudia: Que é o que me interessa. 

 entrevistado 3 

“Casa de Marina” do 
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Entrevistada: eu fui atrás também dos meus familiares, ponto de ônibus, dentro do 

ônibus, dentro do metrô. Em qualquer lugar onde estivesse, eu estava com a minha 

bolsa cheia de... 

 

Claudia: Acho que se eu fosse mais nova, eu ia ser assim, também. 

Entrevistada: É aquilo que eu te disse. A maioria das pessoas da campanha não foi pras 

ruas, preferiu ficar na Internet, a Ju foi uma que foi pra rua. 

 

Claudia: Você foi pra rua? 

 

Entrevistada: Fui, fui pra rua algumas vezes e foi muito gostoso esse contato com o 

público. A minha primeira ida foi pro zoológico. Fui eu e outra companheira do 

movimento... 

 

Claudia: Ai que divertido! 

 

Entrevistada: E aí a gente foi expulsa no final. Mas isso já foi bem no final do dia, que 

os seguranças falaram: "ai, não pode, não sei quê e tal". 

 Mas o gostoso foi esse corpo a corpo que a gente tinha com as pessoas pra 

explicar quem era a Marina, qual era a proposta dela, por que nós estávamos ali. E as 

pessoas ficavam surpresas porque não era aquela coisa de simplesmente entregar o 

panfleto. Era de parar a pessoa e conversar.  

 E falar: "Vem cá. Você sabe quem é a Marina Silva?". 

 E aí nesse primeiro dia eu falei "Nossa! A gente precisa trabalhar muito mais 

porque tem muita gente que não sabe quem é a Marina.". 

 

Claudia: E me fala uma coisa. E você abriu a sua casa? 

 

Entrevistada: Eu abri o espaço dentro da minha casa assim... 

 

Claudia: Você mora sozinha? 

 

Entrevistada: Moro com o meu companheiro. 
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Claudia: Seu companheiro. Então não é com os pais. 

 

Entrevistada: Não, não. 

 

Claudia: Children? 

 

Voz masculina: Ela tem os gatinhos. 

 

Entrevistada: É. Eu tenho os meus felinos. 

 

Claudia: Os felinos não reclamam, pelo menos... 

 

Entrevistada: Não. Eles se escondem... 

 

Claudia: Depois eles podem ter alguns comportamentos estranhos. Mas, entendi. 

 E aí vocês abriram a casa, não só pra redistribuição de material? 

 

Entrevistada: Não. Aí que eu recebi alguns vizinhos, porque eu mandei fazer uma placa 

de “Casa de Marina”, e aí sempre tem aqueles vizinhos mais curiosos que falam: "Ah! 

você, o que é isso de “Casa de Marina”? O que é esse negócio?". E eu dizia: "Vem aqui 

em casa, não sei o quê" e oferecia um suco, às vezes um café, ou a gente só ficava no 

bate-papo. Aí eu aproveitava e entregava o material, e conversava, e perguntava a 

posição política dela. No começo eu tinha mais paciência. Depois, o que acontece: vem 

muita gente que vem pra criticar ou meio que um desabafo da própria vida. E aí é fogo, 

não é? 

 

Claudia: E pra pedir favor? 

 

Entrevistada: Não, nunca. 

 

Claudia: Não? Então, esse é um ponto interessante porque o comitê político, onde 

é o quartel da campanha, ele é uma romaria, não é? 
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Entrevistada: É, deve ser mesmo. 

 

Claudia: Engraçado, não é? Você acha que talvez as pessoas respeitem a casa, a 

residência, ou não deu tempo de fazer esse raciocínio? 

 

Entrevistada: Olha, é, porque primeiro, quando você [4'35"] pra sua casa, você mostra 

sua intimidade de certa forma, mas ao mesmo tempo, a pessoa que não te conhece, ela 

se sente a vontade, mas talvez não tanto pra pedir alguma coisa. Também, de repente, 

pode ser pelo bairro. Também, eu não trazia pra dentro de casa as pessoas do ponto de 

ônibus. 

 

Claudia: Não é comitê de porta aberta, não é? 

 

Entrevistada: Não. Era uma coisa seleta, de vizinhos que eu olhava na rua... E quando 

eu estava no portão da minha casa, tipo, os meus gatos ficavam ali fora. 

 

Claudia: Era casa, casa? 

 

Entrevistada: É. Eu moro em uma casinha. 

 

Claudia: Eu vou precisar de fotos dos dois até. 

 

Voz masculina: Eu já mandei até. 

 

Claudia: Você já mandou? Nossa! Eu não vi nada. Que horror! 

 

Entrevistada: Eu não mandei nenhuma ainda. 

 

Voz masculina: É. Eu mandei os links, porque estavam na Internet. 

 

Claudia: Ah! Tudo bem. Você mandou link. Está certo. 
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 Eu queria um anexo bonitinho assim, uma pasta de trabalho. Você viu que eu 

sou um pouco analfabeta, não é? 

 

Entrevistada: Então, e aí, quando eu ficava na rua, lá no meu portãozinho... Ali sim, eu 

ficava pro pessoal. 

 

Claudia: No portão? 

 

Entrevistada: É. No portão. Eu ficava no portão, direto, mais de fim de semana. 

 

Claudia: Você mora em que bairro mesmo? 

 

Entrevistada: Eu moro no Jardim da Saúde. Aí eu ficava ali no portãozinho... Aí, até os 

seguranças da rua, esses seguranças que tem na rua, eles já vinham tirar um sarrinho de 

mim, mas eu grudava na guarita deles todos os adesivinhos da Marina. 

 

Voz masculina: É. Ela fez isso. 

 

Claudia: Então, o seu histórico, assim: você antes votava no candidato que você 

tinha que votar, não é? No candidato que você achava o mais adequado? Sua vida vinha 

normal. Você tinha interesse pela política.  

 

Entrevistada: Não, eu sempre tive uma inquietação. 

 

Claudia: Não. Tudo bem! Você tinha um interesse, uma inquietação como cidadã, 

mas aí, de repente, você descobriu o movimento e aí você começou a trabalhar para a 

campanha da Marina. 

 

Entrevistada: Isso. 

 

Claudia: Você era quase que uma virgem no... 
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Entrevistada: É, totalmente, tanto é que o meu primeiro encontro com o movimento foi 

na Vila Madalena. E ali eu não conhecia ninguém. Eu ficava meio que com vergonha 

até, porque eu não conhecia ninguém, não sabia como era. Não sabia direito nem porque 

eu estava ali, mas primeiro eu queria ouvir e ver pra depois ter ali o meu espaço. Foi 

quando eu comecei, rolou uma identificação com as pessoas. 

 

Claudia: E você...? Eu perguntei isso pra ele. Porque quando é só o casal e 

eventualmente tem filhos pequenos, isso não tem um impacto tão grande na dinâmica 

familiar, não é? Porque, a princípio, o casal, a gente supõe que eles estão de acordo com 

essa... A não ser que no seu caso... 

 

Entrevistada: Apesar de que no caso do João, eu digo assim, o impacto foi forte, 

porque ele participou muito, não é? Você levou a Maria Alice e o bebê pra... 

 

Voz masculina: Não, o impacto na sua família. 

 

Entrevistada: Ah! 

 

Claudia: Por exemplo: uma coisa é você começar a encher a sala, o quarto, o 

banheiro, a cozinha de material. Tudo bem se o seu companheiro está com você na 

militância, ou se você tem uma família maior – pai, mãe, filhos adolescentes. Eu estava 

louca pra pegar um caso assim pra ver qual foi o impacto dessa decisão, que seja do 

dono da casa, enfim, na dinâmica familiar. Então, quando é um casal, uma criança 

pequena, as coisas não são tão..., não mudam tanto, não é? 

 

Entrevistada: É. Dá uma mudada sim. Você sente a casa mais movimentada e eu moro 

em um lugar tranquilo e eu gosto de tranquilidade. E, ao mesmo tempo, eu tenho um 

lado um pouco antissocial, mas eu tive de superar até isso, porque eu gosto também de 

ser reservada. Mas, as pessoas tocavam na minha casa e eu tinha que... Não importava 

se eu estivesse descabelada, de pijama, ou sei lá, cansada do trabalho. 

 

Claudia: Você é uma anfitriã nata? 
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Entrevistada: Ah! Eu sou. Costumo ser. Eu gosto. 

 

Claudia: Você gosta de receber? 

 

Entrevistada: Gosto. Recebo com carinho. 

 

Claudia: Você gosta de acolher? 

 

Entrevistada: Gosto. Eu curto. 

 

Claudia: Você gosta de ter as pessoas no seu convívio. Porque eu acho que dentro 

do que a gente está querendo estudar... E aí a Marcela falou que aí ela depois vai me 

entrevistar para poder me usar pro trabalho. 

 

Entrevistada: Ah! É. 

 

Claudia: É justamente isso, não é? A gente acredita que esse dar, receber e 

retribuir que move, que fortalece os vínculos sociais... Quer dizer, primeiro, você 

precisa se dar por uma causa, por alguma coisa. Agora, existe um interesse que não 

precisa ser financeiro, mas existe um interesse no sentido assim: eu quero mudar esse 

país; eu quero ter feito parte dessa mudança. Às vezes, alguém almeja uma carreira 

política e pode estar construindo isso. 

 

Entrevistada: Ah! Eu conheci gente no meio que está... 

 

Claudia: Então, o dar, o se abrir não é desinteressado. 

 

Entrevistada: Não, sempre tem uma troca. Tudo tem uma troca. 

 

Claudia: Então, tudo tem uma troca. Eu fico irritadíssima com as pessoas que 

acham que as coisas acontecem por geração espontânea. O que existe na verdade é uma 

aposta, que é onde eu pauto a minha questão. Eu vou abrir a minha casa, eu vou fazer o 
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maior trabalho, eu tenho aqui os meus interesses, porque tudo bem, a gente não precisa 

ser santinho, porém, eu não sei se vou ter retorno. 

 

Entrevistada: É. 

 

Claudia: Eu acho que a política, que dentro da política é muito isso. É você 

apostar, sem saber se você vai ter retorno ou não. 

 

Entrevistada: É. 

 

Claudia: Então, o perfil de um “anfitrião” de uma “Casa de Marina” é justamente 

esse. 

Entrevistada: Mas pra mim, no meu caso, o retorno que foi mais gratificante pra mim 

foi a pessoa parar pra me ouvir e debater, e mesmo que não tivesse um senso crítico 

político, ou o conhecimento muito profundo de política dos políticos, elas estavam 

abertas pra entender o que era a Marina. Isso que pra mim foi incrível em todas as 

abordagens, de rua e dentro da minha casa. 

 

Claudia: Você se sentiu uma voz ativa. 

 

Entrevistada: Totalmente. Naquele momento eu me senti fazendo uma diferença dentro 

do meu universo. 

 

Claudia: E uma diferença pra você, não é? 

 

Entrevistada: Pra mim. 

 

Claudia: Pra você, pro seu interior. Estão me ouvindo, não é? 

Entrevistada: É. Podia ser que até no dia da votação tivessem votado em outro, mas 

alguma coisinha ficou ali, e na próxima e vai, e vai. Eu acredito muito nisso. E eu moro 

a 300 m da casa da minha mãe e aí eu abusei, não é? 

 

Claudia: Fez uma extensão? 
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Entrevistada: Fiz uma extensão, porque minha mãe está há muito tempo no mesmo 

lugar ela conhece muita gente. Então, eu coloquei o cartaz também no portão da casa 

dela. E como ela não sabia dizer muita coisa, ela dizia: "ah! é a minha filha. Vai na casa 

dela." E aí já indicava. Mas eu acabei também envolvendo meus pais nesse processo. 

 Ah! E uma foto também que eu vou encaminhar pra vocês é que eu recebi uns 

primos de época de férias e eles estavam todos reunidos e foram ficar em casa em um 

fim de semana, adolescentes de 15 a 17 anos. Uma galerinha. Aí eu falei: "Ah!, vocês 

querem [12'11"]. Então, vamos sentar e vamos conversar." E foi super gostoso. 

 

Claudia: Então, você conseguiu interagir bem com a família? 

 

Entrevistada: Então, eu fiz uma tarde assim e aí eu debati o que eles pensavam sobre a 

política e aí, também, dentro de uma didática da idade de adolescente, sem muito 

teorizar porque não são todos que ..., eu ... e foi muito gostoso porque todos ali eu pude 

ouvir e entender o que eles estavam achando de tudo. O que era a Marina pra eles, o que 

não era. Tanto é que um desses, o Júnior, foi o primeiro ano de votação dele, e eu 

consegui levar esse voto pra Marina. O primeiro voto dele! Eu adorei isso. A gente tirou 

uma foto. 

 

Claudia: Eu vejo assim: um impacto na sua vida porque foi do momento que você 

começou, da mesma maneira que quando você começou a sentir um impacto muito 

maior, o impacto na sua família, apesar de você não... A casa que funcionava como 

Casa de Maria, você conseguiu articular a sua família dentro do processo. 

 

Entrevistada: Eu introduzi minha família. 

 

Claudia: Quer dizer, no fim eles eram “Casa de Marina” também, apesar de não 

morarem na sua casa. 

 

Entrevistada: É. Aí teve outro caso. Eu tenho uma tia que mora em Mauá, na periferia 

de Mauá, e ela tinha certa identificação pela Marina, mas mais pelo cunho religioso. 
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Claudia: Olha a mediação que eu já vou chegar. 

 

Entrevistada: Então eu falei: "Tia, então, se você tem uma identificação por esse lado, 

vamos aproveitar dele então e vamos trabalhar isso na sua região. Não só a questão da 

religião, mas como ela é muito religiosa, foi o único meio que eu encontrei de entrar na 

vida dela, dentro da casa dela, e levar o material de Marina. 

 

Claudia: Entendi. 

 

Entrevistada: Entendeu? Ela é da mesma denominação, da Assembleia, e tal. Então, a 

casa dela acabou sendo uma “Casa de Marina” em Mauá. 

 

Claudia: Então, [14'23"] foi uma “Casa de Marina” que gerou vários... 

 

Entrevistada: que gerou ali, dentro dos contatos dela. 

 

Claudia: E no seu entorno, na sua família, você acha que a maneira como os 

vizinhos te olhavam mudou? Você ganhou mais credibilidade na vizinhança? Você se 

tornou uma pessoa importante no bairro, na rua? 

 

Entrevistada: Não. Eu não sinto isso. 

 

Claudia: As pessoas na padaria, no açougue, sei lá aonde: "Ah! Olha..." 

 

Entrevistada: As pessoas me conhecem mais, tipo: "Ah! Oi, não sei o quê!". 

 Então, esse se mostrar também traz o olhar de estranhamento do outro. As 

pessoas ficam: "Quem é essa pessoa?". 

 

Claudia: Está certo. 

 

Entrevistada: E, também, fica aquela coisa meio... E lá onde eu moro, eu tive certa 

dificuldade de chegar nas pessoas, porque lá são ruas que não têm ninguém. Os portões 

são altos. As coisas são muito individualizadas, não é uma rua que é orgânica, que é... 
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Voz masculina: É classe média lá, não é? 

 

Entrevistada: que é tudo misturado. É muito ruim ali nesse sentido. Então, eu tive 

muita dificuldade de entrar nesse universo dos caras ali. E... mas lá na minha rua agora 

tem até o [15'36"] que dá risada. 

 

Claudia: Você já é candidata a vereadora? 

 

Entrevistada: Não. 

 

Claudia: Você já vai lançar a sua candidatura pra vereadora? 

 

Entrevistada: Não, eles até ficam brincando comigo e tal, porque eles puxam pra esse 

lado ambientalista e aí ficam me chamando de bicho grilo. E aí ficam aquelas piadinhas 

bobas, não é? 

 

Claudia: É. Tem essa imagem que é errada. Errada, não! Tem até um pouquinho... 

começou meio assim. Você começa a juntar, não é? Vila Madalena, e mais não sei o 

quê, mais não sei o quê e ah, o cara é bicho grilo, bicho grilo! 

 

Voz masculina: O que não é totalmente equivocado. 

 

Claudia: Não, tem um contingente grande! 

 

Entrevistada: É. Eu estava até discutindo com um cara do curso sobre isso. Porque ele 

participou de uma manifestação e aí, do nada, deram pra ele um copo com água 

mandando ele fazer bolhinhas dentro copo pra imitar não sei o quê lá do Rio. Aí um 

cara do nada começou a recitar poesia. E aí ele falou: "Meu, o que eu estou fazendo 

aqui. Que patético! Eu estou aqui por uma causa por conta ...". Ele é envolvido com a 

questão dos rios. 
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Claudia: Isso é que eu estava comentando com ele. O interessante da pesquisa são 

os porquês. Por que você se encantou pela Marina? A tua tia acolheu a Marina e 

trabalhou pra ela porque ela encontrou ... 

 

Entrevistada: Uma identificação religiosa. 

 

Claudia: Uma identificação no script pessoal dela, que é religiosa. A gente tem 

várias coisas. 

 

Entrevistada: Tem. Na minha foi ... 

 

Claudia: Consciente ou inconsciente? 

 

Entrevistada: Consciente. Conscientemente, foi primeiramente pela história de vida 

dela. História de vida coerente. Ela é uma pessoa coerente. 

 

Claudia: Gênero? Se fosse o Marino, tanto faz? 

 

Entrevistada: Tanto faz. 

 

Claudia: Acho tão engraçado, não? 

 

Voz masculina: Você tem uma vontade de querer ouvir que era por [17'44"]. 

 

Claudia: Eu gostaria. Gostaria porque a Marina usou isso na campanha. 

 

Voz masculina: O quê? O fato de ser mulher? 

 

Claudia: Claro! O apelo dela era: "votem em duas mulheres, a primeira mulher... 

Ela trouxe no discurso dela a primeira mulher, negra, etc. Ela não é tão negra assim! 

 

Entrevistada: Não, não é. Negra! 
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Voz masculina: Porque a população brasileira é parda, não é? 

 

Claudia: É parda, exatamente, mas o discurso dela... e eu perguntei isso pra ela. 

[18'15" a 18'46": intervalo] 

 

Claudia: Então, eu perguntei isso pra Marina. Eu falei: "Marina, está aqui, teu 

discurso – mulher negra, evangélica". E ela disse: "Ah, não. Isso foi no calor do 

discurso. 

 Mas eu não sou tão boazinha assim. Acho que ela chamou as mediações pra ela. 

Você não vai falar... Você sabe que não vai colocar uma característica tão forte se você 

acha que aquilo vai afugentar o eleitor, não é? 

 

Entrevistada: Não. É. 

 

Claudia: Porque eu estou concorrendo pra uma candidatura à presidente do país. 

Quer dizer, isso me deixa às vezes um pouco irritada, porque eu acho que as coisas não 

são tão não pensadas assim.  

 

Entrevistada: Hum, hum! 

 

Claudia: Uma coisa ou outra, acho que pode passar desapercebida, mas quando eu 

falo de gênero, eu estou procurando o gênero. 

 

Entrevistada: [19'40" a 19'44"] 

 

Voz masculina: É claro, eu não vou defender a campanha até porque eu mais 

critico do que defendo, mas é que nesse caso o discurso é pra contrabalancear o discurso 

que o Lula fazia: "Vamos eleger a Dilma, porque é a primeira mulher presidente da 

República". Pra você quebrar o discurso que o Lula trazia você tinha que propor: " Oh! 

Tem outra mulher." 

 

Claudia: Então, tudo bem. Mas eu estou fazendo um discurso. 
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Voz masculina: Claro, claro, claro! Ela não quer admitir, não é? 

 

Claudia: Não me vem com essa história. Eu estou fazendo um discurso porque... O 

que na verdade a gente entende: você vai tentar pegar o script que fala pra cada um, pra 

cada pessoa. Então, vai falar lá... Eu, por exemplo, por que eu votei no Lula. Foi em um 

momento, eu não tinha nenhuma... não pensava como ele, tinha um pensamento 

diferente. Por quê? Porque justamente, além de querer mudar, porque eu acho que 6 

anos, 8 anos é demais, o Lula é de São Bernardo e minha família é de São Bernardo. 

 

Entrevistada: Tem aquele apegozinho, não é? 

 

Claudia: Então, não adianta, a mediação, queira ou não queira, eu fiz essa 

mediação. Era uma coisa que falava na minha alma. Então, eu acho que essas coisas 

acontecem. Por isso que eu estou falando. Eu estou atrás de buscar, na verdade, aquilo 

que calou fundo, não é? Então, falando com o Sandro, eu vi claramente que a questão 

dele era se a Marina é o boto não sei de onde, a questão ecológica que fala forte, não é? 

 O teu caso eu entendi. Você é uma pessoa com histórico de militância política 

muito forte, então... E mais do que militância, você pode militar no mesmo, você tem 

uma inquietação de querer coisas novas. Porque eu já falei, eu nem sei se vai ser Marina 

2014. Agora, então, é isso que eu queria entender, no teu caso, você sendo mulher, 

conhecendo a dificuldade... Porque existe uma dificuldade pra mulher dobrada, em tudo, 

se não for triplicada, não é? Porque você tem que dar conta de um monte de coisas. 

 Eu tenho uma amiga que fala até o seguinte: "Olha, eu acho que homem tem que 

trabalhar e ganhar dinheiro mesmo, porque a única coisa que ele sai de casa é pra isso. E 

a mulher faz todo o resto." 

 

Entrevistada: Ai, que machista! Engraçado. Eu acho que em um primeiro momento, 

inconscientemente, sim. Talvez, seja a questão do gênero, inconscientemente. Mas 

depois,... 

 

Claudia: Porque assim, você teria duas opções. Eu não vou votar no Serra. Eu 

quero uma mulher presidente. Eu vou votar na Dilma ou na Marina, porém a Marina 

tem outras características que me falam mais ... 
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Entrevistada: Mais alto. 

 

Claudia: Mais alto. Está certo. A Dilma militou, a Marina também militou. São 

militâncias diferentes. 

 

Entrevistada: Diferentes e, também, visões diferentes de mundo e de Brasil. O Brasil 

que eu vejo, que a Marina enxerga e se entristece, é um Brasil que é possível ter 

desenvolvimento com sustentabilidade. E ao contrário do que eu percebo... isso eu já 

sabia, depois do 2º turno eu votei na Dilma, mas eu não sabia que o desenvolvimento da 

Dilma... 

Claudia: Não ia ser tão sustentável. 

 

Entrevistada: É. Era aquela coisa de desenvolvimentista mesmo. A ideia de 

desenvolvimentista e vamos fazendo. 

 

Claudia: Você se sentiu incluída no processo político? 

 

Entrevistada: Sim, sim. Tanto é que a gente fez debates pra discutir as diretrizes do 

plano de governo dela. Isso foi fantástico! Porque a gente discutiu vários pontos e ela 

participou dessas opiniões. 

 

Claudia: O fato de ela ter vindo de uma classe social mais desfavorecida, a 

questão da superação, isso mexeu com você ou não era o mais importante? 

 Os seus sobrinhos, o que eles curtiram na Marina? Porque ela gostava do 

Avatar? 

 

Entrevistada: Não. Olha, o que eu percebi nessa juventude que eu conversei, nesses 

adolescentes, é que eles se identificavam, porque eles curtem muito a natureza. Então, 

acho que houve aquela ligação rápida, bem superficial, mas, assim, ela é uma pessoa 

que pensa diferente... 

Claudia: É uma coisa meio Avatar, mesmo. 
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Entrevistada: Avatar? É que eu não sei... 

 

Claudia: É que, pelo que eu sei da história, é que eu também não assisti. Mas, pelo 

que eu sei da história... É que a Marina chorou quando viu a menininha que era dos 

povos da floresta vendo a aguinha caindo da folha... Quer dizer, essa mediação, eu acho 

muito engraçada, porque a hora que eu li, eu disse: "Ave, que viagem!". Mas, eu acho 

que é por aí. Por isso é que eu falei pra Marina: "Marina, são muitas Marinas. São 

muitas Marinas, não é uma Marina só. Eu falei: "É uma riqueza de Marina, são muitos 

valores, enfim... 

 

Voz masculina: Ela entende de Jung. Ela sabe o que você estava dizendo, na 

verdade. 

 

Claudia: Não sei. Ela sabe, mas ela... 

 

Voz masculina: São várias personas e ela tem que... 

 

Entrevistada: É que ela intelectualiza. Ela quer saber...explicar, não é? 

 

Voz masculina: A persona pública, de que não é uma coisa só. 

 

Claudia: Você recebeu alguma ajuda financeira? 

 

Entrevistada: Eu não, pelo contrário. Às vezes, eu cheguei a produzir material em casa, 

porque o diretório não tinha material. Eu cansei de ir pras ruas sem ter material. 

 

Claudia: Então, nenhuma ajuda financeira. Isso bate! 

 

Voz masculina: Não para as Casas, mas para o resto do movimento teve... 

 

Entrevistada: Teve pra alguns, quem participava da administração do movimento. 

 

Claudia: Não para as Casas. Nem vou levar isso em consideração. 
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Voz masculina: O que a gente no começo teve foi pra produzir alguns banners. 

Bem no início. 

 

Claudia: Então, pra produção de material. 

 

Entrevistada: Ah! Não peguei essa parte. 

 

Voz masculina: Mas, foi muito ruim no sentido que faltou. Quer dizer, teve muito 

pouca estrutura para o pessoal que tinha as “Casas de Marina”. Então, o marketing 

abraçou a ideia, mas a estrutura da campanha falhou no dia a dia. 

 

Claudia: É, eu acho que o marketing pegou o bonde andando, não é? Eu imagino 

isso. 

 

Entrevistada: Eu senti assim, a ideia, o movimento fantástico, mas, também, por uma 

falta de estrutura, de comprometimento... Porque, não adianta, você é voluntário até a 

página 2. Depois, você precisa de dinheiro, também, pra seguir sua vida e tal, e se talvez 

tivesse rolado grana pra ter bons profissionais... 

 

Claudia: Então, em 2014, na hora de sentar pra definir isso... 

 

Entrevistada: Uma grana ali que: "Ah! Vale a pena." 

 

Claudia: O pessoal vai... "Olha, escuta aqui, a gente tá nessa, mas ... 

 

Entrevistada: Vamos profissionalizar o negócio. 

 

Claudia: Profissionalizar. 

 

Entrevistada: Você sente isso, João? Você sentiu isso que eu estou falando da grana, da 

estrutura? 
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Voz masculina: A campanha teve muito dinheiro. O problema é que eles eram 

muito ruins em gastar. Mas era um pouco do que eu estava falando pra ela no início, e o 

que ela mesma trouxe, a visão que ela está tendo com as pessoas. Uma boa parte do 

pessoal da campanha, na verdade, uma boa parte do pessoal das “Casas de Marina”, que 

também era uma parte do pessoal da campanha, tinha resistência em entender a “Casa 

de Marina” como comitê domiciliar. E quando você tem resistência... porque o que você 

fez na sua casa é o que eu acho o exemplo ideal do que era pra ser uma “Casa de 

Marina”, porque você usou como comitê pra ajudar a Marina. Quando a pessoa tem 

resistência em entender a Casa dessa forma, ela tinha resistência em oferecer estrutura 

pra Casa, porque ela não achava que era relevante mandar material, que era relevante 

estar em contato com a Casa. Ela achava que, simplesmente, a Casa estando lá já seria, 

já faria diferença no mundo. Então faltou. Na hora que a campanha começou faltou, 

faltou isso, e aí os meninos que estavam..., porque aí eu não estava nessa hora já, pois 

foi quando a campanha começou que eu me afastei da campanha em si. Eu fiquei só 

com a Casa. Faltou essa visão de que as Casas não eram autossuficientes. Elas 

precisavam de um apoio da campanha que não teve e que quando veio, no final, foi essa 

bagunça, que você ficou revoltada, porque aí foi tudo errado. 

 

Entrevistada: Entendi. 

 

Claudia: Você, fora do período eleitoral, daria continuidade à “Casa de Marina”? 

Acabou a campanha ... 

 

Entrevistada: Daria sim. Depois, eu tirei aquele cartaz que estava na frente; ele não 

permaneceu, mas eu recebo pessoas, amigos até, pra discutir política. 

 

Claudia: Então, você acha que ela continua sendo um núcleo de pensamento? 

Entrevistada: Continuam as portas abertas, não importa que tipo de via é escolhida. 

 

Claudia: A impressão que eu tenho é que é isso que eles esperam. É essa a 

impressão que me dá. Que ela quer que vocês continuem discutindo política aberta. Mas 

é tudo muito solto, não é? Porque, tudo bem, no botequim você discute política também, 

mas, talvez, se eles já tivessem começado a costurar isso, eles teriam uma rede melhor, 
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mais firme, não é? Porque é um baita trabalho. Eu acho que é uma coisa que é 

considerável. 

 

Entrevistada: É. É considerável. 

 

Claudia: Ajuntou muita gente e não dá pra [29'43"]. Eu acho que ... Eu acredito 

que na hora que estalar o dedo, é como um boneco, não é? Sabe aquele boneco inflável, 

que de repente você solta e ele infla de novo? 

 

Entrevistada: E até essa mudança de comportamento, essa ruptura, porque é uma 

ruptura cultural que você tem, você abrir as portas da sua casa. 

 

Claudia: Sim, claro. 

 

Entrevistada: É você modificar o seu modo de...; então, esse também é um processo. E 

eu acho que pra chegar nesse ideal, faltou pouco. 

 

Voz masculina: Falta ou faltou? 

 

Entrevistada: Falta. 

 

Claudia: Porque eu acho assim: você continua no processo. As pessoas que eu 

entrevistei até agora, que não foram muitas... 

 

Entrevistada: Mas eu acho que também é a minha área que influencia, os amigos.  

 

Claudia: Você está no tempo presente, não é? Você continua. A sua fala é 

presente. 

 

Entrevistada: Ela é presente. Ela é presente. 

 

Claudia: Eu já conversei com fala passada, está certo? 
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Entrevistada: Ah! Entendi. 

 

Claudia: E se você perguntar: "Toparia de novo? Faria de novo?". 

 

Entrevistada: Toparia, porque eu faço isso... 

 

Claudia: Mas, no momento, estancou, não é? Terminou, estancou. 

 

Entrevistada: Não, porque o exercício que eu faço na minha vida mesmo é de sempre 

trazer pra prática o que eu penso. Então, uma das minhas críticas (até os teóricos e 

acadêmicos, em geral, esse estudo muito de gabinete, da própria Casa ou do seu 

próprio... de estar ali fechado), pra mim, o interessante é o exercício na prática. E isso 

você pode dar mil nomes, mas é desde um encontro, uma conversa, uma posição 

política, uma manifestação que você participa. Há duas semanas atrás eu participei da 

manifestação contra a modificação do Código Florestal, que se deu na Paulista. Pelas 

redes sociais, tinham mais de 3 mil confirmações, só que no dia tinham 180 pessoas. 

 

Claudia: A rede social é mais um “ôba-ôba”. 

 

Entrevistada: É. Tem aquelas pessoas que confirmam, que não vão. Porque também, eu 

estava analisando, que a característica do paulistano..., ele é muito de ficar em casa. 

 

Claudia: Mas, é que a pessoa também acha que é legal ela dizer que ela vai em tal 

lugar. Você não acha que tem um pouco isso? 

 

Entrevistada: Eu não senti em nenhum momento. 

 

Claudia: Não, não, não! Eu estou falando, se você tem 3 mil e sei lá quantas 

falando que vão, na rede... Ela acha bacana falar que ela vai. 

 

Entrevistada: Ah! Sim. Entendi. Pode ser. 

 

Claudia: Mas, entre falar e ir tem uma distância razoável. 
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Entrevistada: É. Porque estava um dia de garoa... 

 

Claudia: Entre falar que você gosta da Marina e abrir sua casa pra receber. Eu 

imagino assim: você estava disposta se uma vizinha batesse na sua porta pra perguntar 

pra você, na porta... Você diria: "Entra e vamos tomar um café". 

 

Entrevistada: É. Vamos conversar, porque a gente não ficava na porta. 

 

Claudia: Você abriu o seu espaço. 

 

Entrevistada: Eu deixava no negocinho de carta um monte de coisas pra fora e o 

pessoal que passava ia puxando, e tal... 

 Você fez isso também? 

 

Voz masculina: Na verdade, eu furei os folhetos da Marina, coloquei um barbante 

e pus no portão de casa e as pessoas pegavam os folhetos. Os adesivos também. 

 

Claudia: Ah. Que bacana! Eu, quando fiz o mestrado, minha pesquisa foi de uma 

[eleição] dobrada de deputado federal e estadual, PSDB de São Bernardo, que eu tinha 

facilidade pra chegar na fonte e tudo, e era muito engraçado, porque um deles, no 

comitê central, a mulher era muito presente. Então, a hospitalidade do [33'35"] no 

comitê, ela rolava. A mulher estava lá. Então, ela servia um cafezinho, a mesa estava 

arrumada, o jeito de dispor as revistas. 

 

Voz masculina: Que mulher? A esposa? 

 

Claudia: Sim, a esposa. Porém, o outro candidato, que não era casado, era solteiro, 

o que rolou? Tinha um senhor, tipo um titiozinho, um vovozinho, que era uma pessoa 

muito conhecida na cidade, dos antigos, e ele fazia esse papel. Ele tornava...ele 

conseguia..., porque os comitês, normalmente, são horrorosos, são horríveis. É tudo 

meio precário, o sofá de uma cor, outra coisa de outra, a não ser os COMITÊS, não é? 
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Mas, ele trazia essa coisa mais doméstica mesmo, daquela pessoa que vai, que 

conversa... 

 

Entrevistada: Do lar, o aconchego, mesmo. 

 

Claudia: Porque é diferente, o comitê de porta aberta tem uma romaria de pedintes 

e ele quer porque quer, e ele quer falar com o candidato. Essa que é a diferença da 

“Casa de Marina”. 

 

Entrevistada: É. É a diferença. 

 

Claudia: Porque em um comitê, o candidato dá expediente. Pode ser que na época 

de campanha, ele fique meia hora por dia, mas ele passa por lá. Aí, a pessoa se planta na 

porta porque ela quer saber que na rua dela está faltando água. 

 

Entrevistada: É. Aí ele vai lá reclamar. 

 

Claudia: Então, eu acho assim: como a Marina não era reeleição de um cargo 

executivo, ou mesmo legislativo, quer dizer, eu não sei como que foi pro Senado, mas 

assim, ela não tinha esse apelo que tem a reeleição de um deputado ou de um vereador, 

porque aí vira um balcão, mesmo. E quando você sai desse comitê padronizado e você 

vai pra uma casa, que você traz mais ou menos quem você acha que pode trazer pro seu 

ambiente, você também direciona um pouco o discurso. 

 

Entrevistada: É. 

 

Voz masculina: Mas teve, também. 

 

Claudia: Teve? Também teve? 

 

Voz masculina: Não nas Casas, claro, mas no comitê da Marina. 

 

Claudia: Ah, Sim! No comitê, tem. 
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Voz masculina: O pessoal abordando em troca de ... 

 

Entrevistada: de alguma coisa. 

 

Claudia: de favores, não é? 

 

Voz masculina: Não, pelo menos trabalhar remuneradamente. 

 

Entrevistada: Ah! Essa parte eu não peguei. 

 

Claudia: Na minha banca de mestrado, um dos componentes da banca, que veio a 

ser meu orientador no doutorado, ele não acreditava na militância não remunerada. 

 

Entrevistada: Não é possível. Fala pra ele que [36'27"]. 

 

Voz masculina: Quem era? 

 

Claudia: Era o Prof. Adolfo Queiroz. E ele falava assim... 

 

Entrevistada: Eu fiz de coração, viu? 

 

Claudia: Então, mas é aí que entra a doação. 

 

Entrevistada: A doação. Você sabe o que é trabalhar a semana inteira e chegar de 

sábado, acordar cedo? Não é fácil! E eu ia de coração aberto. Eu adorava. 

 

Claudia: Existe militante que vai. 

 

Voz masculina: É que nem o... os extremos [36'54"], porque a Ju era uma 

exceção. E a gente viu isso. 

 

Claudia: Mas existe. 
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Voz masculina: Existe, existe. 

 

Claudia: Mas eu não estou querendo [37'06"], uma coisa que existe. 

 

Voz masculina: A gente viu isso na campanha quando a gente tentava fazer 

panfletagem e não ia ninguém. Quer dizer, existem aqueles que se entregam, mas não é 

suficiente. 

 

Entrevistada: É, não é. 

Claudia: Você precisa ter um contingente de pessoas. 

 

Entrevistada: Não é suficiente. 

 

Voz masculina: E a campanha da Dilma, quer dizer, qualquer análise mais 

próxima da campanha da Dilma vai perceber que o fato de ela ter ficado do PDT, 

basicamente perdida essa militância espontânea que tinha, em boa parte, fez com que 

ela ficasse uma campanha fria e com mais dificuldade de se expor pra rua. Então, 

nenhum dos dois lados. Você precisa de militância paga. 

 

Claudia: Você precisa de militância paga e você precisa de militância de coração, 

então. 

 

Voz masculina: É, pra ter uma campanha mais viva. 

 

Entrevistada: Coesa. Orgânica. Viva. 

 

Voz masculina: Pra ter um maior potencial de crescimento. 

 

Entrevistada: Concordo. 

 

Voz masculina: Porque assim, a Marina cresceu os 20% com a militância 

espontânea porque não tinha..., cresceu espontaneamente... 
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Entrevistada: Mas se tivesse entrado recurso teria triplicado. 

 

Voz masculina: Eu acho. 

 

Entrevistada: Porque tem pessoas que estão no movimento, que querem, só que, 

também, não dá pra se dedicar o dia inteiro. 

 

Claudia: Fala. 

 

Voz masculina: Não, não. Não quero falar. Eles só perceberam isso no final da 

campanha. Teve militância paga no final. Teve [38'26"], teve essas coisas, mas eles só 

perceberam isso faltando 15 dias pra acabar. 

 

Entrevistada: É, eu lembro, quando bateu o desespero no fim. 

 

Voz masculina: É. E aí, enfim. 

 

Claudia: Já era tarde. 

 

Entrevistada: É, foi experiência também, não é? E pro PV também, tinham aquelas 

brigas internas ali, aquela [38'41"]. Tinham umas amarras. 

 

Claudia: Umas amarras. 

 

Entrevistada: A Marina é muito grande pro partido, eu acho. Tinha uma grandeza 

assim que não cabia... até das intenções, dos projetos. 

 

Claudia: Em algum lugar eu tenho isso aqui, que eu falei na entrevista com ela. 

Foi um comentário que um jornalista do The Economist fez, não agora, na época da 

campanha, falando que ela era uma mulher de muitos valores. 

 

Entrevistada: Hum, hum. Verdade. 



197 

 

  

 

Claudia: E que isso era um complicômetro, na verdade, porque você tem de ser 

um pouco mais pragmático. Não que ela não seja prática. Prática, eu acho que ela é. 

Talvez, falte ter no entorno pessoas que estejam ... um espaço para essas pessoas se 

colocarem. 

 

Entrevistada: É. É mais no entorno mesmo. 

 

Voz masculina: Eu, enfim, como também gosto de política e acompanho as 

campanhas, eu viria discordar dessa análise do jornalista, porque se você observa a 

campanha norte-americana, ela é sempre muito focada em economia e valores. Então, 

ou ele é liberal ou conservador na economia, ou ele é a favor ou contra o aborto, a favor 

ou contra a pena de morte. Então, todos os debates giram, que nessa eleição foi a 

primeira vez que a gente teve no Brasil. Então, eu achei ... Como eu acompanho muito, 

eu achei fantástico. Enquanto a maioria das pessoas acham que foi ruim ter debate sobre 

o aborto... 

 

Claudia: Imagina! Foi ótimo. 

 

Voz masculina: Eu acho que foi maravilhoso. Eu achei que aquilo abriu pra 

sociedade um debate que não existia na campanha. Então, o fato de ela ter valores, nesse 

sentido ainda melhor. 

Claudia: Mas eu acho que ele não falou do ponto de vista negativo. Eu estou 

falando que... Agora, aqui em off, eu tive essa impressão...Não sei se foi com você que 

eu comentei. O discurso da campanha da Marina é muito horizontal. As coisas 

funcionam de uma maneira... a energia anda assim, ela não faz assim. Só que eu acho 

que em volta da Marina em si tem uma hierarquia e o acesso dificílimo. 

 

Entrevistada: Sim. 

 

Claudia: Eu falei: uma campanha que falou tanto da acessibilidade. Eu não achei a 

Marina tão acessível assim. Pra conseguir falar com ela foi um parto. 

Entrevistada: Imagino. 
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Claudia: E eu não sei se era uma postura dela, ou se era uma estrutura que estava 

em volta dela que blinda a Marina de uma maneira assim, quase que uma redoma na 

Marina. 

 

Voz masculina: Isso durante a campanha, você diz? Ou depois? 

 

Claudia: Depois. A Santa Marina, eu brinco assim. Eu gosto da Marina, mas deixa 

a Santa Marina, não vamos tocar na Santa Marina. Entendeu? 

 

Entrevistada: Ah é? 

 

Claudia: Eu senti isso muito ... e olha que eu tinha... Eu falei com o Caio Túlio, eu 

falei com todo mundo que você pode imaginar. Eu sou super amiga da Marília, que 

escreveu a biografia dela. Olha, difícil! 

 

Entrevistada: É mesmo? 

 

Claudia: Difícil! 

 

Entrevistada: Me surpreendeu essa! 

 

Voz masculina: Pra mim foi fácil porque eu estava mais perto. 

 

Entrevistada: Porque nas vezes em que eu participei de encontros, ela sempre estava 

presente. 

 

Claudia: Não, a Marina está sempre presente em reunião, em debate. Ela até fala 

com você. Não estou falando que ela não fala. Eu consegui abordar a Marina de uma 

maneira direta assim, sem ser aquela coisa de palestra na Casa do Saber, porque palestra 

ela vai em tudo. Agora, ela gosta de palestra e a gente vai escutar a palestra e tudo bem. 

Você dá um oizinho pra ela, tira uma foto e tal. Mas, eu abordei ela num culto. Foi 
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quando eu consegui falar com ela. Por um acaso, quando ela veio a São Paulo. Ela 

frequenta uma igreja presbiteriana e eu estava lá, e eu falei: é aqui e agora!. 

 

Entrevistada: Você estava lá propositadamente? 

 

Claudia: Não, não. Eu frequento essa igreja. Eu nem sabia. Mas aquela foi uma 

coisa assim, pra quem diz que gosta de discurso religioso, foi uma coisa de Deus 

mesmo, porque hoje eu acordei pensando nela e a gente foi na igreja e eu falei "não 

acredito que ela está aqui!". 

 

Entrevistada: Estavam em sintonia, as duas. 

 

Claudia: A gente está muito ligado a ONGs, a obras sociais. Mas eu senti essa 

dificuldade, achei que tem uma hierarquia e aí tem alguns discursos que falam que ela 

gosta de falar para os mesmos, para os pares, que ela não é uma pessoa de palanque. Ela 

gosta de palestra, gosta de... não é palanque, entendeu? Você tem talvez condições, 

porque você participou de outras campanhas... Não é que ela não participe do palanque, 

não fale bem no palanque... 

 

Entrevistada: Mas o perfil dela é mais palestra. 

 

Claudia: O perfil dela é falar para os pares. 

 

Entrevistada: É. 

 

Claudia: E os pares que se encarregam de disseminar o pensamento dela também. 

 

Entrevistada: Mas, uma coisa também que me cativou é porque ela tem essa base... 

Você vê que ela é uma pessoa muito intelectual. Sabe que ela conversa, ela consegue 

transmitir a mensagem pra qualquer pessoa, eu acho. 

Claudia: É porque ela teve que aprender dessa forma, não é? Ela não era uma ... 

Ela teve que aprender dessa forma, eu acho. Faz parte do histórico de formação dela. 

Ela é muito culta. 
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Entrevistada: Ela é muito culta. 

 

Claudia: Ela é uma pessoa, ela realmente tem uma [44'01"]. Ela tem um linguajar 

acadêmico de dar inveja. Se você for ver o histórico acadêmico dela, onde ela deve ter 

feio o primário, quando ela foi se alfabetizar que foi lá pra frente, não é? 

 

Entrevistada: É, com 17 anos. 

 

Claudia: O que ela conseguiu de bagagem nessa área é, realmente, uma coisa 

admirável. 

 

Entrevistada: É, mas acho que ela aprendeu nesse processo. 

 

Claudia: Ela aprendeu nesse processo a poder se comunicar com as pessoas que 

talvez não entendam marinês. 

 

Entrevistada: É. Isso me cativou bastante. 

 

Claudia: Eu falei pra ela: "Olha, aqui na entrevista você pode falar marinês, não 

tem problema". Porque ela gosta de citar autores. 

 

Entrevistada: Gosta, gosta! 

 

Claudia: Isso é de quem tem orgulho da formação acadêmica. Você gosta de citar 

autores, porque vai me demonstrar que você leu. 

 

Entrevistada: Não é só isso, mas é porque ela faz uma conexão com o contexto ali. Ela 

também não fala só por [44'57"]. 

 

Claudia: Então, se ela vai falar das “Casas de Marina”, ela vai falar do Morin. 

 

Entrevistada: Exato. 
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Claudia: Entendeu? Agora, isso ela está falando pra classe média alta. 

 

Entrevistada: É.  

 

Claudia: Estou falando da classe média ALTA, não é? 

 

Voz masculina: Pois é, que é o pessoal que acha que a “Casa de Marina” tinha de 

ser algo intelectual, não uma coisa do povo. 

 

Claudia: Então, mas, às vezes, eu acho que ela pensa assim. 

 

Voz masculina: Pois é, eu concordo. E o pessoal que acabou a campanha continua 

achando assim, e aí, se perde. 

 

Entrevistada: Então, por isso que eu acho importante o seu trabalho, porque vai 

desconstruir um pouco esse olhar. Porque a minha casa... Vai desconstruir de certa 

forma, se você apontar isso. Porque a minha casa, sinceramente, estava aberta para 

desde o cara que fez o doutorado até a moça que faz limpeza na minha casa. 

 Enfim... 

 

Claudia: Ah! Foi bom. 

 

[...] 

 [FINAL DA GRAVAÇÃO] 
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"Casa de Marina" da entrevistada 4 
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II. Quadro: O paradigma das mediações, por Orozco 

 

O Paradigma das Mediações 

Mediações de referência: 

                    

- Gênero 

- Idade                                                          

- Etnia 

- Extrato social 

Mediações institucionais: 

                     

- Família 

- Escola 

- Time de futebol 

- Igreja                                                         

- Comunidades de apropriação 

Mediações situacionais: 

                       

- Espaço 

- Tempo 

- Local 

- Só ou acompanhado                                    

Mediações cognitivas: 

             

- Atenção 

- Seleção 

- Escala de valores 

- Apropriação e produção de sentidos 

- Representações que estruturam o conhecimento 

(guias) 

Mediações 

vídeotecnológicas: 

- Representação 

- Denotação 

- Naturalização verossímil 

OROZCO GOMES, Guilhermo (1990). La audiência frente a la pantalla. Revista 

Dialogos de la comunicación. Lima, n. 30, p. 54-63. 
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III. Material coletado referente à campanha de Marina Silva a Presidência 

da República em 2010  

 

Segue relação de todo material coletado e descartado, as matérias, reportagens e 

artigos listados abaixo foram divididos em subtemas para facilitar o processo de 

triagem. 

Foram selecionadas cem reportagens dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de 

S. Paulo, Valor e da revista britânica The Economist para análise e triagem a partir do 

conceito de hospitalidade em política e do paradigma das mediações com o objetivo de 

compreender como as apropriações culturais e o discurso da mídia podem promover o 

fortalecimento ou gerar a ruptura dos vínculos políticos.  

 

1. Campanha Marina Silva – Adversário 

 MAIA, Lucas de Abreu. Marina afirma que adversários são inteiramente parecidos. O 

Estado de S. Paulo. 27 mai. 2010. Caderno Nacional, p. A8. 

 

           2. Campanha Marina Silva – Aliados 

 FRANCO, Bernardo Mello. Sem recursos, Marina vê fuga de aliados regionais. Folha 

de S. Paulo. 29 mai. 2010. Caderno Poder, p. A10.  

  

FOREQUE, Flávia. Marina encontra ex-aliados no Acre que agora apoiam Dilma. 

Folha de S. Paulo. 7 set. 2010. Caderno Especial, p. 5. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. Aliado verde declara voto em Serra no segundo turno. 

Folha de S. Paulo. 28 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 8. 

 

GALLO, Fernando. Aliados de Marina dão saída do PV como certa – Grupo ligado à 

ex-senadora desiste de tentar um acordo com a direção nacional e acredita que decisão 

será consumada em questão de semanas – Conselho ligado à sigla afasta Sirkis da 

presidência. O Estado de S. Paulo. 13 jun. 2011. Caderno Nacional, p. A7. 
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FRANCO, Bernardo Mello. Marina dá ultimato e ameaça sair do PV – Ex-senadora 

aumenta pressão para trocar cúpula do partido; para aliado, “só milagre” evitará 

debandada verde – MARINEIROS voltam a falar abertamente na criação de sigla para 

abrigá-la; decisão deve sair até fim de junho. Folha de S. Paulo. 14 jun. 2011. Caderno 

Poder, p. A8. 

 

         3. Campanha Marina Silva – Aliança 

RODRIGUES, Ricardo. Nossa aliança é com o povo, diz candidata do PV. O Estado de 

S. Paulo. 12 jun. 2010. Caderno Nacional, p. A10. 

 

ARRUDA, Roldão. Debate evidencia fragilidades de aliança apressada. O Estado de 

S. Paulo. 5 out. 2010. Eleições 2010, p. H8. 

 

       4. Campanha Marina Silva – Apoio 

FLOR, Ana. Simon anuncia apoio a Marina para que ela vá ao segundo turno. Folha de 

S. Paulo. 25 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 8. 

 

BOGHOSIAN, Bruno. PT escala Minc para conquistar apoio de Marina. O Estado de 

S. Paulo. 13 out. 2010. Caderno Nacional, p. A8. 

 

MORAES, Marcelo. PV se reúne hoje para começar a decidir apoio no segundo turno. 

O Estado de S. Paulo. 13 out. 2010. Caderno Nacional, p. A8. 

 

CÓDIGO Florestal dificulta apoio do PV a Serra. Folha de S. Paulo. 14 out. 2010. 

Caderno Poder, p. A6. 

 

BRASÍLIA. Maior entrave a apoio de Marina é área ambiental.  O Estado de S. Paulo. 

14 out. 2010. Caderno Nacional, p. A8. 

 

      5. Campanha Marina Silva – Aposta 

VILLALBA, Patrícia. Aposta é no avanço da onda verde – Candidata do PV volta a 

dizer que os brasileiros estão preparados para o feminino na presidência e prevê 

segundo turno. O Estado de S. Paulo. 3 out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. H4. 
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ARRUDA, Roldão. Aposta na terceira via ganha fôlego – Campanha tem impulso 

depois de consolidar dois dígitos e superar as dificuldades de um partido sem estrutura. 

O Estado de S. Paulo. 3 out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. H8. 

 

     6. Campanha Marina Silva – Articulistas 

BUCCI, Eugênio. O mistério de Marina. O Estado de S. Paulo. 21 out. 2010. Espaço 

Aberto, p. A2. 

 

    7. Campanha Marina Silva – Ataque 

SÃO PAULO. Marina ataca; Dilma e Serra evitam embate. Folha de S. Paulo. 27 set. 

2010. Caderno Especial Eleições, p. 4. 

 

     8. Campanha Marina Silva – Campanha TV 

BRASÍLIA, SÃO PAULO. Maior gasto de presidenciáveis é com TV – Dilma destinou 

R$ 4,5 mi aos seus marqueteiros, e Marina, R$ 1,3 mi... Folha de S. Paulo. 7 ago. 

2010. Caderno Poder, p. A12. 

 

LOPES, Eugênia. Dilma gasta R$ 4,5 mi com programa de TV - Marina empenha R$ 

1,1 milhão com publicidade impressa. O Estado de S. Paulo. 7 ago. 2010. Caderno 

Nacional, p. A9. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. Estreia na TV abre crise na campanha de Marina. Folha de 

S.Paulo. 19 ago. 2010. Caderno Poder, p. A7. 

 

    9. Campanha Marina Silva 

JUNQUEIRA, Alfredo. TOSTA, Wilson. Marina se lança com ofensiva na periferia – 

Presidenciável do PV, que deve reunir 3 mil pessoas no evento de hoje, vai manter foco 

nas áreas metropolitanas das grandes cidades e investir em bandeira como saneamento... 

O Estado de S.Paulo. 16 mai. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 
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BRAGON, Raniere. SCOLESE, Eduardo. COSTA, Breno. 50 dias na estrada – Pré-

candidatos usam imprensa regional para ampliar visibilidade. Folha de S.Paulo. 23 

mai. 2010. Caderno Poder, p. A19. 

 

LEAL, Luciana Nunes. PV esconde Marina em lançamento de Gabeira. O Estado de 

S.Paulo. 24 mai. 2010. Caderno Nacional, p., A7. 

 

MAIA, Lucas de Abreu. Marina anuncia política social de 3ª geração. O Estado de 

S.Paulo. 4 jun. 2010. Caderno Nacional, p. A7. 

Candidatos vão às ruas a partir de terça, com início oficial da campanha – ARRUDA, 

Roldão. Prioridade de Marina é participar de debates - Escolha se justifica pelo tempo 

de exposição porque candidata terá apenas 1min12s no horário eleitoral gratuito. O 

Estado de S.Paulo. 4 jul. 2010. Caderno Nacional, p. A10. 

 

MENDES, Vannildo. Campanha vai custar R$400 milhões aos principais candidatos – 

Custo da campanha de MS R$n90 milhões. O Estado de S.Paulo. 6 jul. 2010. Caderno 

Nacional, p., P.A4 

 

ARRUDA, Roldão. Uma campanha porta a porta – Sem comício nem passeata, 

candidata do PV visitou um simpatizante na periferia de São Paulo e lançou ali mesmo 

o movimento Casa de Marina (comitês familiares de apoio, as casas são criadas por 

iniciativa das famílias, capital inatingível – A primeira Casa de Marina oficializada no 

dia 6 de julho pela candidata fica na Rua Maria de Lurdes Salomão no Jardim 

Catanduva, região de Campo Limpo, zona sul da capital paulista – Adriano Prado Silva 

27 anos, ex-petista aderiu a campanha de Marina foi escolhido por causa do seu 

envolvimento com o movimento de apoio à candidatura da senadora. Ele dialoga e 

promove Marina na internet, participa de reuniões de apoiadores. O Estado de S.Paulo.  

7 jul. 2010. Caderno, p. A7  

 

Foto – Campanha verde usa imagem inspirada em cartaz de Obama. Folha de S.Paulo. 

14 jul. 2010. Caderno Poder, p. A8. 
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DELGADO, Malu. Marina critica rivais por festival de baixarias. O Estado de S.Paulo. 

19 jul. 2010. Caderno Nacional, p. A6. 

 

FIBE, Cristina. Marina compara sua campanha à de Obama. Folha de S.Paulo. 23 jul. 

2010. Caderno Poder, p. A8. 

SEABRA, Catia. FLOR, Ana. PSDB e PT comemoram empate; Marina se compara 

com pororoca – 10% . Folha de S.Paulo. 25 jul. 2010. Caderno Poder, p. A10. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. PV atacará empreguismo na gestão Lula. Folha de 

S.Paulo. 27 jul. 2010. Caderno Poder, p. A8. 

 

ALMEIDA, Roberta.  Marina ajusta programa e foca segurança pública – Quadro dos 

Principais Pontos do Programa - Para provar que acabou o “samba” de uma nota só. O 

Estado de S.Paulo. 29 jul. 2010. Caderno Nacional, p. A6. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. Servidora do Senado pede voto para Marina - Em Bauru, 

assessora distribui cartões do Senado e pede empenho de pastores evangélicos na 

campanha verde – Assessora será exonerada, diz candidata do PV. Folha de S.Paulo. 

30 jul. 2010. Caderno Poder, p. A9. 

 

SÁ, Danilo. Marina exonera assessores do Senado. Folha de S.Paulo. 31 jul. 2010. 

Caderno Poder, p. A7. 

 

ARRUDA, Roldão Campanha verde festeja números das últimas pesquisas. O Estado 

de S.Paulo. 14 set. 2010. Caderno Nacional, p. A8. 

 

FRANCO, Bernardo de Mello. Marina cresce entre eleitores mais ricos – Candidata do 

PV herda votos de Dilma, barra o crescimento de Serra na reta final da disputa e 

empolga aliados – QUADRO: CRESCIMENTO VERDE. Folha de S.Paulo. 14 set. 

2010. Caderno especial Eleições, p. 6. 

 

CARDOSO, Daiane. Em 24horas, três escritórios do PV são invadidos. O Estado de 

S.Paulo 21 set. 2010. Caderno Nacional, p. A9. 
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RODRIGUES, Fernando. Vantagem de Dilma ante rivais cai 5 pontos - 13% de Marina, 

que tem seu melhor índice e é a que mais obtêm ganhos. Folha de S.Paulo. 23 set. 

2010. Caderno Especial Eleições, p. 1. 

 

PAULINO, Mauro. Escândalo e candidata do PV aquecem disputa. Folha de S.Paulo. 

23 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 3. 

BRASÍLIA. Marina é a maior beneficiária da crise. Folha de S.Paulo. 23 set. 2010. 

Caderno Especial Eleições, p. 3. 

 

FRAGA, Plínio. Marina cresce e empata com Serra no Rio - Vácuo político e 

evangélicos ajudam verde a ganhar 1 milhão de votos em dois meses no 3º maior 

colégio eleitoral – Segundo Datafolha candidata tem 22% das intenções de voto no 

estado, 9 pontos a mais que sua média nacional – QUADRO – VÁCUO POLÍTICO. 

Folha de S.Paulo. 24 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 6. 

 

SERRA e Marina sobem, mas Dilma ainda vence no 1º turno (Marina 12%). O Estado 

de S.Paulo 25 set. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 

 

PORTO, Gustavo. Tucano minimiza avanço da senadora na reta final. O Estado de 

S.Paulo 25 set. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 

 

FADEL, Evandro. Para Marina, “onda verde” vai levá-la ao 2º turno. O Estado de 

S.Paulo 25 set. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 

 

PEIXOTO, Paulo. Serra diz não depender de Marina para ir ao 2º turno. Folha de 

S.Paulo. 25 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 8. 

 

FLOR, Ana. Simon anuncia apoio a Marina para que ela vá ao segundo turno. Folha de 

S.Paulo. 25 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 8. 

 

SOARES, Ronaldo. O voto dos decepcionados – O impulso à candidatura de Marina 

Silva não vem da causa verde – mas dos descontentes com o PT -. Veja. São Paulo 29 

set. 2010. Brasil p. 99 Na reta final, Serra mira SP, MG e RJ; Dilma aposta na TV – 
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Marina acelera o ritmo e quer ainda visitar pelo menos uma grande capital em cada 

região do País. O Estado de S.Paulo. 26 set. 2010. Primeira página. 

 

DUAILIBI, Julia. DELGADO, Malu. ARRUDA, Roldão.  A 7 dias do pleito, Serra e 

Marina focam grandes Estados para forçar 2º turno. O Estado de S.Paulo. 26 set. 2010. 

Caderno nacional, p. A4. 

 

BOGHOSSIAN, Bruno. Candidata verde prevê “grande surpresa” nas urnas – Marina 

minimiza importância e amplitude das pesquisas eleitorais e aposta nos dois últimos 

debates na TV - em O Estado de S.Paulo. 26 set. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 

 

FORNETTI, Verena. Marina convoca a “maioria boa” petista – Em visita ao Rio de 

Janeiro, candidata do PV acena a petistas para ir ao segundo turno -. Folha de S.Paulo. 

27 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 3. 

 

MAGALHÃES, Vera. Dilma e Serra mostram preocupação com avanço de Marina. 

Folha de S.Paulo. 27 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 4. 

 

BOGHOSSIAN, Bruno. Marina elege Rio para reforçar “onda verde”. O Estado de 

S.Paulo. 28 set. 2010. Caderno Nacional, p. A7. 

 

CANZIAN, Fernando. Vantagem de Dilma sobre rivais cai para 2 pontos e aumenta 

chance de 2º turno – Serra oscila para 32% de votos válidos, e Marina vai a 16% nesse 

quesito; petista registra queda em todos os segmentos. Folha de S.Paulo. 28 set. 

Caderno Especial Eleições, p.1-3. 

 

GALLO, Fernando. Lula e Serra intimidam mídia, diz Marina. Folha de S.Paulo. 28 

set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 8. 

Queda faz Dilma apelar a militantes; Serra e Marina apostam em 2º turno. O Estado de 

S.Paulo. 29 set. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 
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ARRUDA, Roldão. PV aprova novo tom e pretende manter críticas aos adversários – 

Com retórica mais agressiva, Marina cresce na classe média, mas agora espera atingir 

eleitorado popular -. O Estado de S.Paulo. 29 set. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. Marina acusa Dilma de mudar, por votos, discurso sobre 

aborto. Folha de S.Paulo. 30 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 3. 

 

BERGAMO, Mônica. Vitória na derrota. Folha de S.Paulo. 30 set. 2010. Ilustrada, p. 

E2. 

 

CANZIAN, Fernando. Eleitor de Marina tende a Serra no 2º turno. Folha de S.Paulo. 

1º out. 2010. Caderno Especial Eleições, p.6. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. Verde diz que tucano perderia no 2º turno. Folha de 

S.Paulo. 1º out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 6. 

 

SCINOCCA, Ana Paula. Marina diz estar convicta de que vai para o 2º turno. O Estado 

de S.Paulo. 2 out. 2010. Caderno Nacional, p. A9. 

 

BERGAMO, Mônica. Data Cabral É no Rio de Janeiro que se definirá se a eleição 

presidencial vai ou não para o segundo turno – è aqui que a Marina Silva do PV esta 

crescendo mais. No nosso tracking (pesquisa diária feita por telefone), ela já está com 

24% e abriu maior distância de Serra, disse á coluna o governador Sergio Cabral 

(PMDB) do Rio. Folha de S.Paulo 2 out. 2010. Ilustrada, p. E2. 

 

FRANCO, Bernardo Mello.  Sem Marina, PV deve anunciar apoio a Serra, Verdes 

indicam uma aliança com PSDB em caso de segundo turno, mas candidata sinaliza que 

ficará neutra – O PV é aliado do PSDB de Serra na maioria dos Estados, incluindo SP, 

MG e RJ; a ala próxima ao PT é minoritária – Tucano vai perder perdendo, ataca 

senadora no Rio. Folha de S.Paulo. 2 out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 6.  

 

RIO. Marina diz ser a única capaz de provocar 2 turno competitivo. Folha de S.Paulo. 

3 out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 7. 
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VILLALBA, Patrícia. Aposta é no avanço da onda verde – Candidata do PV volta a 

dizer que os brasileiros estão preparados para o feminino na presidência e prevê 

segundo turno. O Estado de S.Paulo. 3 out. 2010. Caderno Especial Eleições 2010, p. 

H4. 

 

ARRUDA, Roldão. Aposta na terceira via ganha fôlego – Campanha tem impulso 

depois de consolidar dois dígitos e superar as dificuldades de um partido sem estrutura. 

O Estado de S.Paulo. 3 out. 2010. Caderno Especial Eleições 2010, p. H8. 

 

RABELLO, João Bosco. Marina é fator decisivo hoje. O Estado de S.Paulo. 3 out. 

2010. Caderno Especial Eleições 2010, p. H15.  

 

VIZEU, Rodrigo. Tucano exalta proximidade com o PV e corteja Marina. Folha de 

S.Paulo. 5 out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 6. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. SEABRA, Catia. PSDB e PT já articulam cerco a Marina 

Fernando Henrique falará com senadora em nome de Serra; do lado de Dilma, 

interlocutor será Jacques Wagner – Presidenciáveis ligaram para candidata do PV e 

pediram conversa; ela mantém sinais de que será neutra no 2º turno. Folha de S.Paulo. 

5 out. 2010. Caderno Especial Eleições, p.4. 

 

ANTUNES, Claudia. Influência de verde no segundo turno será relativa, afirmam 

especialistas. Folha de S.Paulo. 5 out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 4. 

 

MARINA vai definir apoio no segundo turno em até 15 dias – Terceira colocada na 

eleição quer discutir propostas de Dilma e Serra, mas alguns verdes já aderem ao 

tucano. O Estado de S.Paulo. 5 out. 2010. Eleições 2010, p. H1. 

 

Á ESPERA de Marina – Candidata com quase 20 milhões de votos, ela espera definir 

em até dez dias sua posições para a 2 turno; enquanto PT e PSDB se articulam, alguns 

líderes do PV, como Gabeira, declararam voto em Serra. O Estado de S.Paulo. 5 out. 

2010. Eleições 2010, p. H1. 
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BRAMATTI, Daniel. TOLEDO, José Roberto. Segundo turno terá batalha por votos de 

Marina nas cidades maiores – Mapa mostra que petista foi melhor em cidades pequenas 

e médias; Serra teve desempenho, mas homogênea – Eleitorado de Marina deverá 

decidir por conta própria. O Estado de S.Paulo. 5 out. 2010. Eleições 2010, p. H2 e 3. 

 

KATTAH, Eduardo. De olho em apoio do PV, tucano diz que ecologia é prioridade – 

Tucano menciona parceria com o partido de Marina em São Paulo e afasta hipótese de 

trocar Índio por Aécio. O Estado de S.Paulo. 5 out. 2010. Eleições 2010, p. H7. 

 

SALOMON, Marta. Marina vai definir seu apoio em até 15 dias – Senadora contou que 

já foi procurada por Serra e Dilma, que manifestaram a intenção de negociar sua adesão 

à campanha. O Estado de S.Paulo. 5 out. 2010. Eleições 2010, p. H8.  

 

LEAL, Luciana Nunes. ARRUDA, Roldão. Escolha para 2 turno expões divisão do PV 

– Grupo de Marina ficou longe das lideranças do partido, que agora precisa se unir para 

escolher qual presidenciável apoiar. O Estado de S.Paulo. 5 out. 2010. Eleições 2010, 

p. H8. 

 

MORAES, Marcelo. No 1º turno, aliados de Serra tiveram mais apoio do PV do que 

governistas – Os verdes fizeram aliança formal com PSDB, DEM ou PPS em 7 Estados 

e apoiaram coligados com Dilma em outros 5. O Estado de S.Paulo. 6 out. 2010. 

Caderno Nacional, p. A12. 

 

SALOMON, Marta. Fórum virtual de Marina é “atacante” e sai do ar – Consulta 

lançada no site Movimento Marina Silva teve de ser bloqueada após embates entre 

serristas e dilmistas - Confrontos diretos azedaram a relação de Marina e Dilma. O 

Estado de S.Paulo. 6 out. 2010. Caderno Nacional, p. A12. 

 

ARRUDA, Roldão. ESCOBAR, Herton. Questão ambiental ganha força por apoio de 

Marina. O Estado de S.Paulo. 6 out. 2010. Caderno Nacional, p. A13. 

Senhora do Destino. Folha de S.Paulo. 6 out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 2 
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FRANCO, Bernardo Mello. PT faz manifesto para eleitor de Marina. Folha de S.Paulo. 

6 out. 2010. Caderno Especial, p. 4.  

 

SALOMON, Marta. Calendário de Marina já tem o foco em 2010 – Objetivo da 

senadora é emplacar idéias do programa de governo verde com Dilma e Serra como 

forma de fortalecer uma futura candidatura. O Estado de S.Paulo. 7 out. 2010. Caderno 

Nacional, p. A9 – Eleições 2010 Negociações de alianças. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. Marina ataca apetite da direção do PV por cargos. Folha de 

S.Paulo. 7 out. 2010. Caderno Poder, p.A4. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. PV reage e ensaia rebelião contra Marina – Dirigente acusa 

senadora de ofender partido, e cúpula ameaça boicotar convenção e anunciar apoio a 

Serra – Aliada defende Marina neutra no 2º turno – Secretário de Kassab condena 

neutralidade – Serra nega “assédio e discussão de oferta de ministérios ao PV”. Folha 

de S.Paulo. 8 out. 2010. Caderno Poder, p.A9.  

 

FRANCO, Bernardo Mello. Marina pressiona e direção do PV recua sobre apoio no 2º 

turno – Senadora defende partido e diz que não há lugares perfeitos. Folha de S.Paulo. 

9 out. 2010. Caderno Poder, p. A10. 

 

BRASÍLIA. Serra herda 51% de votos de Marina, mostra Datafolha – Cai percentual de 

eleitores da candidata do PV que se declaram dispostos a optar por Dilma nesta nova 

etapa – entre os marinistas 22% declaram voto em Dilma, contra 29% na véspera da 

eleição; os indecisos somam 18%. Folha de S.Paulo. 10 out. 2010. Caderno Poder, 

p.A9. 

 

TAVARES, Bruno. Marineiros continuam em dúvida – Após ver debate, eleitores de 

Marina dizem que nem Dilma nem Serra contemplaram agenda do PV. O Estado de 

S.Paulo. 11 out. 2010. Caderno Nacional, p. A11. 

 

REIS, Ítalo. No twitter, Marina critica candidatos. O Estado de S.Paulo. 11 out. 2010. 

Caderno Nacional, p. A11. 
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BOGHOSIAN, Bruno. PT escala Minc para conquistar apoio de Marina. O Estado de 

S.Paulo. 13 out. 2010. Caderno Nacional, p. A8. 

 

MORAES, Marcelo. PV se reúne hoje para começar a decidir apoio no segundo turno. 

O Estado de S.Paulo. 13 out. 2010. Caderno Nacional, p. A8. 

 

CÓDIGO Florestal dificulta apoio do PV a Serra, Folha de S.Paulo. 14 out. 2010. 

Caderno Poder, p. A6. 

 

LOPES, Eugênia. SLOMON, Marta. PV caminha para liberar voto no 2º turno. O 

Estado de S.Paulo. 14 out. 2010. Caderno Nacional, p. A8. 

BRASÍLIA.  Maior entrave a apoio de Marina é área ambiental. O Estado de S.Paulo. 

14 out. 2010. Caderno Nacional, p. A8. 

 

MAIA, Lucas de Abreu. PT discute com PV o programa de governo. O Estado de 

S.Paulo. 15 out. 2010. Caderno Nacional, p. A9. 

 

FORQUE, Flávia. ANGELO, Cláudio. Verdes criticam revisão de plano de Marina. 

Folha de S.Paulo. 15 out. 2010. Caderno Poder, p. A9. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. Convenção de PV e candidata deve ser fechada. Folha de 

S.Paulo. 15 out. 2010. Caderno Poder, p. A9. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. Verdes arrancam promessas, mas não dão apoio a ninguém 

- Cartas do PT e do PSDB abrem caminho para Marina se declarar neutra e dizer que 

contribuiu com o 2 turno. Folha de S.Paulo. 16 out. 2010. Caderno Poder, p. A19. 

 

RETA FINAL. Marina anunciará “independência” no segundo turno, dizem aliados. 

Folha de S.Paulo. 17 out. 2010. Caderno Poder, p. A10. 

 

ALMEIDA, Roberto. ESCOBAR, Herton. Dirigente do PV critica propostas de 

presidenciáveis – Vice-presidente verde, Alfredo Sirkis classifica como fracos os 
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documentos enviados por PT e PSDB em busca de votos de Marina. O Estado de 

S.Paulo. 17 out. 2010. Caderno Nacional, p. A8. 

 

ESCOBAR, Herton. Em busca do apoio do PV, candidatos assumem compromissos 

ambientais. O Estado de S.Paulo. 17 out. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 

 

TAVARES, Flávia. Marina cobra mais consistência na discussão entre Dilma e Serra. O 

Estado de S.Paulo. 17 out. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 

 

FRANCO Bernardo Mello. PV fica neutro e já lança Marina-2014 – Senadora vence 

disputa interna, convence cúpula do partido a não apoiar Serra e ataca tanto PT como 

PSDB. Folha de S.Paulo. 18 out. 2010. Caderno Poder, p. A8. 

 

DOMINGOS, João. Manifestação de Greenpeace atrapalha ato de verdes pró-Dilma. O 

Estado de S.Paulo. 21 out. 2010. Caderno Nacional, p. A14. 

 

LEITÃO, Matheus. Marina diz que não quer liderar “manada”. Folha de S.Paulo. 24 

out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 6. 

 

MORAES, Marcelo. Aécio e Marina lideram apostas para 2014 – Assim como os dois, 

há outras lideranças mais jovens que aproveitaram a eleição deste ano para se 

consolidar. O Estado de S.Paulo. 1º nov. 2010. Caderno Especial Eleições, p. H17. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. FOREQUE, Flávia. Eleitorado se divide onde Marina 

venceu no 1º turno – Disputa quase empatou nas três capitais verdes: BH, Brasília e 

Vitória – Senadora não revela voto e diz que não vai participar do governo Dilma. 

Folha de S.Paulo. 1º nov. 2010. Caderno Especial 2010, p.15. 

 

ANGELO, Cláudio. Verdes alcançam série A da política global – Bom desempenho da 

senadora Marina Silva no Brasil é repetido por PVs em países de diversos continentes – 

Analistas afirmam que não há razão única para o sucesso e que a onda verde não tem a 

ver só com ambientalismo. Folha de S.Paulo. 1º nov. 2010. Caderno Mundo, p. A14. 
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BRAMATTI, Daniel. TOLEDO, José Roberto. Serra ficou com 50% dos votos de 

Marina – Pelo Ibope, tucano atraiu 9,8 milhões de eleitores no 2 turno e Dilma, 6,5 

milhões. O Estado de S.Paulo. 8 nov. 2010. Caderno Nacional, p. A6. 

 

MACHADO, Uriá. Marina teve papel de modernização política, diz Tauraine. Folha de 

S.Paulo 16 nov. 2010. Caderno Poder, p. A9. 

 

10.  Marina Silva – Capital Eleitoral  

VASCONCELLOS, Marcos.  Liquidez eleitoral.  Folha de S.Paulo. 10 ago.2010. 

Caderno Poder, p. A10. Quadro de Cotação Política medidas em UVPs (Unidades de 

Valor Político) 

 

RABELLO, João Bosco. Marina é fator decisivo hoje. O Estado de S.Paulo. 3 out. 

2010. Caderno Especial Eleições 2010, p. H15. 

 

BALTHAZAR, Ricardo. Patrimônio acumulado pode dar força a plataforma verde – 

QUADRO – AS VITÓRIA DE MARINA. Folha de S.Paulo. 4 out. 2010. Caderno 

Especial Eleições, p. 8. 

 

TORQUATO, Gaudêncio. O amanhã de Lula, Serra e Marina – Todos terão um novo 

encontro com o poder. Se faltarem a isso, não será por sua vontade. O Estado de 

S.Paulo. 7 nov. 2010. Espaço Aberto, p. A2. 

 

BRAMATTI, Daniel. TOLEDO, José Roberto. Serra ficou com 50% dos votos de 

Marina – Pelo Ibope, tucano atraiu 9,8 milhões de eleitores no 2 turno e Dilma, 6,5 

milhões. O Estado de S.Paulo. 8 nov. 2010. Caderno Nacional, p.A6. 

 

CARDOSO, Daiene. Marina Silva quer manter terceira via ativa em 2014. O Estado de 

S.Paulo. 19 jan. 2011. Caderno Nacional, p. A5. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. verdes se dividem e grupo de Marina ameaça sair do PV – 

Ex-senadora se irrita com manobra do presidente da sigla, José Luiz Penna, e aliados 

falam em novo partido – Dirigente adia troca da comendo na legenda e isola ala 
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marineira; Sirkis reclama de golpe e diz viver pesadelo. Folha de S.Paulo. 19 mar. 

2011. Caderno Poder, p.A7. 

 

ARRUDA, Roldão. Marina cria grupo para “democratizar” PV, mas não descarta fundar 

nova sigla. O Estado de S.Paulo. 23 mar. 2011. Caderno Nacional, p.A4 

 

JUNQUEIRA, Alfredo. – Entrevista Alfredo Sirkis - Há um clima quase de ódio contra 

o grupo da Marina – Ele confirma que há um clima beligerante que divide o PV e pode 

culminar na fundação de um novo partido. O Estado de S.Paulo. 24 mar. 2011. 

Caderno Nacional, p. A10. 

 

ARRUDA, Roldão. Marina ameaça ficar fora de palanques do PV – Terceira colocada 

na disputa presidencial diz que só se engajará na campanha do partido se houver 

eleições internas. O Estado de S.Paulo. 11 abr. 2011. Caderno Nacional,  p.A4. 

PERON, Isadora. Para especialistas, Marina levará consigo votos que trouxe ao PV – 

Para José Álvaro Moisés, partido mostra rigidez ao ser incapaz de absorver uma 

liderança com o perfil da ex-senadora. O Estado de S.Paulo. 06 jul. 2011. Caderno 

Nacional, p. A8. 

 

FORNAZIERI, Aldo. Votação de 2010 não assegura, por si só, visibilidade política à 

ex-presidenciável. Folha de S.Paulo. 23 set. 2011. Caderno Poder, p. A11. 

 

11. Marina Silva – Casas de Marina 

ARRUDA, Roldão. Uma campanha porta a porta – Sem comício nem passeata, 

candidata do PV visitou um simpatizante na periferia de São Paulo e lançou ali mesmo 

o movimento Casa de Marina (comitês familiares de apoio, as casas são criadas por 

iniciativa das famílias, capital inatingível – A primeira Casa de Marina oficializada no 

dia 6 de julho pela candidata fica na Rua Maria de Lurdes Salomão no Jardim 

Catanduva, região de Campo Limpo, zona sul da capital paulista – Adriano Prado Silva 

27 anos, ex-petista aderiu a campanha de Marina foi escolhido por causa do seu 

envolvimento com o movimento de apoio à candidatura da senadora. Ele dialoga e 

promove Marina na internet, participa de reuniões de apoiadores. O Estado de S.Paulo.  

7 jul. 2010, p.A7. 
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CHACRA, Gustavo. Um Comitê em Nova York. O Estado de S.Paulo. 21 jul. 2010. 

Caderno Nacional, p. A10 – Para centralizar a campanha em NY será inaugurada hoje, 

no Brooklyn uma Casa de Marina, que será na prática um comitê eleitoral da candidata. 

O dono da casa é Ivo Goulart, um documentarista, que vive a quatro anos nos EUA. 

Diferentemente de um comitê normal cederei a minha casa por livre e espontânea 

vontade... me ofereci para ajudar... a casa será para centralizar a campanha e guardar 

material... a iniciativa contrasta com a dos demais candidatos a presidência que não 

fizeram campanha para os milhares de eleitores da comunidade brasileira residentes em 

NY e nos EUA 

 

FOTO – ALEXANDRE GUZANSHE. Folha de S.Paulo. 6 jul. 2010. Caderno Poder, 

p. A6 – Inauguração da Casa de Marina em Belo Horizonte. 

 

12.  Marina Silva – Celebridades 

PUBLICITÁRIO quer Gilberto Gil no palanque de Marina Silva. O Estado de S.Paulo. 

20 jul. 2010. Caderno Nacional, p. A7. 

 

CAETANO Veloso vai à TV em apoio a Marina. O Estado de S.Paulo. 25 ago. 2010. 

Caderno Nacional, p. A8.  

 

13.  Marina Silva – Charge  

ANGELI. Folha de S.Paulo. 6 jul. 2010. Opinião, p. A2.  

 

14.  Marina Silva – Debate internet  

DEBATE Folha/Uol já conta com transmissão de mais 44 veículos. Folha de S.Paulo. 

8 ago. 2010. Caderno Poder, p. A13.  

  

   15.  Marina Silva – Debate 

ARRUDA, Roldão. Marina critica rivais por recusa a debate. O Estado de S.Paulo. 24 

jul. 2010. Caderno Nacional, p. A6. 
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TOLEDO, José Roberto. O debate e o nocaute. O Estado de S.Paulo. 9 ago. 2010. 

Caderno Nacional, p. A10. 

 

COADJUVANTES, Marina e Plínio protagonizam embate. Folha de S.Paulo. 9 ago. 

2010. Caderno Poder, p. A9. 

 

SÃO PAULO. Marina nega convivência com mensalão – SOUZA, Josias de Souza. Em 

timbre ingênuo, candidata do PV se vende como pós-tudo. Folha de S.Paulo. 11 ago. 

2010. Caderno Poder, p. A10. 

 

TOLEDO, José Roberto. Serra responde 14 vezes, Marina, 11 e Dilma 9 – A candidata 

do PV foi a que mais falou, ocupando 9 minutos e 14 segundos da entrevista... – Quadro 

das palavras mais pronunciadas, distribuição do tempo e do discurso dos 

presidenciáveis no JN em números. O Estado de S.Paulo. 12 ago. 2010. Caderno 

Nacional, p.A6.  

 

ARRUDA, Roldão. Marina muda o tom para não ficar numa nota só. O Estado de 

S.Paulo. 15 ago. 2010. Caderno Nacional, p. A12 – A construção da Imagem. 

MACHADO, Uriá. Marina se sai melhor, mas Dilma conquista mais votos – Petista 

ganhou 6 votos, verde ganhou 4 e Serra perdeu 1. Folha de S.Paulo. 13 set. 2010. 

Caderno Especial Eleições, p. 6. 

 

SÃO PAULO. Marina ataca; Dilma e Serra evitam embate. Folha de S.Paulo. 27 set. 

2010. Caderno Especial Eleições, p. 4. 

 

MAGALHÃES, Vera. Dilma e Serra mostram preocupação com avanço de Marina. 

Folha de S.Paulo. 27 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 4. 

 

DELGADO, Malu. Marina faz papel de algoz de favoritos – Candidata pôs em dúvida 

promessas de Serra e cobrou Dilma sobre escândalos na Casa Civil - em O Estado de 

S.Paulo. 27 set. 2010. Caderno Nacional, p. A8.  
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SÃO PAULO. Atuação de verde no debate pode ter sido crucial. Folha de S.Paulo. 3 

out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 6. 

 

 16. Marina Silva – Discurso  

ARRUDA, Roldão. Marina ajusta tom do discurso para entrar na briga. O Estado de 

S.Paulo. 13 jul. 2010. Caderno Nacional, p. A8. 

 

FOREQUE, Flávia. NUBLAT, Johanna. BRAGON. Ranier. Presidenciáveis recorrem a 

repeteco – Bordões e histórias contadas á exaustão reforçam no imaginário do eleitor e 

fazem lembrar presidente Lula. Folha de S.Paulo. 19 jul. 2010. Caderno Poder, p.A8. 

 

 17.  Marina Silva – Doações  

 

BRASÍLIA. Páginas virtuais e rede ideológica de arrecadação estão na mira do PV. O 

Estado de S.Paulo. 11 jul. 2010. Caderno Nacional, p.A4. 

 

DELGADO, Malu. Doações pela internet desafiam campanhas – PV é o partido mais 

adiantado para receber doações pela web. O Estado de S.Paulo. 18 jul. 2010. Caderno 

Nacional, p.A12. 

 

SÃO PAULO.  Arrecadadores cercam nata do empresariado - Vice e ex-presidente do 

Citibank coordenam arrecadação do PV. Folha de S.Paulo. 25 jul. 2010. Caderno 

Poder, p. A14. 

 

WARTH, Ame. Presidenciável já recebe doações pela internet – Campanha da 

candidata do PV disponibilizou em site sistema que permite que eleitor doe usando 

cartão de crédito. O Estado de S.Paulo. 9 ago. 2010. Caderno Nacional, p. A10. 

 

CARDOSO, Daiane. Marina e Dilma abrem doações pela internet, - A candidata do PV 

à Presidência, Marina Silva, deu a largada ontem á arrecadação de contribuições on-

line. Em sua página na internet, há um espaço para receber doações de pessoas físicas, 

por meio de cartões de crédito. Desde sexta-feira o sistema vem operando em caráter 
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experimental e já arrecadou R$ 12 mil – doados por 27 pessoas em 21 estados. O 

Estado de S.Paulo. 10 ago, 2010. Caderno Nacional, p.A6 

 

FERRAZ. Lucas. Arrecadação não chega a ¼ do previsto - QUADRO – Marina 

arrecadou R$ 16,7 milhões, 16% do previsto. Folha de S.Paulo. 7 set. 2010. Caderno 

Especial, p.5. 

 

18. Marina Silva – Eleições 2010 

SUBIDA de Marina força 2º turno entre Serra e Dilma. Folha de S.Paulo. 4 out. 2010. 

Manchete. 

 

DILMA e Serra disputam 2 turno – Marina Silva, do PV, surpreendeu com 19,4%. 

Folha de S.Paulo. 4 out 2010. Caderno Especial Eleições, p. 1.  

 

CANZIAN, Fernando. Arrancada de Marina, voto de SP e queda de Dilma na classe C 

explicam 2 turno – candidata do PV confirmou tendência de alta prevista pelo datafolha; 

ex-ministra de Lula manteve queda – Em dez dias, senadora do Acre teve alta de 5,5 

pontos, considerando os votos válidos. Folha de S.Paulo. 4 out. 2010. Caderno 

Especial Eleições, p. 3. 

 

CANTANHÊDE, Eliana. Tucano deve chance a Marina e precisará de cada voto 

“verde” para vencer eleição. Folha de S.Paulo. 4 out. 2010. Caderno Especial Eleições, 

p. 6. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. Marina, por ora, mantém neutralidade – Candidata do PV 

afirma que apoio no 2 turno ainda será discutido e sinaliza com nova candidatura em 

2014 – Candidata verde diz que se sente muito feliz e extremamente vitoriosa com os 

mais de 19 milhões de votos. Folha de S.Paulo. 4 out. 2010. Caderno Eleições 

Especial, p. 8. 

 

FRAGA, Érica. MACHADO, Uriá. Marina rompe a polarização PT-PSDB – Candidata 

do PV concretizou terceira via que Heloisa Helena e Cristovam Buarque tentaram 
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encarnar em 2006 – Além de vencer no DF, senadora ficou em 2 lugar no RJ e 

desbancou Serra em Estados do Nordeste e do Norte – QUADRO RESULTADO PARA  

PRESIDENTE . Folha de S.Paulo. 4 out. 2010. Caderno Eleições Especial. p. 9. 

 

ARRUDA, Roldão. Candidata do PV vira fiel da balança no 2º turno e já sofre assédio 
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nacional da sigla não renova mandato da Executiva paulista e acirra confronto com 

aliados da ex-senadora. O Estado de S.Paulo. 15 jun. 2011. Caderno Nacional, p. A8.  

 

MELLO, Bernardo Franco. Saída de marina não afetará o PV, afirma dirigente da sigla 

– Aliada diz que presidente da legenda não sairá e que partido é maior que a ex-

senadora. Folha de S.Paulo. 17 jun. 2011. Caderno Poder, p. A10.  

 

MELLO, Bernardo Franco.  Marina traça roteiro para deixar PV e criar partido – 

Decisão deve ser divulgada semana que vem; meta é lançar sigla para 2014 – Ex-

senadora planeja assembléia para dar caráter coletivo a saída; rival do PV diz que ela  

poderia ser vereadora. Folha de S.Paulo. 28 jun. 2011. Caderno Poder, p. A8. 

 

ARRUDÃO, Roldão. Marina deixa PV e adia criação de sigla para 2013 – Aliados da 

ex-senadora que têm mandato continuarão na legenda até ser fundado novo partido, para 

ela concorrer novamente à Presidência em 2014. O Estado de S.Paulo. 29 jun. 2011. 

Caderno Nacional, p. A10. 
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SAMARCO, Christiane. CARDOSO, Dalene. Marina rejeita convite para entrar no 

PMDB - Ex-senadora deixará PV e pode criar nova sigla. O Estado de S.Paulo. 30 jun. 

2011. Caderno Nacional, p. A11. 

 

GUERREIRO, Gabriela. Senado cria punição para político que criar novo partido – 

Regra pode atrapalhar Gilberto Kassab e Marina Silva, que tentam convencer aliados a 

deixar o DEM e o PV. Folha de S.Paulo. 30 jun. 2011. Caderno Poder, p. A12. 

 

PERON, Isadora. Para especialistas, Marina levará consigo votos que trouxe ao PV – 

Para José Álvaro Moisés, partido mostra rigidez ao ser incapaz de absorver uma 

liderança com o perfil da ex-senadora. O Estado de S.Paulo. 06 jul. 2011. Caderno 

Nacional, p. A8. 

 

MARINA e PV perdem com desfiliação, dizem verdes – Ex-senadora vai se desligar 

hoje da sigla. Folha de S.Paulo. 7 jul. 2011. Caderno Poder, p. A11. 

 

ARRUDA, Roldão. Marina deixa PV e ataca todas as siglas – Ex-senadora sai da 

legenda dois anos após filiação para disputar a Presidência e diz que partidos viraram 

“máquinas obcecadas pelo poder” – CRONOLOGIA – 1988 a 2002 – Carreira no Acre 

– Pelo PT, ela é eleita vereadora, deputada e senadora; 2003 a 13/05/2008 – No 

ministério – Ministra do meio Ambiente de Lula, fica 5 anos no posto; Agosto de 2009 

– Do PT ao PV – Deixa o PT, filia-se ao PV (em 11 de agosto) e prepara a candidatura à 

Presidência; 07/07/2011 – Adeus ao PV – Desliga-se dos verdes para criar grupo 

suprapartidário. O Estado de S.Paulo. 8 jul. 2011. Caderno Nacional, p. A9.  

 

FRANCO, Bernardo Mello. NOGUEIRA, Italo. Marina busca fórmula para não 

submergir – Fora do PV, ex-senadora diz que não usará “melancia no pescoço” para 

ficar em evidência. Folha de S.Paulo. 09 jul. 2011. Caderno Poder, p. A10. 

 

ARRUDA , Roldão. CARDOSO, Daiane. Sem partido, Marina diz que torce por Dilma 

– Depois de se desfiliar do PV, ex-senadora afirma que sociedade deve apoiar 

presidente se ela mostrar disposição de ir fundo na luta contra corrupção. O Estado de 

S.Paulo. 09 jul. 2011. Caderno Nacional, p. 12. 
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PERON, Isador. DEPOIMENTO – Fernando Meirelles – Desculpe o trocadilho, o 

Partido Verde não quis amadurecer. O Estado de S.Paulo. 9 jul. 2011. Caderno 

Nacional, p. A12. 

 

ARRUDA, Roldão. Marina foi autoritária, diz presidente do PV – Após o fim da 

polêmica com a ex-senadora, Penna já fala em Fernando Gabeira como candidato verde 

para as eleições presidenciais de 2014 -. O Estado de S.Paulo. 12 jul. 2011. Caderno 

Nacional, p. A10. 

 

CAPOBIANCO, João Paulo. Do PV para a sociedade - Saída não é ato contra o partido 

ou negação da atuação política partidária, mais a reafirmação do objetivo de 

implementar uma agenda de sustentabilidade. O Estado de S.Paulo. 12 jul. 2011. 

Caderno Nacional, p. A10. 

 

SIRKIS, Alfredo. O transbordamento verde – O nosso transbordamento significa 

libertar-se de luta interna e canalizar energias para os sonhos que afloraram na 

campanha de Marina Silva. Folha de S.Paulo. 18 jul. 2011. Opinião, p. A3. 

 

NERY, Natuza. SEABRA, Catia. Agora sem Marina, PV negocia volta à base do 

governo – Tentamos muito ficar independentes, diz presidente da sigla.  Folha de 

S.Paulo. 17 ago. 2011. Caderno Poder, p. A12. 

 

 33– Marina Silva – Religião  

MAIA, Carlos de Abreu. Marina se declara contra o casamento gay. O Estado de 

S.Paulo. 6 jun. 2010. Caderno Nacional, p. A7. 

 

BRASÍLIA. Candidata seduz jovens, mas dribla temas tabus  – Evangélica fervorosa, 

Marina delega a aliados a missão de explicar suas posições sobre casamento gay, drogas 

e aborto. O Estado de S.Paulo. 11 jun. 2010. Caderno nacional, p. A8. 
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FRANCO, Bernardo Mello. NOBLAT, Johanna. FALCÃO, Marcio. – Na convenção 

nacional do PV, senadora pede oração para se tornar a primeira mulher negra a ser 

presidente. Folha de S.Paulo. 11 jun. 2010. Caderno Poder, p. A8. 

 

MENDES, Carlos. Marina vai ao Pará e participa de festa da Assembléia de Deus. O 

Estado de S.Paulo. 21 jun. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. Evangélica, Marina diz ser vítima de preconceito.  Folha 

de S.Paulo. 1º jul. 2010. Caderno Poder, p. A7. 

 

GUIBU, Fábio.  Marina reafirma que é contra uso se células de embriões. Folha de 

S.Paulo. 1º ago. 2010. Caderno Poder, p. A9. 

 

ZAMBELI, Fábio. CNBB convida candidatos para debate sobre o aborto – Igreja quer 

que presidenciáveis definam posições sobre agenda religiosa – Marina e Plínio dizem 

que vão participar, mas Dilma e Serra alegam que presença no evento depende de 

agenda. Folha de S.Paulo. 10 ago. 2010. Caderno Poder, p. A8. 

 

FRAGA, Plínio. Marina cresce e empata com Serra no Rio - Vácuo político e 

evangélicos ajudam verde a ganhar 1 milhão de votos em dois meses no 3 maior colégio 

eleitoral – Segundo Datafolha candidata tem 22% dos intenções de voto no estado, 9 

pontos a mais que sua média nacional – QUADRO – VÁCUO POLÍTICO. Folha de 

S.Paulo. 24 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 6. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. SEABRA, Catia. Líder evangélico ataca Marina e anuncia 

apoio a Serra – Depois de defender senadora, Silas Malafaia muda de lado e a acusa de 

dissimulada sobre aborto e maconha. Folha de S.Paulo. 28 set. 2010. Caderno Especial 

Eleições, p. 5. 

 

FRANCO, Bernardo Mello. Marina acusa Dilma de mudar, por votos, discurso sobre 

aborto. Folha de S.Paulo. 30 set. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 3. 
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WERNECK, Felipe. Marina: Dilma mudou posição sobre aborto – Evangélica, 

candidata do PV acusa petista de fazer discurso de conveniência para vencer as eleições. 

O Estado de S.Paulo. 30 set. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 

 

TOLEDO, José Roberto.  Internet e Religião podem explicar queda da petista. O 

Estado de S.Paulo. 3 out. 2010. Caderno Especial Eleições 2010, p. H3. 

 

TRINDADE, Eliane. Senadora vence no DF e é 3ª no Acre, onde reza antes de votar. 

Folha de S.Paulo. 4 out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 8. 

 

MORAES, Marcelo. Polêmica sobre aborto foi um dos fatores que provocaram segundo 

turno – Questão colocada no fim da campanha mobilizou evangélicos e impulsionou 

candidatura de Marina Silva. O Estado de S.Paulo. 4 out. 2010. Caderno Eleições 

2010, p. H3. 

 

TOLEDO, José Roberto. Aborto e internet superam bolso na hora da decisão. O Estado 

de S.Paulo. 4 out. 2010. Caderno Eleições 2010, p. H5. 

 

FRAGA, Plínio. Marina teve voto religioso e da classe média – Lideranças católicas e 

evangélicas fizeram pregação contra Dilma por causa do Plano de Direitos Humanos – 

Campanha provocou a transferência de votos de Dilma para Marina em áreas carentes 

da Baixada Fluminense. Folha de S.Paulo. 5 out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 

3.  

 

BRAMATTI, Daniel. TOLEDO, José Roberto. Marina teve mais votos em redutos 

evangélicos, indica mapa eleitoral – Principais palcos de batalha por seu eleitorado 

serão cidades grandes e médias de SP, MG, RJ e ES onde atingiu mais de 15%. O 

Estado de S.Paulo. 7 out. 2010. Caderno Nacional, p. A14. 

 

FAUSTO, Sérgio. Crença religiosa e manipulação política. O Estado de S.Paulo. 10 

out. 2010. Espaço Aberto, p. A2. 
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SANT´ANNA, Lourival. Eleição mostra influência das igrejas – Antes de os temas 

morais e religiosos invadirem a campanha, os candidatos foram atrás do voto religioso, 

lembram analistas. O Estado de S.Paulo. 10 out. 2010. Caderno Nacional, p. A11. 

Religiosos demonstraram sua força – Para analista, voto em Marina foi estratégico e 

serviu para as igrejas exibirem seu peso eleitoral e imporem suas agendas no 2º turno. O 

Estado de S.Paulo 12 data 

 

FOREQUE, Flávia. Líder religioso da senadora faz campanha para Serra. Folha de 

S.Paulo. 24 out. 2010. Caderno Especial Eleições, p. 6. 

 

 34 – Marina Silva – Site 

SITE em nome de tesoureiro de candidata ataca petista. O Estado de S.Paulo. 25 ago. 

2010. Caderno Nacional, p. A8.  

 

 35 – Marina Silva – Sustentabilidade  

PEREIRA, Pablo. Marina sugere atuação suprapartidária em 2012 - Ex-senadora 

promete subir nos palanques dos candidatos que se comprometerem com a 

sustentabilidade - Será a primeira vez. mais de 30 anos, que eu estarei sem partido, Uma 

experiência nova. O Estado de S.Paulo. 15 ago. 2011. Caderno Nacional, p. A8. 

 

36 – Marina Silva – TWITTER  

SÃO PAULO. Candidatos transformam Twitter em palanque eleitoral. O Estado de 

S.Paulo. 7 jul. 2010. Caderno Nacional, p. A7. 

 

SÃO PAULO. Partidários de Marina querem hoje avalanche de mensagens no Twitter. 

O Estado de S.Paulo. 20 jul. 2010. Caderno Nacional, p. A7. 

 

DORIA, Pedro. Eleição da web não rolou - De surpreendente na Internet, campanha só 

teve atuação de Plínio no Twitter. O Estado de S.Paulo. 03 out. 2010. Caderno 

Especial Eleições 2010, p. H10. 

 

REIS, Ítalo. No twitter, Marina critica candidatos. O Estado de S.Paulo. 11 out. 2010. 

Caderno Nacional, p. A11. 
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 37 – Marina Silva – Vice  

JUNQUEIRA, Alfredo. Marina anuncia Guilherme leal como vice e foge de embate 

com PT e PSDB. O Estado de S.Paulo. 17 mai. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 

 

TERESA, Irany. TAVARES, Flávia. Filho caçula, político novato, já acumula fortuna 

de U$ 2,1 bi. O Estado de S.Paulo. 17 mai. 2010. Caderno Nacional, p. A4. 

BALTHAZAR, Ricardo. Vice de Marina diz que já doou R$ 1 mi à campanha. Folha 

de S.Paulo. 12 jun. 2010. Caderno Poder, p. A12. 

 

MOISÉS. José Álvaro. E se o vice tiver de assumir? O Estado de S.Paulo. 4 jul. 2010. 

Caderno Aliás, p. J3. 

 

ARRUDA, Roldão. “Guilherme Leal, o vice que satisfaz – Afinidade da candidata com 

ele é tanta que quando usa o pronome nós significa, sempre, Marina e Guilherme. O 

Estado de S.Paulo. 18 jul. 2010. Caderno Nacional, p. A10 – Reportagem especial – 

Companheiro de capa 

 

38 – Marina Silva  

FRANCO, Bernardo Mello. Marinês em prosa & verso. Folha de S.Paulo. 8 ago. 2010. 

Caderno Poder, p. A16. 

 

ARRUDA, Roldão. Após quase quatro anos, Marina reencontra Lula. O Estado de 

S.Paulo. 21 mar. 2012. Caderno Nacional, p. A8. 
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IV. Site de Marina Silva 

  

1. Colagem da página principal. 

Disponível em: <http://www.minhamarina.org.br/home/home.php> 

Acesso em 22 mai.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.minhamarina.org.br/home/home.php
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2. Colagem da página “Kit para voluntários” 

 

Disponível em <http://www.minhamarina.org.br/kits_voluntarios/index.php> 

Acesso em 22 mai. 2012 
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3. Colagem da página com ajuda para produção do banner 

 

Disponível em <http://www.movmarina.com.br/page/no-estencil> 

Acesso em 22 mai. 2012 
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