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PREFÁCIO 
 

José Marques de Melo  
Diretor-Titular da Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação 
 
Arregimentar uma equipe de pesquisadores jovens, integrada pelos doutorandos inscritos no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São 
Paulo, foi a estratégia que nutriu e robusteceu a Cátedra UNESCO de Comunicação do Brasil, 
fundada em 1996. 
 
Talentos promissores, alguns dotados de vocação para liderar, foram crescendo 
intelectualmente e criando seus próprios espaços de atuação acadêmica. 
 
Dentre eles, Adolpho Queiroz se distinguiu por três grandes méritos: ocupacionais: 
produtividade, inventividade e lealdade, além das qualidades intrínsecas: paciência, bondade e 
tolerância.  
 
Trabalhador incansável, tem uma grande capacidade de articulação,  que lhe permite tocar 
vários projetos simultaneamente, sem negligenciar qualquer deles. Também não é do tipo que 
se contenta em engrossar a corrente, fechando os olhos para o novo e pegando pesado para 
descortinar alternativas. Se não bastasse, mantém coerência em suas atitudes e não foge da 
luta, fortalecendo os ideais coletivos que abraça sempre com entusiasmo. 
 
Depois de conquistar o título de Doutor, em 1998, partiu para construir o próprio espaço 
dentro da academia. Foi natural sua inserção no Programa de Pós-Graduação em que se forjou 
cientificamente. Nele, tem privilegiado a vertente da comunicação política, dando seqüência, 
por um lado, à experiência como assessor parlamentar, e,  por outro lado, desenvolvendo o    
ofício de historiador regional.  
 
Cumprindo o ritual que conduz cada orientador de pós-graduação a delimitar seu espaço de 
trabalho, Adolpho propôs uma investigação de longo curso. Enquanto alguns preferem 
circunscrever-se a objetos sincrônicos, ele preferiu escolher um problema diacronicamente 
complexo, qual seja, o de reconstituir a propaganda de ontem com os olhos de hoje. 
 
Conquistando a colaboração integral dos seus discípulos, ele vem resgatando a memória das 
campanhas presidenciais brasileiras e focalizando as estratégias de marketing político 
empregadas pelos mandatários, perfilando-os como candidatos em competição. 
 
Certamente quando o inventário documental estiver suficientemente encorpado, ele vai 
começar a cruzar os dados, produzindo um instigante tratado de marketing político 
republicano. 
 
Enquanto a pesquisa se desenrola, Adolpho Queiroz vai estimulando seus antigos alunos a 
socializar conhecimentos com os mestrandos e doutorandos que descortinam personagens 
ainda não biografados. O local apropriado para esse colóquio intergeracional tem sido o 
POLITICOM. Trata-se de um evento anual, denominado Conferência Brasileira de Marketing 
Político, por enquanto restrito ao território bandeirante, apesar de adesões oriundas de outras 
unidades da federação brasileira. Entretanto, os sinais da sua nacionalização começam a se 
tornarem evidentes. 
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O principal indicador é a vontade política manifestada pelo coletivo que acompanha o líder 
intelectual, dele cobrando a institucionalização da rede informal. A publicação desta antologia 
constitui um marco ostensivo dessa corrente incontrolável, embrião da emergente Sociedade 
Brasileira de Estudos de Marketing ou outro nome que venha a ser escolhido, cujo nascimento 
quero celebrar efusivamente. 
 
Esta publicação representa por si só um atestado de maturidade acadêmica, numa linha 
consentânea com a pesquisa desejável em nosso campo de conhecimento, integrante do bloco 
das ciências sociais aplicadas. Certamente muitas das lições aqui esboçadas vão estimular o 
trabalho dos profissionais da área, irrigando o terreno que permite fazer da universidade uma 
instituição útil à sociedade. 
 
São Bernardo do Campo,  23 de setembro de 2008 
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APRESENTAÇÃO 
 

POLITICOM, A REGIONALIDADE NA PROPAGANDA POLÍTICA 
 
      Desde que foi estabelecida a Cátedra UNESCO de Comunicação para o Desenvolvimento 
Regional, junto ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Metodista de São Paulo, em 
1998, a grande meta dos seus executores foi a de dar visibilidade para temas contemporâneos, 
construindo repertórios adequados para interpretá-los. 
      A partir de 29 de agosto de 2002, no anfiteatro do Edifício Capa, do Programa de Pós- 
Graduação em Comunicação da UMESP, começou a ser escrita uma nova história. 
Primeiramente com o nome de Seminários Brasileiros de Marketing Político e depois 
renomeados em 2006, com as comemorações dos dez anos da Cátedra UNESCO em São 
Bernardo, transformados em Conferência Brasileira de Marketing Político. 
      Com modéstia, naquele ano, o então reitor da Universidade, prof. Dr. Davi Ferreira 
Barros, ao lado do diretor da Cátedra UNESCO, prof. Dr. José Marques de Melo, abriram 
solenemente o encontro que percorreu três períodos do dia, entre palestras, apresentações de 
trabalhos, culminando com uma conferência pronunciada pelo jornalista Carlos Eduardo Lins 
da Silva sobre a temática do Marketing Político e Eleitoral. Entre alunos do mestrado e 
doutorado da Metodista, fixou-se o objetivo de dar prosseguimento ao evento no ano seguinte. 
      Em 2003, ainda no mesmo auditório, tendo como convidado especial o prof. Dr. 
Gaudêncio Torquato, o II Politicom já recebeu uma estrutura organizacional mais adequada. 
Teve até cartaz e folder e uma programação rica apreciada igualmente por alunos de pós e de 
graduação da Metodista. 
      Foi também em agosto de 2004 que o III Politicom realizou-se sob o patrocínio do 
Instituto Superior de Ciências Aplicadas, de Limeira/SP, tendo como coordenadora local a 
profa. Dra. Adriana  Pessate Azolino e como conferencista a profa. Dra. Graça Caldas, do 
programa de pós-graduação em comunicação da Metodista. Naquela ocasião, a primeira vez 
que o evento saia de São Bernardo, optou-se também por agregar às palestras, a apresentação 
de trabalhos em GTs, Grupos de trabalho que receberam contribuições da propaganda política 
no rádio, televisão, Internet, jornais, revistas, bem como um especial, tratando das campanhas 
políticas desenvolvidas pelos alunos dos cursos de publicidade das várias instituições de 
ensino superior presentes. 
      O IV Politicom realizou-se também em agosto de 2005, nas Faculdades Claretianas de Rio 
Claro/SP, sob a coordenação local do prof. Ms. João Carlos Picolin e colocou o evento na 
modernidade, construindo o seu primeiro site de divulgação, feito especialmente pelos 
acadêmicos da agência escola de publicidade da instituição. O presidente da ABCOP, 
Associação Brasileira de Consultores Políticos, Carlos Manhanelli fez então a conferência de 
abertura, mostrando um pouco da facetado mercado aos presentes. 
      A comemoração dos dez anos de existência da Cátedra, realizada entre 9 a 11 de outubro 
de 2006, fez com que inúmeros eventos simultâneos fossem realizados, para comemorar a 
efeméride. Junto com o V Politicom, realizaram-se as etapas do Folkom, ComSaúde, 
Regiocom, Unescom, Celacom, promovidos igualmente pela Cátedra. E o evento ganhou 
nova denominação, passando a chamar-se Conferência Brasileira de Marketing Político. Além 
disso, ganhou um tema central para as suas discussões. “Comunicação Política na Internet”  
ficou sendo um marco importante no debate, que reuniu pela primeira vez pesquisadores de 
Universidade Públicas e Privadas, como da Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, 
Universidade Federal de Tocantins/TO, Universidade Federal do Paraná, Universidade 
Federal de São Carlos, dentre outras. 
      Quando atingiu sua sexta edição, o Politicom voltou ao interior de são Paulo, desta vez a 
convite da Faculdade Anhanguera, de Santa Bárbara d´ Oeste/SP, sob a coordenação local do 



A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo 

10 

prof. Ms. Paulo César D´Elboux, tendo como convidado para discutir o tema “Eleições 
Municipais”, novamente o presidente da ABCOP, Carlos Manhanelli e da profa. Dra. Letícia 
Costa, da Unitau e no painel de encerramento, a presença dos deputados Célia Leão (PSDB), 
Chico Sardeli (PV) e Roberto Felício (PT), que na condição de parlamentares e clientes, 
opinaram sobre a importância da profissionalização do campo. Posteriormente, o deputado 
Chico Sardelli (PV), redigiu uma moção de aplauso ao evento, que foi aprovada pelo plenário 
da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. 
      Entrando em sua sétima edição, agora ob a coordenação do prof. Ms. Victor Kraide Corte 
Real, da Faculdade Prudente de Moraes, em Itu/SP, o Politicom entra na sua sétima edição e 
caminha para a sua consolidação institucional, lançando um e-book, uma revista e 
preparando-se para tornar-se uma OSCIP, capaz de, em 2009, quando da realização de sua IX 
Conferência, em Guaxupé/MG, ser capaz de avançar ainda mais nos seus objetivos e 
propósitos iniciais: ampliar o repertório, os conhecimentos e a visibilidade do campo da 
propaganda política no Brasil. 
      Queremos agradecer, por fim, o apoio decisivo que vimos recebendo da Cátedra 
UNESCO de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, às demais IES 
patrocinadoras dos eventos anteriores – e, certamente, do futuro!! – aos professores, 
estudantes, patrocinadores que nos deram a chance de chegarmos até aqui. E de olharmos com 
um futuro promissor para o evento e para a pesquisa em comunicação sobre marketing e 
propaganda política no Brasil. 

 
Prof. Dr. Adolpho Queiroz 

Coordenador Científico dos Politicons, UMESP/Cátedra UNESCO de Comunicação para o 
Desenvolvimento Regional. 

 
Prof. Ms. Roberto Gondo Macedo 

Professor da UMESP/Faculdade de Mauá FAMA, doutorando do programa de pós-graduação 
em comunicação da Metodista. 
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Marketing Político também se aprende na escola 
 
Adolpho Carlos Françoso Queiroz 
Universidade Metodista de São Paulo - UMESP 
 
Resumo: Este artigo procura mostrar a evolução do ensino sobre propaganda e marketing 
político nas escolas de comunicação do país; bem como inventariar a produção científica 
através de congressos e encontros específicos ocorridos tanto no âmbito acadêmico, como 
profissional. 
 
Palavras-chave: marketing político, ensino, propaganda política. 
 
Introdução 
      A redemocratização do Brasil, nos anos 1980, ensejou aos campos profissional e 
acadêmico, no entorno da atividade político-comunicacional, um desenvolvimento muito 
grande. Se antes dos dias mais difíceis da ditadura militar, era impossível conjugar 
possibilidades de pesquisa e atividade profissional no campo, depois dela, cresceu em 
interesse, proporção e competência, o espaço brasileiro de observação, análise e inovação no 
campo da propaganda política. 
      A abertura política da década de 1980 trouxe consigo uma vida pluripartidária, liberdade 
de imprensa e expressão em todos os veículos, bem como a necessidade de profissionalização 
neste campo de atuação, fazendo surgir uma série de espaços para a pesquisa, para o 
desenvolvimento profissional de jornalistas, publicitários, relações públicas, cineastas, 
escritores e planejadores, que trouxeram para a interface comunicação e política um nível de 
interesse acentuado. 
      Além de exportador de mão de obra qualificada para a realização de campanhas eleitorais 
na América Latina, Europa e África, o Brasil possui hoje um repertório acadêmico de 
excelente nível, por conta de suas ações no ensino de graduação e nas pesquisas de pós-
graduação. Vários cursos de Publicidade e Propaganda – hoje são mais de 600 espalhados 
pelo país – possuem em sua grade curricular, a disciplina “Propaganda Política”, onde, via de 
regra, seus alunos aprendem a realizar campanhas eleitorais completas (briefing, 
planejamento, história do candidato e da cidade onde ocorrerá o pleito, pesquisas de intenção 
de voto, agenda política e mercadológica de uma campanha, legislação eleitoral, criação dos 
brindes gráficos de uma campanha, produção de programas de rádio e televisão, planejamento 
de mídia e dos custos de uma campanha).  
      Tais ações, via de regra, são desenvolvidas para o lançamento de campanhas municipais 
de prefeitos e vereadores, tem apresentações públicas realizadas diante dos próprios 
candidatos/clientes, que avaliam todos os aspectos técnicos e estéticos das peças e discutem a 
viabilidade financeira dos exercícios propostos. 
      Em outras instituições, é comum os estudantes de graduação debruçarem-se sobre outras 
metodologias, como a análise de discurso e de conteúdo, para avaliar de que forma jornais, 
revistas, emissoras de rádio e televisão, e sites na internet, cobrem o dia-a-dia de um 
candidato, reforçando nestes estudantes, noções de cidadania, de compromisso com a ética 
profissional e, sobretudo, fazendo uma crítica à realidade política e comunicacional das 
cidades, Estados e do próprio País. 
      A realização no Brasil de eleições a cada dois anos – para presidente da República, 
senadores, deputados federais e deputados estaduais, num momento e, de prefeitos e 
vereadores, no período seguinte, fez com que emergissem os estudos de caso, análises sobre o 
comportamento dos candidatos diante da imprensa, às críticas aos abusos do poder econômico 
e os exageros das alianças políticas com a finalidade de ampliação da presença do candidato 
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no horário eleitoral de propaganda gratuita; a divulgação de pesquisas eleitorais, pelos 
institutos apropriados ou por prestadores de serviços locais/regionais, deram ao campo, uma 
tensão saudável para o exercício da comunicação como ferramenta necessária e estratégica 
aos processos eleitorais. 
      Simultaneamente ao crescimento do ensino das noções do marketing político em cursos de 
graduação em Publicidade e Propaganda pelo País, temos assistido ao avanço das 
contribuições oferecidas pelos programas de pós-graduação em Comunicação, especialmente 
no desenvolvimento de teses, dissertações e artigos científicos sobre esta temática. 
      Além destes, vale registrar os espaços para a difusão científica sobre comunicação e 
política em diversas entidades científicas e profissionais, que realizam encontros anuais pelo 
País, caso da INTERCOM, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação que através do núcleo de pesquisa sobre Publicidade e Propaganda, tem aberto 
nos congressos anuais, espaços para apresentação de comunicações científicas sobre o tema. 
      Em 2005, em conjunto com alunos do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
UMESP, fomos convidados para uma das mesas, que apresentou e debateu um texto, 
construído coletivamente, mostrando “De Quintino Bocayuva a Duda Mendonça: breve 
história dos marqueteiros políticos no Brasil republicano”, posteriormente transformado em 
artigo para a revista Comunicação e Política, editada em 2006 pela Universidade Fernando 
Pessoa, da cidade do Porto, em Portugal.  
      A entidade co-irmã da INTERCOM, a ALAIC, Associação Latino-Americana de 
Pesquisadores de Comunicação, nos seus encontros bi-anuais, também tem aberto espaços 
para este diálogo em dois GTs: em Publicidade e Propaganda e no de Comunicação Política. 
      A INTERCOM, em colaboração com a Cátedra UNESCO de comunicação para o 
desenvolvimento regional, também apoiou a publicação do livro “Marketing político 
brasileiro, ensino pesquisa e mídia”, em 2005, onde reuni parte dos artigos que apresentei com 
meus alunos nos congressos anuais da entidade. Outro espaço de destaque foi o convite para 
participar do colóquio bi-nacional, Brasil/Itália, do qual resultou o texto “Reflexos fascistas 
na propaganda política do Brasil”.1 
      Outro grupo que tem se mostrado simpático à temática é a Rede Alfredo de Carvalho, 
Rede Alcar, montada com o objetivo de estudar a história da imprensa no Brasil, que 
completa dois séculos em 2008. Esta rede formou também o seu Grupo de Publicidade e 
Propaganda, que além de publicar dois livros nos últimos congressos, abriu espaços 
expressivos para comunicações sobre propaganda política. 2 
      Tem havido espaço também para o diálogo entre comunicadores, sociólogos, historiadores 
e pesquisadores cujo interesse comum tem sido a política e a comunicação, nos congressos 
nacionais da ANPUH, Associação Nacional de História e na ANPOCS, Associação Nacional 
de Ciências Sociais, em cujos congressos se reservam espaços para o diálogo, debates e 
produção no campo.  
      Há que se registrar também as contribuições de duas entidades paradigmáticas. Uma é o 
IUPERJ, Instituto de Pesquisas Eleitorais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que 

                                                 
1 Entre os artigos apresentados nos congressos da INTERCOM e reunidos naquele volume estão “O pittagate 
num jornal de causas”; “Mário Covas e o imaginário de um povo na mídia”; “Roseane Sarney, que era de vídeo e 
se quebrou”; “As eleições de 2002 nas entrelinhas das revistas”.  
2 Os livros são “Propaganda, história e modernidade”, Editora Degaspari: 2005, Piracicaba, onde é possível 
encontrar os artigos “Floriano Peixoto, consolidador da República no Brasil”, de Bruna Vieira Guimarães; 
“Marketing político de Lula em 2002: os posicionamentos das revistas CartaCapital, Veja e Primeira Leitura”, de 
Ingrid Gomes e “Propaganda política no Estado Novo”, de Patrícia Polacow e Mauricio Romanini, todos alunos 
do programa de pós-graduação em Comunicação da UMESP. O outro livro referência é “Sotaques regionais da 
propaganda”, Editora Arte e Ciência, São Paulo: 2006, onde é possível encontrar o artigo “A censura na 
propaganda ideológica nos impressos no início da república”, de Bruna Vieira Guimarães, sendo os dois livros 
organizados pelo autor deste artigo.  
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além de contribuições fundamentais para a formação deste campo, possui o maior acervo de 
fitas de vídeo sobre programas eleitorais veiculados pela televisão brasileira. Outra instituição 
deste porte é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que concentra, microfilmados ou 
preservados originalmente, grandes coleções de jornais impressos e revistas do país, onde tem 
sido possível realizar inventários e pesquisas temáticas sobre comunicação e política. 
      Por fim, foi criada em dezembro de 2006, a Compolítica, Associação Nacional dos 
Pesquisadores de Comunicação e Política, em evento realizado na Universidade Federal da 
Bahia, um dos grandes centros de pesquisa sobre esta temática no País. Trata-se da reunião de 
um grupo seleto integrado pelos mais experientes pesquisadores instalados nas principais 
universidades públicas e privadas do Brasil, que também passará a realizar congressos anuais 
com o objetivo de discutir as várias dimensões da comunicação política no rádio, televisão, 
jornais e revistas, Internet entre outras temáticas.  
      Em todos estes segmentos a interface ensino/pesquisa/difusão tem sido muito acentuada, 
mostrando o vigor e o interesse pela temática. 
      Além destes segmentos acadêmicos ressalte-se ainda a existência da ABCOP, Associação 
Brasileira de Consultores Políticos, entidade que reúne profissionais e pesquisadores, que 
trabalham no dia–a-dia de campanhas eleitorais por todo o País. Fundada em 1991, a entidade 
reúne centenas de profissionais das áreas de planejamento, pesquisa, produtoras de vídeo e 
áudio, que atuam em campanhas eleitorais, bem como dão suporte aos políticos e partidos, 
desde vereadores ao Presidente da República. A entidade realiza periodicamente o seu 
Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político e tem estimulado a 
publicação, entre seus associados, de livros, boletins eletrônicos e informações visando à troca 
de experiências sobre resultados obtidos a partir das técnicas tradicionais e contemporâneas 
de comunicação política. 
      Vale ainda registrar o interesse do jornal especializado em propaganda, “Meio e 
Mensagem”, no assunto. O periódico realizou em abril de 2002 no Brasil um evento 
denominado “Maxivoto, Encontro Internacional de Marketing Político”, que reuniu na 
ocasião especialistas ligados ao mercado, como representantes do Ibope (Instituto Brasileiro 
de Opinião Pública e Estatística) ou publicitários famosos como Duda Mendonça e Nizan 
Guanaes e estrelas do marketing político norte-americano como Joe Napolitan, um dos 
pioneiros da área e Dick Morris, consultor de marketing político do ex-presidente americano 
Bill Clinton.  
 
As contribuições da UMESP à pesquisa sobre propaganda política 
      Desde 1998, quando obtive meu titulo de doutor em Comunicação pela Universidade 
Metodista de São Paulo, venho conduzindo um projeto de pesquisa que procura recuperar a 
memória das eleições presidenciais brasileiras, na ótica da propaganda política. 
      Desde então já foram defendidas 21 dissertações de mestrado, que mostraram de que 
forma os ex-presidentes brasileiros venceram suas eleições e quais as estratégias 
comunicacionais utilizadas. São estudos que reúnem as contribuições de pesquisadores de 
diversas universidades brasileiras sobre Getulio Vargas, Jânio Quadros, Juscelino Kubitsheck, 
Fernando Collor, Itamar Franco, Tancredo Neves, Prudente de Morais, José Sarney, 
Rodrigues Alves, Campos Sales, Castelo Branco, Emilio Médici, Ernesto Geisel, Deodoro da 
Fonseca e dois estudos específicos sobre a vitória de Luis Inácio Lula da Silva, uma vendo a 
cobertura jornalística através da Folha de S.Paulo e outra sobre as revistas CartaCapital, Veja 
e Primeira Leitura. 
      Também foram defendidas três teses de doutorado sobre o tema: uma fazendo um 
inventário das opções metodológicas utilizadas nas dissertações de mestrado, mostrando de 
que forma os candidatos se articularam com jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão; 
outra mostrando a evolução do conceito de marketing político na televisão brasileira; e uma 



A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo 

15 

terceira, mostrando de que forma um ex-prefeito de cidade do interior conseguiu reverter um 
processo eleitoral desfavorável ao seu candidato indicado, através do canal de TV local. 
      Há ainda em processo, estudos sobre as campanhas eleitorais de Artur Bernardes, Eurico 
Gaspar Dutra e Floriano Peixoto, que se transformarão em dissertações de mestrado em 2008. 
Prevê-se para 2009 as defesas de dissertações sobre Ranieri Mazili, Washington Luis e a 
transição entre Café Filho/Carlos Luz e Nereu Ramos, quando se inicia a comunicação 
política no país através da televisão.  
      Outra tese de doutorado em construção discutirá o impacto da urna eletrônica no processo 
comunicacional sobre eleições majoritárias e proporcionais no Brasil. 
      Em outra vertente, a UMESP, em parceria com a Cátedra UNESCO de Comunicação para 
o desenvolvimento regional já organizou no seu próprio campus e nos campi de outras 
instituições de ensino do Estado de São Paulo, o POLITICOM, Conferência Brasileira sobre 
Marketing Político, que tem sido igualmente um espaço de difusão e troca de idéias sobre o 
tema. Nas suas cinco edições – três na UMESP, uma no Instituto Superior de Ciências 
Aplicadas, de Limeira/SP e outro nas Faculdades Claretianas de Rio Claro/SP, reuniu 
especialistas de renome como Gaudêncio Torquato, Carlos Eduardo Lins da Silva, Venício 
Artur de Lima, Graça Caldas e Carlos Manhanelli. 
      Ao lado deles, pesquisadores de diversas universidades brasileiras apresentaram suas 
comunicações, bem como estudantes de graduação puderam apresentar trabalhos de pesquisa 
aplicada, com resultados concretos de campanhas eleitorais construídas especialmente para 
esta finalidade. Este ano o evento aconteceu na Faculdade Anhangüera, em Santa Bárbara 
d´Oeste/SP e além de palestras, conferências, lançamentos de livros e revistas especializadas, 
o evento possui Grupos de Trabalho sobre propaganda política em jornais, rádios, televisão, 
internet, pesquisa aplicada de campanhas eleitorais e teoria da propaganda política, reunindo 
centenas de participantes. 
      Outra contribuição expressiva da nossa Universidade se dá através da Revista 
Comunicação e Sociedade ou por intermédio das publicações editadas pela Cátedra 
UNESCO. Nas edições de números 30 e 33, a revista publicou ensaios e dossiês contendo 
farta referenciação bibliográfica produzida no Brasil pelos comunicadores políticos, bem 
como montou um dossiê sobre o tema telepolítica, mostrando o impacto da televisão nos 
processos eleitorais brasileiros, reunindo autores como Albino Rubim e Neusa Gomes. 
      E periodicamente a revista tem-se aberto a contribuições sobre comunicação e política em 
suas páginas. Já através da Cátedra UNESCO são editados anualmente os seus Anuários 
UNESCO/UMESP de comunicação para o desenvolvimento regional, que tem feito a 
divulgação do POLITICOM, bem como aberto espaços para divulgação de textos de reflexão 
sobre o campo. O livro “Pensamento Comunicacional Latino-Americano, da pesquisa 
denúncia ao pragmatismo utópico”, organizado por José Marques de Melo e Maria Cristina 
Gobbi, foram abertos espaços para a difusão de conceitos sobre a evolução do marketing 
político no continente latino-americano, entre outras idéias sobre o campo.  
      Dos vários desdobramentos do projeto que ora coordeno na UMESP, vale, por fim, um 
registro importante, que foi a transformação -- através de um conjunto de artigos – no livro 
“Na arena do marketing político, ideologia e propaganda nas campanhas presidenciais 
brasileiras”, editado pela Summus Editorial, uma das mais prestigiadas editoras ligadas ao 
campo da comunicação no Brasil. Nele são divulgadas parcelas das pesquisas que – com 
apoio dos meus orientandos – ajudei a concluir.3 

                                                 
3 Entre os artigos, destaco “Prudente de Morais: a visão singular como sustentáculo do fenômeno coletivo”, de 
Mauricio Romanini; “Getúlio Vargas: a propaganda ideológica na construção do líder e do mito”, de Karla 
Amaral; “Peixe vivo em água fria: Juscelino e a propaganda política”, de João Carlos Picolin; “Jânio Quadros: as 
representações metafóricas da vassoura no imaginário popular”, de Eduardo Grossi; “Tancredo Neves: muda 
Brasil! Volta a sorrir meu Brasil!”, de Hebe Gonçalves; “José Sarney: você conhece o mapa da mina”, de Paulo 
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      Além da produção científica em livros, artigos, espaços na Internet, cd’s dos eventos, 
todas estas discussões recentes sobre o papel do marketing político na consolidação da 
democracia do Brasil tem sido difundidas através de artigos e entrevistas para jornais, 
emissoras de rádio e de televisão do país, sites e blogs especializados, fazendo com que 
aumente o interesse pelo assunto.  
      Por fim, com estas informações e referências, é possível constatar que o marketing 
político e a propaganda política deixaram de ser utilizados de forma amadora no Brasil após a 
ditadura militar e têm experimentado um crescimento muito grande no campo profissional e 
no âmbito da pesquisa científica. Setores que se retroalimentam em períodos eleitorais, que 
refletem sobre causas/efeitos na presença da mídia nos períodos eleitorais e, especialmente, 
que têm sido levados as salas de aula, presenciais ou virtuais, do Brasil contemporâneo, para 
que seja compreendido teoricamente, aplicado metodologicamente e difundido como ciência.  
      E mais do que isso, estas técnicas e procedimentos têm sido repassadas também – a partir 
de sua dimensão teórica – a outras organizações que delas se utilizam, como eleições que 
ocorrem periodicamente no País em sindicatos, ONGs, associações de classe, clubes 
sociais/esportivos/recreativos. 
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Do marketing político ao marketing do político 
 
Daniel Galindo 
Universidade Metodista de São Paulo - UMESP 

 
Quem sou eu? 

Eu sou eu e as minhas circunstâncias.  
                                                Ortega y Gaset 

 
 
 
      O crescente fenômeno do marketing político tem apresentado inúmeras facetas da 
apropriação das técnicas de mercado, fala-se mais do candidato como produto, ignorando-se o 
ser político em si. A ênfase é quase sempre focada nas alterações perceptuais dos políticos 
como se as práticas dessas técnicas fossem verdadeira cirurgia plástica ou a arte de esculpir 
novas formas ou roupagem sobre os políticos, conferindo-lhes uma nova dimensão 
competitiva tanto no cenário eleitoral como no desempenho de seus mandatos.  
      No entanto a pratica do marketing pessoal, passa por uma alteração comportamental, uma 
revisão de postura frente as demandas as quais se pretende atender, passa pelo repensar das 
ações que não estejam alinhadas com a temática central da proposta política e não apenas 
como uma possibilidade mágica que transforma candidatos limitados e não competitivos em 
poderosos e encantadores manipuladores das vontades coletivas. 
      O marketing pessoal, longe de ser uma panacéia é a busca constante pelo melhor 
desempenho do ser humano, comprometido com suas ações e reações no sentido da 
construção consciente de uma imagem legítima, crível e alinhada com o perfil político do 
candidato que busca a uniformidade perceptiva junto aos seus eleitores. Contudo não 
podemos ignorar que as circunstâncias, sejam elas sociais, econômicas, culturais, pessoais e 
políticas condicionam o eu quanto ser. Inclusive dando-lhe limites para eventuais mudanças e 
certamente impondo os limites do efeito metamorfose, quase sempre desejado e perseguido 
por muitos políticos ou candidatos a cargos públicos que redundem na representatividade de 
grupos e coletividades.  
      Diante destas limitações que condicionam o eu ser e da vontade do que eu quero ser, 
vamos entender que toda a técnica ou “expertise” do ser político carrega em si a promessa de 
uma mudança, ou transformação, mesmo que artificial ou meramente cosmética. 
 
As circunstâncias do fazer política  
      A nossa noção atualizada do cum-vivere ou do conviver passa pela compreensão do viver 
em um espaço comum, regulado por normas e regras que refletem e garantem a lógica das 
relações entre os cidadãos da pólis, o que vale dizer que o fazer político implica em cidadania 
ou na garantia dos direitos individuais e coletivos. É no espaço público ou civil que a 
atividade política nasce ou tem razão para existir, segundo WILSON GOMES (1995):  
Em principio, é política toda atividade voltada para o governo comum (exercício do governo, 
influência nas decisões do governo, substituição do governo etc.) e para as leis comuns 
(elaboração de leis para resolução dos conflitos de interesses, negociação para aprovação ou 
mudança de leis, aplicação da justiça etc.) (Gomes, 1995, p.70). 
      Este breve resumo encerra a matriz da prática política, no entanto quando nos deparamos 
com uma sociedade democrática representativa, fica evidente que tal prática será atribuída 
apenas a um grupo que terá como função: governar, legislar, representar o coletivo e, portanto 
usufruir do poder democrático.  
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      A representatividade, desta forma, é fruto da escolha e da autorga dos cidadãos através do 
voto ou passaporte para o poder, a ser operacionalizado pelos representantes eleitos para atuar 
nas atividades legislativas e executivas das esferas governamentais. Esta dinâmica de escolha/ 
aprovação pela maioria dos votantes, insere em si o fator experimentação e posterior 
aprovação ou reprovação, após um período preestabelecido. Ao aceitar esta prática como 
controle, o cidadão passa a alinhar a conduta de seus representantes com o seu desempenho 
frente as demandas de uma dada sociedade, neste sentido a ameaça sempre presente de uma 
não escolha/reeleição e conseqüente queda na vala comum dos inelegíveis, consagra-se como 
uma  legítima prática política. “Com isto, cria-se nas democracias contemporâneas uma 
terceira forma de atividade política – ao lado do governo e da legislação -, os movimentos da 
sociedade civil.” (GOMES, 1995, p.71). 
      O ser político é um ser aprisionado inicialmente pelas circunstâncias da escolha, 
aceitação, ou rejeição e ostracismo no espaço público. Aliás, é esta a razão pela qual a prática 
política tem em sua gênese o compromisso com a performance, com a demonstração, com a 
teatralização e o convencimento junto ao eleitorado no sentido de ser o escolhido em 
detrimento de outros, e ter representado de forma convincente os interesses de seus eleitores. 
Portanto, apresentando-se potencialmente como a melhor opção para a sucessão e ascensão na 
pirâmide do poder ou nas esferas mais restritas, destinadas aos olimpianos da res publica.         
      Quando olhamos a sociedade contemporânea, constatamos as mudanças comportamentais 
dos cidadãos inseridos nas: sociedade da informação, sociedade do conhecimento, sociedade 
pós moderna, ou ainda na sociedade midiática, cuja maior característica diz respeito a 
ausência de normas, ou a liberdade total de escolha, ou ainda descrença nas instituições e a 
perda de referências históricas, estamos hoje diante de um ser cambiante pois  segundo 
LIPOVETSKY, 2004 “ A cultura hipermoderna se caracteriza pelo enfraquecimento do poder 
regulador das instituições coletivas e pela autonomização correlativa dos atores  sociais em 
face das imposições de grupos, sejam da família, sejam da religião, sejam dos partidos 
políticos, sejam das culturas de classe.” (LIPOVETSKY, 2004,p.83).   
      Em suma este ser contemporâneo mostra-se cada vez mais solto, livre, aberto e 
socialmente independente, mesmo ponderando que esta volatilidade signifique muito mais a 
desestabilização do eu do que a afirmação de um indivíduo dono de si mesmo. Isto talvez 
explique parte da descrença nas instituições e conseqüentemente nos alinhamentos partidários, 
contrapondo-se com uma maior busca por acreditar em pessoas/candidatos com vôo próprio.  
      O tema credibilidade assegura toda a prática política seja no desenvolvimento, na 
aplicação, ou na manutenção do poder via aceitação e reeleição/escolha.  Em matéria 
produzida por Mylena Fiori (2007)1 e divulgada pela Agência Brasil do DF, podemos 
observar a mudança sobre a variável credibilidade, a partir de uma pesquisa de opinião 
encomendada pelo Fórum Econômico Mundial ao instituto suíço Gallup. Batizada de Voz do 
Povo, esta pesquisa entrevistou 55 mil pessoas em 60 países entre novembro e dezembro de 
2006. E a conclusão ou constatação foi a de que a população mundial está perdendo confiança 
nas lideranças políticas. De acordo com o estudo, os políticos estão com a credibilidade mais 
afetada que os empresários, pois, mais de 40% das pessoas associam a imagem dos políticos à 
desonestidade, enquanto 34% vêem falta de honestidade do empresariado. No continente 
                                                 

1 Esta matéria assinada por Mylena Fiori na Agência Brasil – DF em 19/01/2007 – retrata o trabalho realizado para embasar 
as discussões do Fórum Econômico, que será realizado de 24 a 28 deste mês em Davos, na Suíça, e tem como tema central 
Mudanças na Equação do Poder. Disponível em: http://www.achanoticias.com.br/noticia.kmf?noticia=5699855. Acesso em 
20 fev. 2008 
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africano oito de cada dez respondente considera seus políticos desonestos, nas Américas esse 
números foram de 56% e entre os latino-americanos essa avaliação alcançou os maiores 
índices, como: 90% na Bolívia, 89% no Peru, 89% no Equador e 80% na Venezuela . Como o 
foco é a questão da credibilidade em seus representantes escolhidos por deputação (de suas 
competências), essa pesquisa avança ainda na publicação de dados que constatam o 
crescimento do pessimismo da população com relação à segurança e prosperidade econômica. 
Quase metade dos entrevistados acredita que as futuras gerações viverão num mundo menos 
seguro. No ano passado, o índice era de 45% e, em 2004, de 30%. O maior pessimismo está 
no leste europeu, onde 68% da população prevêem piora nas condições de segurança do 
planeta. Em segundo lugar vem as Américas, com 59% de pessimistas.  
      Isso confirma uma significativa alteração na percepção sobre as Instituições, pois elas 
sempre investiram em produzir e promover  certezas ou pontos de ancoragem, agora temos o 
caminho inverso, ou seja o sujeito contemporâneo, nunca esteve tão sujeito a escolhas, ao 
mesmo tempo em que a sua fidelidade torna-se relativa, no sentido de não conseguir encontrar 
mais os seus interlocutores ou moderadores como no passado, portanto trocamos de 
instituições, trocamos  de escola, trocamos de igreja, trocamos de relacionamento, trocamos 
de heróis, enfim trocamos tudo na certeza cada vez maior de que a escolha com 
responsabilidade é toda nossa. Somos responsáveis por nossa própria saúde, por nossa 
educação, nossa carreira, por nossa própria vida, nossa liberdade e por nossas incertezas. 
      Quando focamos esta leitura no recorte Brasil, podemos observar o quanto de 
credibilidade e desgaste os nossos representantes da pólis protagonizam neste exercício de 
deputação a cada legislatura. Em matéria assinada por Salvatore Carrozzo (2006) 2 da 
agência da Universidade de Brasília- (UnB), encontramos o resultado de uma pesquisa 
realizada em junho de 2006, pelo Instituto de Ciência Política e coordenada pelo professor 
Ricardo Caldas, responsável pela disciplina  Teoria Política Contemporânea e Teoria da 
Corrupção. Onde se comprova que 87,4% dos eleitores brasileiros não confiam nos 
políticos. O nível de descrédito tanto na Câmara como no Senado são menores, mas não 
menos preocupantes: 80,3% e 70%, respectivamente. O autor finaliza o texto mencionando: 
“Mas apesar de não acreditar em seus representantes, o brasileiro parece ter fé. A mesma 
análise aponta que 80% acreditam que a corrupção é um mal possível de ser derrotado”. 
      A importância destas pesquisas na confirmação de que o “ser” público deve ser controlado 
e ao mesmo tempo deve dar satisfações de suas realizações, parece apenas constatar que boa 
parcela da população tem suas percepções alteradas ou apresenta os sinais desse novo ser 
contemporâneo que segundo LIPOVETSKY (2005) em sua obra “A sociedade pós-moralista” 
flexibiliza suas escolhas e compromisso, pois se trata de:   

“Uma sociedade que repudia a retórica do dever rígido, integral e estrito e, paralelamente, consagra os 
direitos individuais à autonomia, às aspirações de ordem pessoal, à felicidade... é uma sociedade que 
deixou de estar baseada nas exortações ao cumprimento integral dos preceitos e que só procura acreditar 
nas normas indolores da existência ética... uma vez que a atual concepção de ética, não exige nenhum 
sacrifício maior, nenhuma renuncia a si mesmo”. (LIPOVETSKY,2005) 

      Dessa maneira entendemos ser a política um exercício contínuo de retórica ou de 
apropriações das técnicas de representar, essenciais na formação das imagens responsáveis 
pelas percepções coletivas. Afinal, o povo percebeu ou não percebeu? Acreditou ou não 
acreditou? respondeu positivamente ou não as encenações do espaço político? Parafraseando 

                                                 

2 Pesquisa inserida em boletim da SECOM – Universidade de Brasília (08/ 08/ 2006). Os dados foram coletados entre 
os dias 10 e 12 de junho de 2006, em todas as regiões administrativas do DF. Ao todo, foram ouvidas 1.679 pessoas: 
1.086 sobre elites no Brasil e 593 sobre corrupção e credibilidade dos políticos. Disponível em: 
http://www.secom.unb.br/entrevistas/tv0806-01.htm . Acesso em 12 fev. 2008 
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Gomes (1995, p.73) a arte de produzir ou gerar boas representações, ou seja, com 
credibilidade, consiste em dominar os recursos necessários para produzir efeitos junto a 
recepção. Logicamente estamos falando de estratégias e gestão de técnicas, exatamente como 
se busca na atividade mercadológica, cuja essência responde pela mudança de percepções, 
agregando valores e certezas junto aos clientes. Segundo BOURDIEU (1989, p.186) em 
política implica que o “dizer é fazer”, ou melhor, é fazer crer que se pode fazer o prometido e 
isso significa que primeiro lugar se deve dar a conhecer, através da comunicação, fazendo 
reconhecer [...] “os princípios da divisão do mundo social, as palavras de ordem que 
produzem a sua própria”, lógica ou ordem social, via reconhecimento junto aos diversos 
grupos.  
      Portanto a atual fazer política conta com o moderno marketing político, uma vez que a 
massificação do eleitorado tornou o marketing de massas inevitável na arena política. E a 
inevitável uniformização dos candidatos, tem reforçado o estereótipo do político como 
alguém muito distante do idealizado pelo povo, mas aclamado pela mídia massiva.  
 
As circunstâncias do espaço midiático  
      O processo comunicacional caracteriza-se pela transmissão de idéias entre os indivíduos. 
Logicamente, esse processo é fundamental e vital para a humanidade, pois assegura, em 
qualquer tipo de sociedade, a transmissão de sentimentos, conhecimento e experiência de 
pessoa a pessoa; também o consideramos vital, pois o domínio deste processo tem ampliado 
as possibilidades de sobrevivência do ser humano. Aliás, este processo, pode ser estudado nas 
mais diversas abordagens. CHARLES R. WRIGHT (1973) descreve um grande e variado 
números e métodos pelos quais as idéias são transmitidas nas sociedades humanas, sua lista se 
estende dos mais primitivos gestos às mais sofisticadas técnicas eletrônicas, ambos 
centralizados no setor da transmissão simbólica. Em meio a estas possibilidades encontramos 
um recorte da abordagem sobre o estudo da comunicação, caracterizada como “o setor da 
transmissão simbólica comumente identificada como comunicação de massa”. (WRIGHT, 
1973 p.12).  
      Processo esse que conta com um determinado emissor com capacidade de midiatizar a sua 
mensagem simultaneamente para milhares de receptores que se constituem na massa, sem 
poder de resposta direta, o que evidencia o caráter unidirecional da transmissão. Muito 
diferente das possibilidades técnicas quando “o homem era um animal comunicativo, vivendo 
em pequenos bandos (...) e apresentando uma organização social limitada (...) Durante este 
período, a comunicação era tecnologicamente limitada ao alcance da voz humana e à exatidão 
da memória”. (DEFLEUR, 1971, p.20). 
      O início do século XX foi marcante para a sociedade ocidental em relação ao surgimento e 
evolução dos novos meios de comunicação, as condições tecnológicas proporcionaram um 
cenário até então impensado pela civilização ocidental. Ou, no dizer de DeFleur, “a sociedade 
ocidental iria presenciar o desenvolvimento de técnicas de comunicação que estavam além 
das mais ousadas fantasias da imaginação de um século antes” (1971, p.22).  Hoje nos 
deparamos com a “sociedade mídiatica”, onde tudo acontece através das mediações 
simbólicas disponíveis pelas inúmeras tecnologias a serviço da comunicação.   
      Abordando o mundo em que vivemos, John Naibistt menciona que as telas estão 
invadindo as nossas vidas: 

São as telas de cinema, telas de tv, telas do monitor de computador, telas do Gameboy, telas da agenda 
eletrônica pessoal, telas do beeper, telas do telefone celular, telas do forno microondas, telas do monitor 
cardíaco, enfim, as telas estão em todos os lugares, orientando-nos, informando-nos divertindo-nos. 
Frente a esta constatação o autor conclui que mesmo sem nossa percepção consciente, elas estão nos 
modelando. As telas que nos entretém [...] o entretenimento número um nos Estados Unidos da 
atualidade é a mídia. (NAIBISTT, 1999, p.28). 
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      Mas como podemos entender as telas? Podemos entendê-las como janelas, que 
descortinam um espaço exterior próximo o suficiente de nosso controle remoto.  Podemos 
entendê-las como portais que permitem transitar entre mundos paralelos e diferenciados. Ou 
podemos entendê-las como dimensões entre universos perceptivos provocados por uma 
tecnologia que penetra em nossas retinas e lança ganchos sobre o nosso espaço cognitivo de 
tal forma que somos arrastados para o interior de um mundo meramente luminoso que ocorre 
dentro de nosso universo lúdico e infantil, pois tudo é movimento, tudo é cor, tudo é ação, 
tudo é emoção, tudo é tão real, tudo certamente é evasão.  

      Sem dúvida alguma estamos inseridos na sociedade do espetáculo, quer seja no espaço 
regional ou no espaço global, afinal não é o espaço que delimita o comportamento imagético e 
diferenciador. DEBORD (1997) correlaciona a sociedade de consumo e o suporte midiático 
das comunicações de massa como variáveis que possibilitam a esta mesma sociedade sua 
transformação na “sociedade do espetáculo”, ou melhor, segundo o autor, o espetáculo 
tornara-se a forma de ser da sociedade de consumo, pois o espetáculo consiste na 
multiplicação de ícones e imagens, principalmente através dos meios de comunicação de 
massa, mas também dos rituais políticos, religiosos e hábitos de consumo, de tudo aquilo que 
falta na vida real do homem comum: celebridades, atores, políticos, personalidades, gurus, 
mensagens publicitárias – tudo transmite uma sensação de permanente aventura, felicidade, 
grandiosidade e ousadia.  

      Estamos diante da cultura da imagem, da cultura do visível, da cultura da representação 
que semelhante ao movimento interior de um caleidoscópio, espelha novas articulações de 
possibilidades aparentemente inusitadas, sempre belas e atraentes. 

      Parece não haver dúvida quanto ao acerto de Debord quanto a sociedade vivida sobre a 
tirania das imagens e a sua submissão alienante ao império da mídia, sua ponderação de que o 
espetáculo é a ideologia por excelência, evidencia que o espetáculo expõe e manifesta em sua 
totalidade a razão de ser de todo sistema ideológico. O empobrecimento, a sujeição e a 
negação da vida real, pois “O espetáculo é, materialmente, a expressão da separação e do 
afastamento entre o homem e o homem.” (DEBORD, 1997 p.138).  
      Diante disto, o representar, que é a condição sine qua non da prática política, ganha uma 
nova dimensão, pois como estar na mídia sem atender a lógica do espetáculo?  Parece-me que 
as técnicas para convencer estão a reboque da mimetização da lógica dessa sociedade marcada 
pelo continuum do espetáculo.  
 
As circunstâncias do aparecer para convencer 
      Atribui-se ao moderno marketing político o sucesso da visibilidade de um determinado 
candidato e quase sempre a eleição de um candidato que consegue alterar sua imagem junto 
ao eleitorado. Primeiro vamos justificar que o termo “marketing político moderno” é 
entendido aqui como uma resposta relativamente bem consolidada frente aos desafios do 
processo político – comunicacional já na primeira metade do século XX. Esta resposta se 
traduz por um sistema organizado de ações e um repertório de estratégias oriundas das 
práticas comerciais, cujo principio norteador é a busca pela qualidade e eficácia do processo 
buscando-se atingir com maior segurança possível os objetivos preestabelecidos. 
      O marketing político não é e não pode restringir-se apenas ao aspecto comunicacional, ele 
contempla toda uma forma de gestão do ambiente político, propiciando aos candidatos em 
período de pleitos eleitorais o que MICHEL PORTER (1986) denomina de vantagem 
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competitiva3, frente aos demais adversários que investem apenas no período das eleições 
praticando o marketing eleitoral.  
      Caracterizando melhor as diferenças entre estas práticas FIGUEIREDO (1994, p.11), 
afirma que “Existe uma diferença entre o Marketing político e o Marketing eleitoral. O 
Marketing político é algo mais permanente, é quando o político no poder se preocupa em 
sintonizar sua administração com os anseios dos cidadãos. Isso acontece através de pesquisas 
regulares, boa assessoria de comunicação, correção em possíveis falhas, publicidade dirigida, 
etc. Já o Marketing eleitoral aparece na hora do “vamos ver” quando todos os candidatos 
saem à procura de um mandato”.   
      Por sua vez MANHANELLI (2004 p. 14) complementa: “Na nossa concepção, Marketing 
Político é diferente do Marketing Eleitoral. No primeiro os estudos e o público são os que irão 
receber as ações políticas ou sociais derivadas dos mandatários dos cargos executivos e 
legislativos. No segundo, o público e o estudo são aqueles que terão que ser convencidos a 
votar neste ou naquele candidato".  
      Ao contrario de uma gestão da imagem do político que tem competências e articulações 
partidárias, assimiladas pelo receptor/eleitor, portanto explorando a credibilidade construída a 
partir de um trabalho consistente de avaliação, correção e divulgação permanente de sua 
performance no espaço político. O marketing eleitoreiro assemelha-se a uma ação 
promocional, cujo resultado em curto prazo, implica em um esforço pontual que cessa após 
determinado prazo, entendemos que a contribuição do marketing político é dotar ao partido e 
aos seus integrantes uma estratégia coerente com sua proposta e atuação, além do caráter 
duradouro, buscando atender ou agradar seus eleitores (representados).  
      Portanto a contribuição da prática do marketing tem proporcionado um sentido educativo 
no contexto político e eleitoral. Inclusive despertando o interesse de alguns poucos políticos 
que conseguem perceber que a contribuição do marketing para a área política confirma-se 
exatamente pela sua premissa básica de realização de trocas com satisfação para ambos ou 
todos os envolvidos no processo, e que em decorrência desta dinâmica as trocas futuras 
estariam garantidas. Ou seja, o melhor representar implicaria em representar sempre.   
      Como a leitura dos resultados ou da performance deve ser percebida, o fazer política está 
para a comunicação como a propaganda está para o produto, afinal se não o conheço, não 
tenho certeza ou segurança para avaliar e decidir sobre ele. A lógica deste dilema justifica a 
concentração ou afunilamento das estratégias de marketing para a atividade de comunicar, 
para se fazer conhecer, para fazer valer e para fazer escolher. Tal alinhamento implica a priori 
em se fazer perceber.  
      Ao reconhecermos a importância da mídia e por que não a razão de ser das circunstâncias 
midiáticas, entendemos que sua função de catalisadora e geradora de sentido reestrutura as 
diferentes áreas como a economia, a religião, a política, e o cotidiano refletido ou comunicado 
pelos sistemas de comunicação, ou no dizer de MARCONDES (1994, p.64) “o que garante 
que as coisas de fato existem é o fato de serem veiculadas pelos meios de comunicação”, 
aliás, o autor, sinaliza que a sociedade estabelece  contato com o mundo através de dois 
sistemas complexos: os destinados as grandes massas via televisão,rádio, jornais, revistas etc; 
e os sistemas eletrônicos individualizados onde é possível a aquisição da informação e 
diversão, hoje disponibilizadas em meios  mais complexos de recepção e resposta como por 
exemplo o computador.  
      Aqui podemos considerar a significativa contribuição de SCHWARTZ (1985) que 
diferencia o espaço midiático entre o meio recebido e o meio percebido, pois, para o 

                                                 
3 Vantagem competitiva significa: Um produto/serviço que soluciona um conjunto de problemas melhor que qualquer outro 
dos concorrentes. Esse produto/serviço é possível devido as capacidades técnicas, de fabricação, gerenciais ou de marketing 
exclusivas da organização, as quais não são copiadas facilmente pelas outras. 
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entendimento dos meios percebidos exige-se habilidade e conhecimento, ao passo que 
praticamente todo mundo compreende os meios recebidos. O fato de requere-se tempo e 
conhecimento para entender os meios percebidos resulta em uma relação de interação das 
pessoas com esse meio o que não ocorre com os meios recebidos, pois são instantâneos e 
conseqüentemente as reações das pessoas também.  
      Entender esta diferença de acesso a mídia, é entender como os meios recebidos produzem 
sentido a esta civilização que cultua a imagem, pois credita a ela a existência e realidade das 
coisas. Em seu trabalho “Homo videns” GIOVANNI SARTORI (2001), evidencia que 
estamos vivenciando o encontro entre o Homo Sapiens como animal eminentemente 
symbolicum, ou seja, a capacidade simbólica dos seres humanos  se desdobra da linguagem, 
na capacidade de comunicar por meio de uma articulação de sons e signos providos de 
significados, e um novo ser o “Homo videns”, pois segundo o autor:   

A televisão - como diz o próprio nome - consiste em “ver de longe” (tele), e, portanto, levar à presença 
de um público de espectadores coisas para ver, quer dizer, visualmente transmitidas de qualquer parte, 
de qualquer lugar e distância. E na televisão o fato de ver predomina sobre o falar, no sentido que a voz 
ao vivo, ou de um locutor, é secundaria, pois está em função da imagem. É por causa disso que o 
telespectador passa a ser mais um animal vidente do que um animal simbólico. Para ele as coisas 
representadas por meios de imagens passam a contar e pesar mais do que as coisas ditas por palavras. 
(SARTORI, 2001, p.15) 

          
O marketing pessoal e as circunstâncias do político 
      Se a máxima que encerra o “apareço, logo existo” condiciona a prática política a se fazer 
aparecer, cabe ao ser político por sua vez determinar como deve aparecer, levando-o inclusive 
a romper com as suas circunstâncias em determinados momentos de sua trajetória.  
      Esta afirmação merece um reforço conceitual, como a proposta de Marcondes (1994) 
quando ele tipifica o ser político como “políticos de plástico” afirmando que os políticos 
contemporâneos não são mais frágeis ou mais impotentes do que eram no passado, como 
também não apresentam nenhum engrandecimento artificial, sua definição resume-se a: 

 Este “homem de plástico” hoje é o homem da política, o indivíduo que se dobra facilmente as 
imposições da comunicação, dos gostos medidos por pesquisas eleitorais, que a cada novo período 
eleitoral assume uma nova faceta. Em suma, o político atual, este homem que é mera mascara ou 
fantasia, que vive aparecendo e se retirando do público para representar papéis [...] (Marcondes, 1994, 
p.83).  

       Seguramente a contribuição do marketing pessoal na formatação deste ser político pode e 
deve avançar na busca de uma imagem mais consistente e convincente de suas 
potencialidades frente a uma concorrência que, via de regra, se pauta pelo período eleitoral, 
portanto a mercê desta metamorfose apontada por Marcondes, inclusive ignorando que uma 
imagem duradoura é aquela que consegue um posicionamento na mente dos receptores alvos, 
e que contem atributos identificáveis e reconhecidos como valor e diferenciação em meio a 
onda do fazer aparecer, para fazer crer e se fazer escolher, mas não necessariamente se fazer 
permanecer. 
      A linha básica que liga os diversos conceitos de marketing converge para a busca 
incessante da satisfação dos consumidores que agradecidos, se voltam para a fonte desta 
satisfação com significativa fidelidade, proporcionando portanto, satisfação a esta através de 
trocas  contínuas. Porém a busca por satisfação máxima foi segundo OGDEM (2002, p.2) 
substituída por [...] “Superar as expectativas dos clientes”. Sem dúvida alguma superar é bem 
melhor que satisfazer, pois isto significa ir além e parece-me que neste campo ir além é por 
demais apropriado, frente a tantos estímulos e promessas messiânicas de mudanças. Portanto, 
em meio a este contexto o marketing pessoal surge como uma proposta de diferenciar um 
candidato que vai além.  
      O Marketing Pessoal pode ser definido como uma estratégia individual para atrair e 
desenvolver contatos e relacionamentos interessantes do ponto de vista pessoal e profissional, 
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bem como para dar visibilidade a características, habilidades e competências relevantes na 
perspectiva da aceitação e do reconhecimento por parte de outros. 4 
      A proposta de evidenciar-se, garantindo o máximo de visibilidade é em si o desafio de 
todo e qualquer ser político que precisa aparecer para ser. Aqui se instaura o confronto entre o 
que ele gostaria de ser e o que os outros esperam que ele seja; incluindo nesta proposta a 
padronização perceptiva junto aos outros que devem reconhecê-lo por um grupo de 
características, comportamentos e acima de tudo pela suas potencialidades de realizações 
significativas para eles. Desta maneira o marketing pessoal possibilita a melhor interação 
possível entre os atores sociais, envolvidos em um processo de troca mediado pela imagem 
positiva e representativa de uma vantagem.  
      Para LUCIA BIDART (2001) o marketing pessoal é um marketing de imagem, garantindo 
porém a ausência de contradição entre o que realmente você é, e o que você demonstra ser, 
isso conduz a busca incessante de não deixar aparecer contradições entre a imagem real e a 
imagem ideal propagada junto aos públicos de interesse. Ao falar sobre a criação de imagens 
Bem Gedalecia , diretor de pesquisa de uma agencia de publicidade afirma: “la imagen y la 
realidad deben ser sinónimos. Si no lo son, no hay palabras que pueden opornerse mucho  
tiempo a la realidad” (GALINDO, 1986,p.38) . Portanto a ênfase na construção da imagem 
pessoal, não pode ser descolada das ações comportamentais do emissor e da real dimensão de 
suas potencialidades. 
       A condição primeira de exposição dos atores sociais pode melhor ser entendida pela 
definição proposta por BERTOZZI (2006): “marketing pessoal significa fazer uma exposição 
de si diante das oportunidades para que as pessoas fixem a sua imagem podendo convidá-lo a 
participar de seus planos” (BERTOZZI apud Lilian Laurência, 2006, p.60). A busca por 
interação passa por chamar a atenção e promover o interesse e aceitação, neste sentido a 
autora conclui que:  

[...] as técnicas de marketing pessoal na interação humana são favoráveis e podem determinar a venda 
de uma imagem, até porque o marketing ocupa-se do controle dos processos de troca ou venda entre 
indivíduos. No entanto, a troca que o marketing pessoal estabelece está diretamente pautada nas 
necessidades e desejos dos sujeitos, no espaço interativo. (LAURÊNCIA, Lilian, 2006 p. 60)  

                  Sem dúvida essas contribuições corroboram com a premissa da criação de uma imagem 
preestabelecida, ou uma imagem pessoal ideal para o momento e circunstâncias competitivas 
do ser político diante de sua trajetória como representante do seu eleitorado, cuja escolha se 
deve à percepção positiva que possibilitou o aumento da aceitação, reforçando portanto a 
imagem construída e exposta. 

                  Tanto a ênfase dada a pratica do marketing pessoal, quanto o papel da comunicação verbal 
e não verbal na construção da imagem, parecem pender para a educação corporal e a 
preocupação estética, que a nosso ver não pode ser ignorada ou negligenciada, contudo a 
contribuição de Bidart (2001) em relação as técnicas presentes nesta prática podem ser 
resumidas no uso articulado das competências: a) comunicação verbal e não verbal 
planejadas; b) elegância e sofisticação expressa no corpo; c) falar com temperança; d) usar o 
processo cinestésico de maneira perspicaz. Diante desta ordenação podemos perceber que não 
necessariamente a busca incessante pela melhor embalagem garantirá o desempenho de um 
“produto” que fala, reage,contesta, reivindica, persuade, ou seja, comunica com seu 
comportamento em todo o sentido. 

                  Uma significativa contribuição do marketing pessoal está na sistematização de ações que 
contribuem diretamente para a construção e manutenção da imagem, visível e consumida 
tanto no espaço público como no privado. Como observado por RIZZO (2006, p.86 a 96) na 
abordagem da ordenação de atributos que proporcionam conteúdos de valor na construção e 

                                                 
4 Sergio Luiz de Jesus O que é marketing pessoal? Disponível em: 
http://www.mulherdeclasse.com.br/O%20que%20e%20marketing%20pessoal.htm (acesso em 21/02 2008) 
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manutenção da imagem pessoal, frente ao contexto em que os atores sociais interagem e 
divulgam suas imagens com maior ou menor poder persuasivo no processo de aceitação. Para 
facilitar sua proposta o autor desenvolveu a sigla C.O.C. I, cuja tradução primeira é: Cultura e 
conhecimento; Organização; Criatividade e Integração. Um olhar mais cuidadoso sobre esta 
proposta revela algo além de uma imagem estabelecida apenas na educação do corpo ou no 
fator estético, pois se constata aqui a elaboração de um conteúdo que reflete uma postura, um 
comportamento visível e seu desdobramento perceptivo. 

                  Cultura e conhecimento referem-se a construção de um fluxo de informações, visando a 
busca constante pela recepção e emissão nos vários campos do conhecimento, sejam eles: 
técnicos, sociais,educativos, artísticos, esportivos, filosóficos, religiosos, históricos, etc. Ou 
seja,  tudo o permeia as relações humanas e suas expectativas, revelando assim o famoso 
“estar por dentro” isto sinaliza a facilidade de trânsito pelos diversos contextos em que se 
atua. 

                  Organização é uma característica básica de quem sabe o que quer e possui estratégias para 
obter os melhores resultado, isto implica no conhecimento das oportunidades e limites, como 
também na capacidade de criar caminhos para atingir objetivos coletivos “ele sabe como 
chegar lá”, está preparado, pois consegue articular recursos, revela-se aqui o gestor. 

                  Criatividade e empreendedorismo constituem-se na capacidade de inovar, de ser original, 
de apresentar novas possibilidades sobre antigos problemas, isso sem dúvida destaca o ser 
político da imagem convencional e estável do partido, que geralmente apresenta programas e 
não sinaliza como viabiliza-los ou mesmo entende-los. Sem dúvida o sucesso vem da ousadia, 
do inovar, do sair do lugar comum. Para tanto o item conhecimento aqui é fundamental, pois 
ninguém inova sem informações e conhecimento do existente, a isto podemos agregar o senso 
comum de que só avança quem sistematiza o conhecimento.  

                  Integração, refere-se a capacidade de gerar equipes, liderar pessoas e aglutinar talentos 
com a maior diversidade possível, significa eliminar toda e qualquer postura isolacionista e    
caracterizar que o ser político é um ser social, representando portanto, os seus eleitores junto 
as demais esferas do poder público. Tal proposta deve espelhar a integração de todos os 
recursos humanos presentes na construção da promessa de um mundo melhor, que 
necessariamente deve ser plural, harmonioso e acessível a todos no sentido de que todos 
podem ganhar.   
      Diante desse cenário cabe um questionamento: que percepções as pessoas estão tendo da 
minha pessoa? Afinal é preciso entender que ninguém é o que é. Você não é o que pensa ou 
pretende ser, até porque você não é apenas o que as pessoas vêem, mas sim o que as pessoas 
percebem. Isto se relaciona com a sua conduta, atitudes e reações nos diversos momentos, ou 
seja, na alegria, na tristeza, na euforia, etc. A constatação de que mesmo você acreditando ser 
uma boa pessoa, com um comportamento a seu ver exemplar, não garante que sua imagem 
será exatamente a representação direta ou simétrica de tais características, pois tudo isso é 
processado pela recepção e transformado em percepção.  
      Em resumo você é o que as pessoas “experimentam” de você. Você é a experiência que 
elas vivem como resultado de seu trabalho e de seu modo de ser, do uso de seus cinco 
sentidos, de suas reações pessoais, de suas falas e das múltiplas expressões de pensamento 
que você emite. Portanto, a contribuição do marketing pessoal se dá no exercício contínuo de 
se perceber e fazer-se perceber, de uma forma completa e significativa no sentido de 
promover experimentação, aceitação e adoção junto aos públicos de interesse. Isto significa 
aprimorar a forma e o conteúdo, afinal você não é o que pensa ou pretende ser, mas o que os 
demais percebem.  
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Eu sou eu e a minha imagem circunstancial produzida junto ao público  
                  Em plena civilização da imagem, sociedade do espetáculo, sociedade midiática, ou ainda 

sociedade do conhecimento, cujo maior atributo é a disponibilidade da informação tanto em 
volume como na distribuição através da convergência de meios e fluxos. A imagem surge 
como catalisadora e ordenadora das representações, ela consagra-se como elemento da 
economia da comunicação e também como a “impressão da realidade”. SARTORI (2001, 
p.84) questiona essa máxima sobre a imagem quando reproduz o argumento dos anchormen 
da televisão norte americana, que evidenciavam que a imagem não mente, nem pode mentir, 
porque ela é o que é e fala por sí mesma. Apelando desta maneira para a concretude da 
imagem, sem questionar os mecanismos de geração, captação e reprodução destas imagens 
que espelham determinada realidade.  

                  Por outro lado, “sociedades que atribuem ás imagens o caráter de atestados de existência 
convidam, necessariamente, cada um de nós a nos transformar em imagens espetacularmente 
visíveis” (ROCHA, 2007, p.105). Portanto a crença na proposta do “se apareço existo” leva o 
ser político, a constituir-se em um ser imagético, tendo como premissa dominar os dois 
mundos da imagem, ou seja, o mundo material (das representações visuais, elementos 
matérias/físicos, signos) e o mundo imaterial, constituído pelas imagens em nossas mentes 
(fantasias, visões, imaginações, desejos e representações mentais), pois segundo 
SANTAELLA(1997, p.15) “ambos os domínios da imagem não existem separados”. 

                  Em busca de uma imagem coerente em ambos os domínios e de forte credibilidade o 
político não pode e não deve valer-se do marketing pessoal como instrumento de marketing 
eleitoral cujo instantaneidade, não permitirá o desenvolvimento de uma imagem integrada e 
coerente, mas apenas a repetição de um estereótipo com suas limitações generalistas e de 
percepção padronizada como mais um postulante a representar seus eleitores, sem, contudo 
marcar, significar ou diferenciar-se dos demais. 

                  A contribuição do marketing no contexto político e eleitoral, como já mencionada 
anteriormente é a de sistematizar uma relação de trocas contínuas pelo melhor representar e 
aqui sim, a imagem precisa ser sinônimo da realidade, traduzida aqui como uma percepção 
não dissonante, mas ajustada e desejada pelos eleitores que vêem no candidato e não no 
partido as promessas hierarquizadas segundo as potencialidades do ser político e não do 
programa, aliás, esta situação encerra-se na frase “este faz acontecer” ou ainda no jargão cada 
vez mais popular de “este é o cara”.  

                  Ao transpor as técnicas da propaganda para a construção, manutenção e aceitação do ser 
político, não é possível pensarmos em uma imagem sem um posicionamento. Isso implica na 
busca por uma diferenciação, afinal, o que diferencia um produto em meio a tantos outros não 
são apenas as suas características físicas ou funcionais, já que todos prometem o mesmo 
resultado, mas efetivamente o que diferencia é a carga simbólica proporcionada pela 
comunicação que dá um tom diferente, ou ainda torna-o distinto, talvez não em aparência, 
mas em maneira e tom.  

                  É lhe dada uma individualidade que melhor convenha às pessoas a que se dirige. Portanto, 
será em busca desta individualidade que se deve atender aos anseios desse ou daquele público, 
que os mecanismos de persuasão do marketing pessoal serão desenvolvidos, tendo como base 
os princípios da psicologia humana e o estudo das percepções do eleitor visado, tendo como 
leitura direta os resultados de aceitação que, de certa forma, representam o feedback do 
esforço comunicacional dirigido a este público. 

                  A busca pela individualidade ou proposta única, significa que cada mensagem deve ser 
estruturada a partir de uma argumentação coerente com o posicionamento desejado, issto 
significa como sua imagem é percebida pelas mentes que constituem os públicos de interesse. 
Fazendo uma transposição da mecânica proposta por LEDUC (1980, p.42) para o 
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posicionamento publicitário, aplicada ao marketing político chegamos às três etapas básicas 
em que: 

1- Cada ação comunicativa deve fazer uma proposta ao consumidor. Esta não deve 
consistir em palavras vãs, em simples exposição de produtos/serviço pomposamente 
elaborados, mas dizer em substância a cada leitor: “opte por este. Você tirará dele tal 
vantagem específica”. “Pois ele apresenta tais potencialidades”. 

2- Essa proposição deve ser exclusiva, sem que a concorrência já tenha pensado nela 
ou tenha condições de fazê-la. Pode ser exclusiva devido a uma de suas qualidades ou 
argumentos que ninguém mais emprega na mesma especialidade, resgatando-se aqui a 
definição já mencionada da “vantagem competitiva” proposta pelo Michel Porter. 

3- A proposição deve ser bem convincente e muito atrativa para atingir e provocar os 
atuais e futuros eleitores, efetivando portanto, a assimilação da imagem diferenciada.  

      Ao adotarmos como premissa que o marketing pessoal trata de ações e estratégias de 
caráter individual para atrair e promover relacionamentos significativos, dando visibilidade às 
habilidades, competências relevantes e características marcantes, que proporcionem aceitação 
e reconhecimento por parte de determinados públicos, devemos considerar que sua aplicação 
gera e alimenta-se do automatismo mnemotécnico, ou seja da repetição contínua de estímulos 
que provoque uma espécie de reflexo mental junto a memória dos indivíduos aos quais estas 
ações  são apresentadas, ou desenvolvidas. 

      Portanto o ser político está circunstancialmente exposto em tudo que fala, faz ou deixe de 
falar ou fazer. E ao considerarmos aqui a abordagem pragmática da comunicação, segundo a 
qual não existe a impossibilidade de não comunicação, ou seja, todo comportamento 
comunica e como não existe o não comportamento, ou ainda, um indivíduo não pode não se 
comportar, aceita-se portanto que todo comportamento numa situação interacional tem valor 
de mensagem, isto é, é comunicação, por muito que o indivíduo se esforce, é impossível não 
comunicar. Atividade ou inatividade, palavras ou silêncio, tudo possui um valor de 
mensagem; influenciam essas comunicações e, portanto, também estão comunicando.  
      Desta forma, é a nossa percepção do outro ou dos outros que leva-nos a concluir que 
sabemos ou conhecemos o outro, portanto já assumimos que conhecemos como age, como 
pensa, como reage, quais são os seus sentimentos e emoções, enfim, criamos a expectativa 
quanto conhecer o outro ou os outros. Tal qual a prática do marketing cabe ao marketing 
pessoal superar as expectativas dos públicos trabalhados no sentido de aceitar e internalizar o 
ser político que deveria ser exatamente o que parece ser.   
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LULA: a imagem de um mito 
 
Carlos Manhanelli 
Universidade Metodista de São Paulo / ABCOP 
 
      Na ultima campanha eleitoral para Presidente da República, o ponto mais importante da 

estratégia da campanha eleitoral do candidato Lula, a nosso ver, foi a 
fixação da imagem, em acordo com a expectativa das pessoas e com a 
sua verdade. Das quatro imagens possíveis de um candidato (Herói, 
Pai, Líder Charme ou Homem Simples) conforme define o Prof. Cid 
Pacheco em palestra proferida no ano de 2.000 no Congresso Brasileiro 
de Consultores Políticos, Lula trabalhou a imagem de homem simples 
que é a sua verdade (O líder que surge das massas para comanda-las). 
Aliás, é esta imagem que desde o começo de seu trabalho político ele 
vem trabalhando e reforçando, sendo usada nas suas campanhas 
eleitorais desde 1982. Para entender a imagem que o candidato Lula 

passa a seus eleitores, temos que conhecer a história desse homem.  
 

História de Vida 
      Lula nasceu em Várzea Comprida – Pernambuco distrito de Garanhuns, mas já foi distrito 
de Caetés. Nas duas cidades Lula tem parentes. Oitavo filho da família Silva (o caçula) teve 
uma infância difícil, trabalhava na lavoura, não freqüentava a escola e o pai tinha deixado o 

agreste para tentar a vida na cidade grande. (só começou a ser 
alfabetizado com 10 anos de idade). 
      Dona Euridice, sua mãe, ainda viveu no sítio durante cinco anos 
depois tambem migrou para São Paulo fugindo da fome e da seca. 
      Deixando o sertão nordestino na década de 50, nada era fácil para as 
famílias de migrantes. Para a família de Lula, não foi diferente. Depois 
de vender o sítio, foram de caminhão “pau de arara” para São Paulo. O 
pai estava em Santos, trabalhando no porto. Chegando na cidade, 

descobriram que ele tinha constituído outra família. 
 

A Formação da imagem de homem simples oprimido pela Burguesia 
      Lula começa a trabalhar como engraxate, e aos 12 anos já faz entregas para uma 
lavanderia. Aos 14 consegue seu primeiro emprego com carteira assinada, em uma 
metalúrgica. Apesar de trabalhar 12 horas por dia, Lula tem tempo para fazer um curso de 
torneiro mecânico no Senai, terminado em 1963. No ano seguinte, começa a trabalhar na 
Metalúrgica Aliança, no turno da noite. É um trabalho pesado. É nessa ocasião que um colega 
dorme alguns segundos e sem querer fecha a prensa atravessando a mão esquerda de Lula, 
que perde o dedo mínimo. 
 
Cronologia: Aparece um líder Sindical 
      Em 1966, Lula entra para o sindicato pelas mãos de seu irmão maior, Frei Chico, que 
inicia Lula em sua paixão pela política. Participa da chapa que disputa as eleições no 
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema e é eleito primeiro 
secretário em 1972. 
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Entre 1975 e 1978, Lula é duas vezes o Presidente eleito do sindicato e leva os metalúrgicos 
as greves do ABC, em pleno regime militar. 
Em 10 de Fevereiro de 1980, elabora o manifesto que cria o PT 
– Partido dos Trabalhadores. Lula funda o PT juntamente com 
outros trabalhadores, intelectuais, acadêmicos e anistiados pelo 
regime. 
1983 - Lula participa da fundação da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). No ano seguinte, o PT está na origem da 
campanha “Diretas Já”, defendendo o direito do povo votar para 

Presidente da República. 
 
Formação de uma imagem nacional 
      Lula foi preso em 1980, por comandar greves. Eram os anos de chumbo da ditadura 
militar. Quando estava na prisão morreu sua mãe. Seu pai alcoólatra havia morrido anos atrás 

e acabou sepultado como indigente. As rádios, os jornais e a televisão 
dão destaque a prisão de Lula. Quando é solto, depois de 31 dias, é 
recebido com festa na sua volta pra casa e a imprensa destaca suas 
declarações “Vamos continuar brigando, primeiro para o 
restabelecimento da democracia nesse país, e continuar brigando para 
que os trabalhadores conquistem aquilo que eles reivindicavam, e que o 
governo não entendeu”patavina” nenhuma e que os empresários não 
entenderam” A criação do PT, da CUT e a participação das diretas já, 
dão projeção e destaque nacional a Lula.  

      Os meios de comunicação fazem grande repercussão, desde sua prisão, a tudo que ele fala, 
faz ou é atingido. Sua opinião nas redações são sempre bem vindas. Desde sua prisão até a sua 
primeira campanha vitoriosa para Presidente, Lula trabalha a imagem do homem simples e 
trabalhador. São mais de 20 anos em atitudes e postura que reforçam essa imagem, 
colaborando com sua eleição em 2002. 
      Para muitos especialistas, essa foi uma das grandes dificuldades de seus opositores nas 
campanhas presidências (Serra e Alckmin) que tinham apenas imagem política no estado de 
São Paulo, carecendo de uma imagem consolidada em todo território nacional. 
 

Candidato a governo de São Paulo 
Lula participa da campanha eleitoral de 1982, como candidato a governador 
de São Paulo. Essa eleição é a primeira depois da abertura política e a lei 
Falcão, resquício do regime militar, não permite o discurso dos candidatos 
na televisão e no rádio. Os partidos políticos apenas apresentavam a 
fotografia de cada candidato, enquanto seu currículo e seu plano de governo 
era lido por um locutor. O PT disputou sua primeira eleição, desfilando e 
desafiando no vídeo. Os melhores eram aqueles que, anistiados, haviam 

enfrentado o regime com armas. O slogan da campanha era; “Vote 3 o resto é burguês”. 
 
Influencia externa 

      Che Guevara era o grande inspirador do PT. A própria estrela vermelha, 
deriva da estrela usada na boina do famoso guerrilheiro. A barba como símbolo 
de rebeldia, os ideais socialistas eram códigos que todos os militantes 
respeitavam e usavam. 
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      Em 13 de dezembro de 1981, os lideres do sindicato polonês Solidariedade e dos 
sindicatos são presos em seu país. O grande líder Walessa permanece em prisão residencial 
por onze meses. Centenas de pessoas são consideradas suspeitas. O governo declara que o 
Solidariedade será oficialmente fechado. Porem, o povo polonês continua a luta contra o 
regime. Polônia, Solidarnosc – o sindicalista Lech Walessa em 10 de dezembro de 1983 
recebe o prêmio Nobel da Paz – em 06 de dezembro de 1990 é eleito Presidente da República. 
 
Erros: Líder de uma oposição inconseqüente 
      A imagem de homem simples vem acompanhada do revolucionário, representando a luta 

armada. O ódio e a raiva no tom da voz, a postura e as roupas usadas, 
embasam a figura do trabalhador e do revolucionário. O eleitorado, 
que acaba de sair de um período de ditadura militar, tem medo. Para 
trabalhar esse medo, detectado pelas pesquisas no eleitorado, coloca-
se como mensagem principal na campanha de 1990 “Sem medo de ser 
feliz” cantado nos Jingles e referenciado em todas as peças 
publicitárias desta eleição. 

 
Participação de Lula em campanhas eleitorais – Cronologia 
      O caminho do sindicato dos metalúrgicos do ABC até a Presidência da República foi 

longo e teve vitórias e derrotas nas urnas. 
A estréia de Lula como candidato foi nas eleições de1982 ele disputou as 
eleições para governador de São Paulo. O PT engatinhava e com uma 
plataforma radical, Lula procurava se diferenciar dos políticos 
tradicionais que disputavam a eleição. De camiseta, o Lula candidato 
dava assim o seu recado nas eleições daquele ano “Companheiro 
trabalhador vote no 3 que o resto é burguês”  Lula perdeu a eleição, mas 

em 1984 estava ao lado de grandes nomes políticos de todos os partidos do Brasil, em 
palanque defendendo as “Diretas Já” liderando grandes comícios. Mas a emenda das diretas 
não foi aprovada.  
 

A primeira vitória de Lula e do PT vem nas eleições para constituinte, 
em 1986 ele foi eleito o deputado mais votado do país com 650.000 
(Seiscentos e cinqüenta mil) votos. 
 O grande salto vem nas primeiras eleições diretas para Presidente 
depois da ditadura militar em 1989. Lula foi para a disputa “sem 
medo de ser feliz”.Era o slogan da campanha. Lula surpreendeu 

políticos tradicionais que disputavam a eleição (Covas, Brizola) e chega ao segundo turno 
contra Fernando Collor.  
      A imagem de líder sindical, ainda assustava os patrões. Empresários prometiam deixar o 
País se Lula ganhasse, havia tambem resistências fortes na classe média mais 
conservadora.”As pessoas me dizem que a classe média tem medo de mim. O que é ser classe 
média? Ir a um restaurante uma vez por semana?, tomar uma cervejinha de vez em quando 
com os amigos?, ir a praia?. Ora isso é pra todo mundo” – dizia o candidato do PT. Lula 
promete suspender o pagamento da divida externa do País. 
 

      Nos últimos dias de campanha Lula cresce e encosta em Collor 
que liderava todas as pesquisas. Collor recorre a ataques contra a vida 
pessoal de Lula, com a famosa declaração da enfermeira Miriam 
Cordeiro. A chance de vitória de Lula escapa no ultimo debate.- “O 
deputado do PT no dia 29 de dezembro de 1985, concede uma 
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entrevista ao jornal Folha de São Paulo que diz assim: Lula defende até a luta armada. Eu sou 
contra a luta armada, eu sou contra a violência” diz Collor no debate, mostrando o jornal com 
a entrevista de Lula. Lula perde, mas sai da eleição com quase metade dos votos e consagrado 
como líder da oposição. 
      Lula embarca numa caravana pelo País (caravana da cidadania), que pavimenta sua nova 
candidatura a Presidência da República.  Descobre realidades desconhecidas pela maioria dos 
brasileiros. A vida dos seringueiros na Amazônia, dos cortadores de babaçu no nordeste, do 
peão da fronteira do sul do País. 
      Mas, enquanto Lula viaja pelo País, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso vira ministro 
da fazenda, cria o Real, derruba a inflação e vira candidato a Presidência numa aliança do 
PSDB com o PFL (DEM). O PT menospreza o poder do Real. Acusa o plano de durar apenas 
a época das eleições. Lula que era o favorito no inicio da campanha, assiste a ascensão de 
Fernando Henrique, impulsionado pela nova moeda.  
      Aliados que foram no movimento diretas já, agora antagônicos na postulação do cargo de 
Presidente da República. Fernando Henrique vence prometendo estabilidade e o fim da 
inflação que atormentava os brasileiros. Começa a era FHC. 

Entre uma campanha e outra, Lula organiza o PT, e faz o que mais gosta, 
passar horas conversando com os velhos amigos de São Bernardo. Em 
1998 a derrota já era anunciada. Lula foi de novo candidato e perdeu no 
primeiro turno a disputa para a Presidência. Fernando Henrique é reeleito. 
O PT descobre que é preciso mudar. 
 

1982 – Governo de São Paulo 
1986 – Deputado Constituinte (eleito) 
1989 – Presidente da República x Collor 
1993 – Presidente da República x Fernando Henrique Cardoso 
1997 – Presidente da República x Fernando Henrique Cardoso 
2001 – Presidente da República (eleito) x Serra 
2005 – Presidente da República (reeleito) x Alckmin 
 
Atenua a imagem. Primeira campanha vitoriosa para Presidente – 2002. 
      A comunicação de Lula trabalha a sua imagem, acabando com a tonalidade de fúria e 
raiva e transformando-se no “Lulinha paz e amor”. Liga-se a essa imagem pessoal do 
candidato, a imagem criada para o partido como ético, moral e o único com verdadeiras 
preocupações sociais. Mensagem trabalhada “Quero um Brasil decente”. Jingle: “Agora é 
Lula” 
      Nesta quarta tentativa de chegada a Presidência da República, Lula escolhe um empresário 
como candidato a vice na sua chapa. Na propaganda poucos ataques e muitas propostas. O 
candidato assume o “Lulinha paz e amor”. - “O Lula, o PT, o movimento sindical se adequou 
aos novos tempos” afirma Jair Meneguelli Presidente da CUT na época. 

      Lula lidera a campanha desde o início, recebe adesões de empresários, 
promete um governo de crescimento e entendimento. Enquanto os 
adversários brigam pelo segundo lugar, Lula lidera nas pesquisas, mas 
apesar da grande vantagem, a vitória não acontece no primeiro turno. A 
onda vermelha que varre o país dá ao PT a maior vitória da historia do 
partido. O PT elege a mais numerosa bancada de deputados federais (91) e 
dobra o numero de Senadores (10), ainda elege dois governadores no 
primeiro turno. Lula começa as três ultimas semanas do segundo turno com 
boas notícias. Recebe o apoio dos dois principais candidatos derrotados 
(Ciro Gomes e Garotinho). A campanha Petista bate na tecla da mudança. 
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Jose Serra, seu adversário, diz que a vitória petista poderia colocar o Brasil no caminho da 
Argentina ou da Venezuela, dois vizinhos marcados pela crise e instabilidade naquele 
momento. 

Com larga vantagem nas pesquisas, Lula prefere muitas viagens pelo 
Brasil e apenas um debate. Afinal, uma das regras de ouro em 
campanhas eleitorais é de que quem está com uma diferença 
significativa e vantajosa nas pesquisas, não deve se expor em debates 
(mesma estratégia usada por Collor de Melo). Para acalmar o 
mercado que vive a turbulência da mistura do aumento do dólar, alta 

de juros e risco de inflação, Lula se reúne com empresários e promete autonomia operacional 
para o presidente do banco central e regras claras para o mercado. Um ambicioso projeto 
retorna a agenda política do País. Pacto social entre trabalhadores e empresários. 
 
 
Que outras mensagens impactaram os eleitores em 2002? 

Chegou a hora Brasil agora é Lula. 
Esse será o país da produção e não o país da especulação 
O País do trabalho sério e do lucro justo e não o País dos aproveitadores 
Criar condições para os jovens estarem empregados, essa é a melhor 
maneira de afastar os jovens das drogas e do crime. 
 

 
Primeiro mandato – O partido do Presidente. 
Em seus primeiros meses de governo, Lula levou as primeiras páginas dos jornais a cara mais 

africana do Brasil. Fez uma viagem pelas regiões mais pobres com todo o 
gabinete, para que seus ministros de “bom berço” sentissem o cheiro da 
pobreza. 
Esse pragmatismo e sua extraordinária sintonia com as massas, que o vê como 
um “filho do povo”, que fala a mesma língua e até comete os mesmos erros 
de dicção do homem simples, o distancia dos escândalos, apesar dos ataques 
da oposição que faz o possível para envolve-lo. 

 
Que mensagens impactaram os eleitores na campanha de reeleição – 
2006? 
A conexão com os pobres é sintetizada e reforçada com o slogan da 
campanha “Lula de novo, com a força do povo” usada em todas as peças 
publicitárias. 
  
 

 A letra do Jingle deixa claro o apelo: 
 
“O Brasil quer seguir em frente 
Com o primeiro homem do povo presidente 
Ele sabe governar com coração 
E governa pra todos com justiça e união 
É o primeiro Presidente 
Que tem a alma do povo 
E tem a cara da gente 
 
É Lula de novo 
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Com a força do Povo (bis)” 
 
Como se comportou sua equipe de campanha? 
Até meados de 2005, ninguém duvidava de que Lula ganharia uma nova eleição se fosse 
candidato. Porem apareceu um adversário inesperado: um dos maiores escândalos de 
corrupção que se recorda o Brasil, centrado no PT e em muitos de seus mais fiéis escudeiros.   
 

Apareceu então o Lula mais pragmático Se disse traído, desvinculou a 
imagem do Governo da imagem do PT. Paulatinamente troca membros 
do governo de seu partido, para dar ingresso aos partidos de centro e de 
direita e sustenta que “jamais foi um homem de esquerda” mas “somente 
um sindicalista”. 
Nesta época, concedi entrevista ao jornal “El Pais” da Espanha sobre esse 
escândalo afirmando que “Lula está blindado não só por membros de seu 
partido, dispostos a sacrificarem-se por ele, mas tambem pela própria 

oposição, que o tem colocado acima de qualquer suspeita” “O desgaste tem sido do PT e aqui, 
como na maioria dois países da América Latina, se vota na pessoa e não no partido, por isso, 
esse desgaste que é atribuído ao PT, não inviabilizará a vitória de Lula nesta reeleição” 
afirmei nessa entrevista de 11 de julho de 2005. 
 
Quais foram às estratégias de comunicação na campanha de 2006? 

Abandona o vermelho e minimiza a estrela vermelha do PT 
Destaca o voto mais na pessoa do Presidente e menos no partido 
Fortalecimento da imagem do homem simples, através da 
postura e do discurso, evidenciando que as acusações eram da 
elite que não queria um operário no poder. 
O numero do partido (13) aparece com as cores da bandeira do 
Brasil e não mais com o “PT vermelho”. 
A campanha se distancia do partido. 
 
Outros fatores da vitória. 

A introdução do programa “Bolsa Família” que na realidade foi implantado por FHC, mas 
com operação através das Prefeituras, que desvirtuaram o programa, Lula coloca o programa 

sob sua guarita e envia o recurso direto do governo federal para os 
beneficiados, através de cartões magnéticos. Vira “O dinheiro que vem 
do Lula”. Outros programas somam-se a esse, como a regulamentação 
e conseqüente diminuição dos preços de materiais de construção, que 
levam as classes menos abastadas a construir ou aumentar sua 
residencia, tambem servem de arma par persuasão dos eleitores. 

Seus adversários nas duas campanhas (Serra e Alckmin) não apresentam uma imagem 
nacional forte o suficiente para ultrapassar a consolidada imagem de homem simples do 
candidato Lula, e Lula é reeleito em 2006 com 60,38% dos votos (58.295.042 votos). 
 
Avaliação do governo Lula em Abril de 2007. 
Jornal O Estado de São Paulo – 11 de Abril de 2007. 
“Avaliação positiva do presidente vai a 63%” 
Na mesma matéria, frase do cientista político Carlos Melo “a questão toda está em torno da 
imagem do Lula, que aparece como aquele que está tentando fazer as coisas darem certo. As 
ações sociais, como a Bolsa-Familia, parecem anular os efeitos perniciosos de outras políticas 
do governo” 
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O Futuro candidato a Presidente da República. 
      Lê monde trata Aécio Neves como futuro Presidenciável. O periódico francês trás o perfil 
do governador de Minas Gerais. Para o periódico a Presidência da República parece ser o 
“destine inevitable” para Aécio. 
      Abaixo do título “uma arena para Lula a sucessão”, o periódico francês “Lê Monde” um 
dos mais influentes da Europa, apresentou um perfil do governador de Minas Gerias, Aécio 
Neves. O informe descreve o político de oposição de “encantador”. O sorriso espontâneo, a 
simpatia e para quem a presidência parece ser um destino inevitável. 
      Aécio Neves, 46 anos, ocupa a sessão “Retrato”, especializada em personalidades de 
destaque pelo mundo. O informe precede de uma linha de tempo em que destacam seis datas 

consideradas importantes na vida do governador. Entre elas consta o 
trabalho como secretário do avô, Presidente Tancredo Neves, o 
primeiro mandato como deputado federal, a presidência da câmara 
dos Deputados e as duas eleições para o governo mineiro.  
O jornal apresenta o percentual obtido pelo político nas ultimas 
eleições como destaque: os 73% de apoio popular são, segundo o 
texto, “um verdadeiro plebiscito para seu segundo mandato”. 
 

 
Mote principal das campanhas de Lula 
      O grande motivador de Lula para enfrentar todas as dificuldades para chegar a Presidência 
da República, pode ser sintetizada numa só frase, proferida por ele quando da comemoração 
de sua eleição em 2002, no discurso da vitória na Av. Paulista em São Paulo: 
“Gesto tão ou mais simbólico do que ganhar a Presidência da República é a gente provar a 
quem quer que seja uma frase que eu disse em 1979: Que ninguém nunca mais ouse duvidar 
da classe trabalhadora do Brasil”. 
 
 
 
Carlos Manhanelli – Presidente da Associação de Consultores em Marketing Político – ABCOP e Mestrando 
em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Ministra cursos e palestras em diversos 
países sobre a temática de Marketing Político. Integrante do grupo de pesquisa em Comunicação Política e 
Propaganda Política sob a orientação do prof. Dr. Adolpho Queiroz. 
E-mail – carlos@manhanelli.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo 

36 

Governo Eletrônico: uma nova forma de comunicação política 
 
Jarbas Thaunahy dos Santos Almeida 
Universidade Federal do ABC – UFABC / Faculdade de Mauá - FAMA 
Paulo Cezar Rosa  
Univ. Metodista de São Paulo – UMESP / Centro Universitário Fundação Santo André 
Roberto Gondo Macedo 
Universidade Metodista de São Paulo – UMESP / Faculdade de Mauá - FAMA 
 
Palavras-Chave: Comunicação Política; Governo Eletrônico; Rede de informações, Intranet. 
 
Resumo: 
O governo eletrônico está ocupando um espaço cada vez mais representativo no cenário de 
gerenciamento governamental. A influência da tecnologia em todos as áreas do conhecimento 
permite que a integração de dados em tempo real e a funcionalidade decorrente deste 
procedimento sejam também incorporadas pelo poder público. Normalmente, qualquer 
inovação é absorvida primeiramente pelo setor corporativista, mesmo porque a justificativa 
para essa velocidade é o processo mais feroz de competitividade, que no ambiente político 
também existe, mais com outra velocidade de mudança e atitudes.O Marketing Político, com 
suas análises estratégicas promovidas pela atuação dos consultores vislumbram esse recurso 
de governo eletrônico como características que fortalecem a gestão, propiciando velocidade, 
maior transparência e modernização nas ações públicas. Esse resultado, em muitos casos faz a 
diferença na construção da imagem pública do político e de sua gestão, sem contar na 
integração de dados que fazem a comunicação política com todos os seus atores envolvidos 
no processo participantes da mesma rede de informações e decisões. 
 
Introdução 
      As mudanças no cenário das tecnologias de comunicação e informação têm apresentado 
inúmeras questões a serem consideradas pelas organizações que têm por finalidade 
armazenar, tratar ou disseminar documentos ou informações. A adoção das tecnologias no 
processamento eletrônico de dados e a expansão das redes de telecomunicação desafiam as 
organizações a reverem suas atribuições, seus serviços e seus produtos. 
      No Brasil, principalmente a partir da constituição de 1988, vem ocorrendo uma 
descentralização político-administrativa do governo federal para os estados e municípios. 
Segundo Daniel (1994), “alguns municípios foram campo de um processo de descentralização 
do poder no qual a participação da população na gestão pública foi bastante significativa”. 
      Deste modo, a descentralização passou a ser uma opção para diversificar os espaços para o 
exercício dos direitos e liberdades civis, a autonomia da gestão municipal, a participação 
social, o controle e uso correto e otimizado de processos da gestão da informação e tecnologia 
e a auto-gestão. 
      Diante desse desafio, o Governo Federal do Brasil criou em 1994, o Programa de 
Normalização Técnica para Informática Pública com o objetivo de estudar e propor normas, 
procedimentos, padrões e especificações para promover a utilização racional dos recursos de 
informática e a integração dos sistemas de tratamento da informação no âmbito da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
      Várias iniciativas podem ser registradas e descritas como experiências bem sucedidas nos 
níveis do governo federal, estadual e municipal para atender a demanda da sociedade por 
melhores serviços públicos e acesso às informações. 
      Essas influências tecnológicas possibilitam para a esfera pública aumentar e difundir um 
canal rápido, economicamente viável e eficaz no tratamento das informações, partindo do 
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pressuposto da transparência das informações públicas e o fomento da participação da 
sociedade no cotidiano político, enriquecendo a comunicação política. 
      Deste modo, a descentralização passou a ser uma opção para diversificar os espaços para o 
exercício dos direitos e liberdades civis, a autonomia da gestão municipal, a participação 
social, o controle e uso correto e otimizado de processos da gestão da informação e tecnologia 
e a auto-gestão. 
      Com a implementação das novas tecnologias e com a interatividade da comunicação 
eletrônica das relações usuais da informação surge uma nova necessidade para os gestores 
públicos, a de utilizar os conceitos de interação de informações como ferramental para 
agregar valor a sua relação com a população e fomentar o conceito de transparência nas 
decisões tomadas no poder executivo. 
 
Poder local, democracia e democratização da informação 
      A base da democratização da gestão pública pressupõe tanto a descentralização do poder 
para os municípios quanto uma mudança na relação entre estado e sociedade que simplifique 
a participação desta na região, principalmente na questão do acesso a informação.  
      Como descentralização e participação sozinhas não levam a democratização, sendo faces 
da mesma moeda, é preciso que ocorra o fortalecimento do poder local, não só sob a forma de 
uma maior autonomia do nível municipal em relação a outras esferas, mas também da 
multiplicação de canais de intervenção na ação estatal que se abram à participação dos 
diversos atores presentes na cena local. 
      A integração com os poderes legislativo e judiciário permitem que as premissas na 
execução de tarefas sejam elas com base em licitações públicas, parcerias públicas privadas 
ou relação de aprovação de ementas e leis, possam estar mais acessíveis em outras formas de 
mídia eletrônica e impressa. A evolução da comunicação eletrônica tendência uma relação do 
poder público com sociedade local de forma mais integrada e conseqüentemente democrática. 

É preciso salientar que, apesar de o espaço local possuir um 
fundamento territorial, é definido principalmente pela configuração 
do conteúdo de redes sociais e de relação tecnológica com relações 
de cooperação e conflito, articuladas em torno de interesse, recursos 
e valores (FISHER, 1993). 

      A relação entre a busca da democracia e o fortalecimento do poder local ocorre na medida 
em que o poder adquirido pelo governo municipal seja partilhado com os demais atores da 
cena local. É necessário, portanto, tanto uma autonomia da gestão municipal em relação às 
outras esferas quanto à articulação entre instituições locais representativas do Estado e da 
sociedade civil. 
      A tecnologia da informação permite que todos os processos públicos sejam migrados para 
rotas de dados, facilitando assim a integração entre secretarias, fundações e rotinas 
burocráticas e orçamentárias no âmbito público. 
      A questão do poder local passa basicamente pela reformulação do papel da sociedade na 
esfera estatal e pelo resgate do Estado para sua função pública. A democratização está 
relacionada ao rompimento com os padrões tradicionais de gestão relativos às relações de 
poder entre os atores locais, tanto governamentais quanto não governamentais, e entre as 
esferas municipal, estadual e federal. 

Segundo Daniel (1994) está acontecendo uma mudança de modelo, 
no sentido de revolucionar a maneira de organização e prestação dos 
serviços públicos, a partir de uma abordagem voltada ao cidadão, o 
que exige controle social. O autor utiliza o conceito de 
“empreendedorismo urbano”, uma postura inovadora tanto dos 
atores quanto do desenvolvimento econômico local. 

      Algumas características importantes para a atuação eficaz dos governos locais são o 
compromisso com o desenvolvimento local e integração tecnológica, através da relação de 
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mídias tradicionais com mídias de representação digital. A comunicação eletrônica permite o 
desenho de novas parcerias e a elaboração de diagnósticos informacionais aprofundados. 
      É fundamental que haja a identificação dos atores sociais envolvidos, suas capacidades de 
adaptação tecnológica e seus interesses de transmissão e transparências das informações para 
o seu público. Estes atores podem ser, além do próprio governo local, os governos estadual e 
federal, ONG’s, comunidades organizadas, instituições de ensino e pesquisa, empresas, 
entidades corporativas e pessoas interessadas.  
      Em um trabalho de articulação política, se constrói um aparato institucional, a partir de 
conselhos de desenvolvimento local, consórcios intermunicipais, cooperativas, associações 
comunitárias, dentre outros. 
      A necessidade de intercomunicação e informação mútua entre os sujeitos está ligada à 
avaliação e adaptação com a interatividade tecnológica. Esta deve possibilitar que a população 
avalie a gestão, políticas e programas e que seus resultados sejam apresentados e tenham 
impacto na gestão.  
      Do mesmo modo, torna-se relevante que sejam criados ou legitimados canais 
institucionalizados para inserção de diversos grupos na tomada de decisões, o apoio técnico 
de pesquisadores e consultores na gestão, através de convênios com instituições de ensino e 
pesquisa, assim como a influência dos veículos de comunicação, agremiações políticos e 
opinião pública. 
      Para que a gestão seja de fato democrática, os setores implicados precisam ser 
organizados, fortes e representativos, para que possam participar das decisões e avaliações, de 
modo e interferirem na gestão da política e da comunicação pública, e para que as demandas 
dos vários setores sejam atendidas a seus interesses representados. 
      A identificação das idéias, valores, recursos que os atores mobilizaram na fase de 
implementação a sua ação permitem explicitar sua posição em relação à política e ao poder 
dos recursos tecnológicos que propiciam a utilização das novas mídias derivadas da 
comunicação eletrônica. 
 
Portais e Governo Eletrônico 
      O poder local ganha importância na busca da democracia e no fortalecimento dos 
municípios na medida em que a administração local funcione como mantenedora e 
catalisadora da informação regional e que, na cotidianidade entre sociedade e seu espaço, 
construam identidades e culturas locais que gerem projetos e lideranças com perfis inovadores 
no governo e na sociedade. 
      Através de ferramentas tecnológicas, como por exemplo, a world wide web, através de 
seus web-sites e seus portais informacionais o gestor público conquista um aliado a manobras 
no fluxo da informação no contexto do governo eletrônico e de comunicação política. 
      Segundo Simão e Rodrigues (2005) a revisão bibliográfica sobre portais ressalta duas 
características comuns e principais: a integração e o compartilhamento. Para Gant e Gant 
(2001), um portal pode ser um meio de acesso integrado que oferece aos visitantes um ponto 
único de contato para fornecimento de informações e serviços On-Line.  
      Terra e Gordon (2002) definem que os componentes centrais da arquitetura de um portal 
são: camada de apresentação e personalização, taxionomia e mecanismos de busca, aplicações 
web e conectores. 
      Segundo Dias (2001), existem duas formas de classificação de portais: “uma em relação 
ao contexto de sua utilização (público ou corporativo) e outra em relação às suas funções 
(suporte à decisão e/ou processamento cooperativo)”. Para esta autora, o portal público, portal 
web, ou portal de consumidores fornece uma única interface a toda rede de servidores que 
compõem a internet com o objetivo de atrair para o seu site o público (consumidor) que nela 
navega.  
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      O portal corporativo tem o objetivo de expor e fornecer informações mais específicas 
referentes ao negócio, ajudando os usuários a encontrar as informações de que necessitam 
para enfrentar a concorrência.  
      Referindo-se especificamente a um portal de governo, Silveira (2002) afirma que este 
deve ser cooperativo, no qual as transações gerenciadas envolvendo mais de um órgão, devem 
ser realizadas pelo portal de maneira transparente, sem apresentar dificuldades para o cidadão 
usuário.  
      Visando considerar como um dos objetivos dos web-sites de governos transformarem as 
relações entre estes e os cidadãos, o planejamento e a implantação desses portais devem, 
portanto, considerar os seus interesse e as suas necessidades.  
      Para Simão e Rodrigues (2005), um portal de governo deve apresentar as qualidades de 
um portal corporativo e os serviços em portais por eles apresentados também são conhecidos 
pelo termo e-gov ou e-governo. 
      Segundo Parreiras (2004), governo eletrônico é um conceito novo, cujo emprego tem um 
caráter muito abrangente. Zweers & Planqué (2001) definem que: 

Governo eletrônico é um conceito emergente que objetiva fornecer 
ou tornar disponível informações, serviços ou produtos através de 
meio eletrônico, a partir ou através de órgãos públicos, a qualquer 
momento, local e cidadão, de modo a agregar valor a todos os 
stakeholders envolvidos com a esfera pública. 

      Perri (2001) entende que governo eletrônico pode ser compreendido através de três 
direções: fornecimento de serviços eletrônicos, democracia eletrônica e e-governance. O 
fornecimento de serviços eletrônicos concentra atualmente a maior parte dos recursos e 
atenção do governo eletrônico.  
      Usar as tecnologias da informação e comunicação para fornecer serviços de utilidade 
pública ao contribuinte e no relacionamento governo-empresa. A democracia eletrônica 
estaria no Brasil enquadrada no sistema de votação eletrônica. Já o e-governance incluiria 
entre outras atividades, o suporte digital na elaboração de políticas públicas. 
      Jardim (2000) afirma que o e-governo pode acontecer em quatro perspectivas: 
A.   perspectiva do cidadão - oferece serviços de utilidade pública para o contribuinte; 
B.   perspectiva de processos - repensa os modos de operação de processos existentes; 
C. perspectiva da cooperação – integra os vários órgãos governamentais com organizações 
privadas e não-governamentais com o objetivo de agilizar os processos de decisão em perda 
da qualidade e; 
D.   perspectiva da gestão do conhecimento – permite às várias esferas do governo criar, 
gerenciar e disponibilizar o conhecimento gerado ou acumulado em seus vários órgãos. 
 
Portais Públicos e Governo Eletrônico no Brasil 
      As ações do governo brasileiro desde o início dos anos 90 do século XX, acompanham o 
movimento internacional no que se refere ao reconhecimento da Internet como a mídia mais 
interativa da atualidade e conseqüentemente a mais democrática.  
      Na intenção de melhorar o trabalho interno do governo federal, aperfeiçoando sua relação 
com fornecedores e atender com mais qualidade o cidadão, foi criado o Plano Diretor de 
Reforma do Estado no governo FHC, estabelecido no Programa “Avança Brasil”. 
      O programa implicava inclusive, colocar serviços de Internet disponíveis sete dias por 
semana, vinte e quatro horas por dia aos cidadãos. Segundo Torquato (2002), o mundo 
globalizado determina novos centros do poder e novas formas de integrar a tecnologia, cuja 
base se assenta nos eixos da sociedade tecnetrôncia, mistura de tecnologia e da eletrônica. 
      Esse fenômeno comportamental da integração com os meios tecnológicos foram 
visionados pelos atores do poder público, compreendendo que o estímulo de acesso a 
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qualquer meio tecnológico se depara com a infra-estrutura oferecida para o fomento do 
recurso. 
      Os trabalhos desenvolvidos no Programa Governo Eletrônico tinham a intenção do 
aumento da eficiência e da transparência da administração pública na promoção da melhoria 
das condições de vida dos cidadãos. 
      O Brasil avançou significativamente no uso das tecnologias, com a implantação do voto 
eletrônico, imposto de renda e pagamentos de impostos. A meta agora passa a ser tornar o 
poder público presente e disponível em qualquer lugar e a qualquer momento para os 
brasileiros.  
      O poder público ainda pretende desenvolver mais a área dos direitos e tentar organizar 
ferramentas de governo eletrônico para mais serviços e atendimentos não presenciais, 
facilitando a vida dos cidadãos e fomentando a comunicação política.  
      Segundo a revista B2B Magazine, o Brasil possuía em 2003 quase 300 domínios.gov e 
oferecia mais de 1,7 mil serviços no portal Governo Eletrônico. Do total de serviços públicos 
colocados na Internet, 72% são meramente informativos, percebendo-se assim, a necessidade 
de se avançar nessa área.  
      Atualmente as principais linhas de ação do Poder Executivo Federal em tecnologia da 
informação e comunicação estão estruturadas caminhando em direção a um governo 
eletrônico, promovendo a universalização do acesso aos serviços, a transparência das suas 
ações, a integração de redes e o alto desempenho dos seus sistemas. 
      A universalização dos serviços tem como diretriz estimular o acesso à Internet seja 
individual, público, ou ainda coletivo e comunitário. A meta é colocar o governo ao alcance 
de todos, ampliando a transparência das suas ações, e incrementando a participação cidadã. 
      Neste sentido o governo vem atuando em três frentes fundamentais: a interação com o 
cidadão, a melhoria da sua própria gestão interna, e a integração com parceiros e 
fornecedores. 
      Em relação ao cidadão são desenvolvidos portais na Internet que funcionam como 
verdadeiros balcões virtuais de informação e atendimento para a prestação de serviços; já para 
a gestão interna são desenvolvidos e integrados sistemas em rede interna (Intranet); e para a 
integração com parceiros e fornecedores, fortalecidos os sistemas de informação do Governo 
Federal em uma Extranet. 
      Também a cooperação, convergência e integração das redes e dos sistemas de informações 
do governo são fundamentais. Neste processo é fundamental o compartilhamento de recursos 
governamentais visando unicidade e troca de informações entre aplicações, e a 
responsabilidade e credenciamento de gestores da informação, que permitam uma integração 
das redes de governo, com independência, respeitando as peculiaridades setoriais dos órgãos. 
 
Cultura de informações e Comunicação eletrônica nas organizações públicas 
      Para integrar a gestão da informação, as organizações de serviços públicos obedecem a 
novas legislações e enfrentam um ambiente competitivo, globalizante e turbulento, necessitam 
realizar sua reestruturação, reorganização, flexibilização, adaptação e modificação de forma 
política, social, ambiental e econômica, para continuar presentes e atuantes de forma 
competente. Nesse contexto, o relevante papel da TI (e-governança) pode ser revisto. 

A partir da estruturação das informações e da disponibilização 
compartilhada dos conhecimentos organizacionais personalizados, a 
TI e seus recursos podem agregar valores aos serviços públicos, 
auxiliando a promoção da sua inteligência organizacional 
(TOIVONEN, 1999). 

      Para McGee (2000), “o alinhamento estratégico dos serviços públicos e da TI é muito 
importante para a atuação e perenidade dessas organizações, principalmente quando é 
utilizado como ferramenta de gestão”.  
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      Muitos são os fatores que, em conjunto, levam essa atividade ao sucesso: humanos, 
comportamentais, sociais, culturais, políticos, ambientais, organizacionais, sistêmicos e 
tecnológicos. 
      O planejamento estratégico da tecnologia da informação (PETI) é um processo dinâmico e 
interativo para estruturar estratégias, tática e operacionalmente as informações 
organizacionais, a TI (e seus recursos: software, hardware, sistemas de telecomunicações, 
gestão de dados e informações), os sistemas da informação (estratégicos, gerenciais e 
operacionais), os sistemas de conhecimento, a rede de baseada na evolução da comunicação, 
as pessoas envolvidas e a infra-estrutura necessária para o atendimento de todas as decisões, 
ações e respectivos processos das organizações de serviços públicos. 

As informações dentro das organizações de serviços públicos 
passam por ciclos evolutivos até serem plenamente estruturadas e 
disponibilizadas. Esses ciclos evoluem em estágios crescentes e 
também diferentes para cada organização. (MINTZBERG, 1993). 

      Os estágios iniciais são: iniciação, contágio, controle, integração, administração de dados 
e maturidade. O conhecimento pode ser chamado de sétimo estágio de cultura de informações 
e de tecnologia da informação nas organizações de serviços públicos. 
      A idéia central é administrar as informações transformando-as em conhecimento explícito 
e compartilhado, que possa ser utilizado por todas as pessoas das organizações de serviços 
públicos facilitando as suas melhores práticas.  
      A ampliação do debate da governança eletrônica se deve certamente à retração do Estado, 
promovida pelas estratégias neoliberais nas últimas duas décadas e à clara incapacidade das 
instituições públicas enfraquecidas de lidar eficientemente com os crescentes problemas 
urbanos. 

A governança pode ser traduzida como a capacidade financeira e 
administrativa de implementar políticas públicas que objetivam 
tornar o estado mais forte e menor pela superação da crise fiscal, 
pela delimitação da sua área de atuação, distinção entre o núcleo 
estratégico e as unidades descentralizadas, pelo estabelecimento de 
uma elite política capaz de tomar as decisões necessárias e pela 
dotação de uma burocracia capaz e motivada (CUNHA, 2000). 

      A e-governança (e-gov) pode ser entendida como a ampliação dos recursos da TI na 
gestão pública e política das organizações desse tipo. Este conceito está contemplado no 
modelo proposto de alinhamento do (PETI). 

Segundo Nassif (2002), a grande vantagem do comércio eletrônico é 
de permitir acelerar o processo de comunicação das secretarias com 
oito idéias-força que podem prosperar em um conceito e-
governement: Qualidade na prestação de serviços, transparência e 
acesso à informação, reestruturação organizacional, autonomia as 
instituições e gerentes, planejamento e controle baseados em 
indicadores de desempenho, fortalecimento da capacidade de 
correlação de políticas na administração, redução inteligente nos 
custos e qualificação e mudanças no perfil do gestor público. 

      A convergência de mídia e o processo de integração tecnológica permitem e continuarão 
fomentando profundas intervenções no cotidiano das esferas pública e privada.  

 
Considerações Finais 
      O governo eletrônico permite formas inovadoras de interagir com a informação pública e 
integração com o eleitor, permitindo velocidade em um universo nem sempre acostumado no 
processo competitivo e de busca por otimização de processos. 
 
      O conceito do fluxo de informações não se limita apenas ao uso e estrutura interna da 
comunicação, um condicionamento natural da sociedade conectada em rede exige por 
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conseqüência a integração das informações com acesso a população participativa de uma 
governabilidade em tempo real. 
      Usar as tecnologias da informação e comunicação para fornecer serviços de utilidade 
pública ao contribuinte e no relacionamento governo-empresa. A democracia eletrônica 
estaria no Brasil enquadrada no sistema de votação eletrônica. Já o e-governance incluiria 
entre outras atividades, o suporte digital na elaboração de políticas públicas. 
      Nesse sentido a TI pode contribuir significativamente e também pode ser usada como 
ferramenta para impulsionar o desenvolvimento das pessoas e das organizações de serviços 
públicos. Essa contribuição será efetiva se o PETI estivem alinhado com as novas tendências 
de mercado. 
      A sociedade digital se integra em um composto de interdependência de recursos e uma 
busca de otimização do tempo para desempenhar mais atividades que exijam tempo, isto é, 
uma constante busca para o desenvolvimento de diversas atividades no menor tempo possível. 
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Resumo: O Integralismo propunha ao país, na década de 1930, a construção de um estado 
integral brasileiro, baseado no nacionalismo, trabalhando com atividades de inserção social 
das mais variadas formas, justificando, portanto, o período escolhido para a pesquisa, quando 
o Integralismo se caracterizava como um movimento social e não um partido político. Este 
artigo tem o propósito de abordar um momento marcante da história do país, ou seja, a 
configuração do movimento integralista (1932-1937), especificamente voltado para uma 
análise dos meios de divulgação/comunicação deste movimento, abrangendo inclusive objetos 
e imagens. Neste sentido, busca-se uma análise do movimento, semelhante ao Fascismo 
italiano e Nazismo alemão, sob a ótica da Comunicação Política, ressaltando os instrumentos 
de propaganda ideológica utilizada pelo movimento. 
 
Palavras Chave: comunicação política, integralismo, propaganda ideológica. 
 
 
Contextualização: Integralismo em Rio Claro 
      Sob a ótica da Comunicação Política, este artigo tem o propósito de abordar o movimento 
liderado por Plínio Salgado, o Integralismo, momento marcante da história do país. Assim, 
será apresentado um levantamento dos meios de divulgação/comunicação da Ação Integralista 
Brasileira (AIB) que abrangerá desde o uso de símbolos, rituais e objetos até as práticas 
convencionais de comunicação que serviram para a difusão do ideário integralista no período 
de 1932 a 1937.  
      Algumas motivações importantes explicam a justificativa da realização desse trabalho. Em 
primeiro lugar, Rio Claro, no interior de São Paulo, foi a segunda cidade do país a receber, na 
época do movimento integralista, o título de Cidade Integralista (CAVALARI, 1999, p.35)1. 
Outro fator decisivo para a escolha desse tema se deve ao fato de o Arquivo Histórico do 
Município de Rio Claro2 abrigar o Acervo Plínio Salgado.  

A idéia de um acervo sobre o Integralismo, em Rio Claro, tomou 
corpo quando o Arquivo do Município recebeu, por doação da 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (IMESP), a Biblioteca que 
pertenceu a Rui Arruda. Este, além de ter sido um integralista de 
primeira hora e secretário particular de Plínio Salgado, foi ainda 
ligado por parentesco e amizade a militância da cidade. A partir 
deste fato foram feitos, através da Profa. Ana Maria Almeida de 
Camargo, então diretora do Arquivo, vários contatos com a Sra. 
Carmela Patti Salgado, esposa de Plínio Salgado, no sentido de que 
ela doasse o acervo pessoal do Chefe da A.I.B. para que pudessem 
concentrar em Rio Claro os documentos mais importantes do 

                                                 
1 Ainda de acordo com CAVALARI (1999) esse título (de Cidade Integralista) era concedido pelo Chefe Nacional do 
movimento às cidades que se destacavam por sua militância.  
2 Instituição nacionalmente elogiada que por sua estrutura e extrema organização se constituiu, ao longo de vinte e dois anos 
de existência, numa referência fundamental para outras instituições do gênero, associações de pesquisa e pesquisadores 
provenientes de todo o Brasil que consultam a documentação não só do movimento integralista, mas de outros momentos 
históricos da vida nacional como, por exemplo, documentos do período da economia cafeeira em que a cidade e região foi 
palco da ascensão e queda do café, e atualmente, está em andamento a organização do Acervo do rioclarense Ulisses 
Guimarães.    
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movimento.Em 1984, a Sra. Carmela doou ao Arquivo todos os 
documentos e materiais acumulados por Plínio Salgado ao longo de 
sua vida política, com a condição de que esse material ficasse em 
lugar público, apropriado para a sua conservação e, principalmente, 
que não houvesse risco de ser utilizado para outro fim que não o 
estudo do Movimento. Todo o trabalho de arranjo do acervo foi 
acompanhado por ela (...) de 1984 a 1989 (CAVALARI, 1999, p. 36-
37). 

      Porém, cabe ressaltar que não só o Arquivo Histórico do Município de Rio Claro 
apresentou interesse pelo acervo do Movimento Integralista, mas várias outras instituições, 
como, particularmente, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro (CAVALARI, 
1999, p. 36). Portanto, é importante evidenciar que Rio Claro foi escolhida pela herdeira 
direta do legado documental do líder máximo do movimento, em detrimento de outras 
instituições importantes situadas em grandes centros urbanos brasileiros. 
      Assim, pesquisadores de todo o país encontram no Acervo Plínio Salgado, em Rio Claro-
SP, fontes para consultas do período de 1927 a 1976, o que inclui tanto material textual como 
imagético, além de vários objetos pessoais. A parte textual é composta por 40 mil unidades de 
correspondência, documentos da AIB, periódicos, escritos de Plínio Salgado (documentos, 
artigos, discursos, memoriais, projetos, manifestos, pareceres etc.) e documentos pessoais e 
originais de obras (livros, artigos e conferências de Plínio e de outros autores). Entre outros 
periódicos que faziam parte da Sigma3 Jornais Reunidos, se destacam exemplares do A 
Marcha, Acção, O Monitor Integralista, O Aço Verde, A Offensiva e Ra Ta Plan. Em relação 
ao material imagético e objetos, o Acervo possui farto material fotográfico da Ação 
Integralista Brasileira, como desfiles, eventos esportivos, cerimônias e rituais, campanhas 
eleitorais e atividades do movimento, além de filmes, móveis, tapetes, distintivos, bandeiras, 
peças de louça, roupas (uniforme adulto/masculino do movimento), bottons, moedas, flâmulas 
etc.  
      Quanto ao material fotográfico, é importante destacar que há registros de eventos públicos 
e flagrantes familiares que marcam a influência do movimento nas ações cotidianas de seus 
adeptos. Merecem destaque registros fotográficos das reuniões familiares, onde símbolos do 
movimento dividem o espaço com objetos pessoais; dos filhos de integralistas, crianças e 
adolescentes tratados como plinianos, em gesto de reverência ao movimento; das fachadas de 
escolas para educação formal integralistas, em que aparecem estudantes junto ao Sigma, 
símbolo integralista; das Academias Desportivas, associações em que eram desenvolvidas 
práticas esportivas onde os atletas eram identificados pelo Sigma nos uniformes; dos rituais, 
como enterros e casamentos, que mostravam integralistas vestidos com os uniformes de 
camisas verdes, ombreias com o Sigma e medalhas da estrutura paramilitar; e do 
Departamento Feminino, de onde se originam escolas técnicas, como a de Corte e Costura. 
Essa breve descrição ilustra a importância do material encontrado no Arquivo e a perspectiva 
da continuidade dessa pesquisa.  
      Assim, tal investigação se propõe entender a inserção de objetos e material textual e 
imagético utilizados pelo movimento como instrumentos de comunicação política que 
visavam um duplo objetivo: angariar mais militantes para a causa e manter a unicidade do 
movimento. 
 
Pesquisa e Método 
      Este estudo de caso de caráter exploratório (GIL, 1989, p.45), foi desenvolvido a partir de 
técnicas de coleta de dados como, pesquisa bibliográfica (MARCONI; LAKATOS, 1986, 
p.58) e documental (MARCONI; LAKATOS, 1986, p.56), sendo privilegiadas as consultas a 
                                                 
3 A letra grega Sigma simboliza o movimento Integralista. Estaremos abordando este tema em “ferramentas de 
comunicação política no Integralismo”. 
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fontes primárias devido a riqueza do material encontrado nesse Acervo. Foi realizada, ainda, 
entrevista não estruturada, na modalidade focalizada (MARCONI; LAKATOS, 1986, p.71) 
com integrante do movimento em Rio Claro que ainda tem inserção no que resta da cúpula 
nacional do então Partido de Representação Popular (PRP), que resultaram em dados que 
estão nos ajudando a entender as particularidades do movimento e que serão destacados na 
continuidade da pesquisa.  
      O referencial teórico adotado pelo trabalho tem por eixo os conceitos que norteiam a 
comunicação política (propaganda política e ideológica) dentro de uma perspectiva conceitual 
mais abrangente que são os estudos acerca dos processos ideológicos que, conforme CHAUÍ 
(1998), perpassam todos os fenômenos humanos. Portanto, é nessa perspectiva que os 
instrumentos de propagação do movimento integralista serão analisados. 
      A estrutura desse artigo obedece a seguinte divisão: primeiramente será abordada, em 
linhas gerais, a configuração do movimento integralista no cenário nacional dos anos 1930 no 
que tange as suas bases de ação (estrutura e funcionamento da organização, ideário e 
instrumentos de propagação). Num segundo momento, a análise recairá sobre os dados 
coletados, ou seja, dos instrumentos de propagação utilizados pela Ação Integralista 
Brasileira, tendo por eixo o referencial metodológico supracitado.  
      E na conclusão, além de finalizar o artigo apontando qual o papel desempenhado pela 
comunicação política no que diz respeito à difusão e consolidação da ideologia integralismo, 
será sinalizado a continuidade dessa pesquisa na história da comunicação política brasileira. 
Este trabalho, então, está circunscrito ao período de 1932 a 1937, época em que o 
Integralismo mantinha características de movimento social. Portanto, na primeira etapa do 
estudo desse fenômeno, não foram abordados os desdobramentos posteriores a esse período, 
quando o movimento toma acentuados contornos político-partidários. 

 
História e Fundamentos: por um estado integral brasileiro 
      O Integralismo constituiu um movimento político, de caráter totalitário, que emergiu no 
Brasil no início dos anos 304, inserido-se num cenário em que grandes mudanças e desafios se 
impunham, não só para a população brasileira, mas toda a população mundial. Portanto trata-
se de um contexto em que vários processos sócio-políticos e econômicos atravessavam uma 
grave crise. Esta conjuntura se iniciou a partir do final da Primeira Guerra Mundial (1914-
1918) e aprofundou dilemas econômicos para os países envolvidos no conflito. Isso fez com 
que nações como a Alemanha e a Itália sofressem aumentos astronômicos de inflação e 
desemprego. Porém, ao longo da década de 1920, as principais economias ocidentais (EUA e 
Europa) conseguiram se recuperar, mas em 1929 o mundo se viu novamente às voltas com um 
cenário violentamente recessivo a partir da grave crise financeira que culminou com a queda 
da Bolsa de Nova Iorque, nos EUA.  
      Esse contexto, econômico caótico, teve como contrapartida conseqüências sociais graves 
(com uma imensa população desempregada e faminta) e, em termos políticos, houve a 
necessidade da busca de modelos alternativos de organização política colocando em cheque o 
modelo da democracia liberal parlamentar até então adotado pela maior parte dos países 
ocidentais5. Nessa direção, as respostas que surgiram para solucionar estes problemas vieram 
a inflamar processos políticos tanto nos movimentos de esquerda, com o Socialismo e o 
Comunismo, bem como nos movimentos de direita, com o Fascismo e o Nazismo na Europa, 
ou políticas de intervenção crescente do Estado na Economia (como o New Deal nos EUA). 
Portanto, as soluções totalitárias, que apareceram tanto na extrema direita quanto na extrema 

                                                 
4 Os referenciais de datas correspondem ao Século XX. 
5Aqui, vale ressaltar que, críticas a esse modelo já eram feitas durante a I Guerra. 
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esquerda, surgiram num contexto em que o desejo de mudanças não era apenas necessário, 
mas tinha um caráter de urgência. 
      Nesse período turbulento da história do capitalismo ocidental, o cenário nacional (além de 
também sofrer as conseqüências mais amplas da crise do sistema) testemunhou um período 
marcado pelo desejo de mudança interna na estrutura do poder, já que o domínio das 
oligarquias café-com-leite dava sinais de esgotamento numa sociedade em fase de 
industrialização urgente e urbanizada. 
      Era, então, um tempo fértil em mobilização não só de caráter político (com a Coluna 
Prestes e a fundação do Partido Comunista Brasileiro - PCB) como de caráter social (com a 
militância operária e as revoltas tenentistas) e artística (com a Semana de Arte Moderna em 
que artistas e intelectuais propunham uma renovação não só estética, mas também política da 
vida nacional). Este grupo de artistas entendia como necessário criar um pensamento centrado 
em expressões artísticas genuinamente brasileiras e procurava uma forma consciente de 
consolidar uma identidade nacional. 
      Desse movimento (dotado de um forte caráter nacionalista) surgiram figuras expressivas 
da história brasileira que interpretariam esse desejo do novo (com o viés nacionalista da 
valorização de uma genuína brasilidade) de forma diversa, como foram os casos de Oswald de 
Andrade, aderindo ao ideário da esquerda, e Plínio Salgado6, criando (e identificado pela 
historiografia como) um movimento de direita com algumas semelhanças pontuais com o 
fascismo e o nazismo. 
      Em se tratando de produção acadêmica, há uma vasta bibliografia desenvolvida, 
principalmente pela área das ciências sociais, acerca da influência desses movimentos 
europeus sobre o integralismo. Basicamente, podemos apontar, de forma genérica, que 
existem dois posicionamentos a respeito desse fenômeno: de um lado temos autores que 
defendem que o Integralismo se reduziu a um simples fenômeno de um mero mimetismo 
ideológico7 do Fascismo e do Nazismo; e, de outro lado, autores que não rejeitam a 
interpretação dominante de que há uma forte influência de aspectos daqueles movimentos na 
estruturação do Integralismo, mas alertam que é necessário ter cuidado e estar atento com as 
especificidades desse fenômeno político brasileiro8. 
      Entender o Integralismo passa obrigatoriamente pela compreensão desse contexto e, 
ainda, pela trajetória do seu líder máximo, o paulista Plínio Salgado, considerado um grande 
jornalista e escritor que procurou, através do exercício de leituras (não só de cunho literário 
mas também de cunho político-econômico sobre o contexto internacional e nacional), 
estruturar um projeto para o Brasil. 
      Salgado chegou a militar no PRP9 antes de fundar a Ação Integralista Brasileira (AIB), 
porém, desiludido com essa opção, viajou para a Europa (em 1930) onde conheceu o 
Fascismo italiano. Ao retornar ao Brasil, se envolveu com o Tenentismo, mas, discordando de 
posturas de esquerda de alguns líderes do movimento, tomou a iniciativa de fundar a 
Sociedade de Estudos Políticos (1932) e, amadurecendo a idéia, em 07 de outubro de 1934 
fundou, oficialmente, a AIB.  

                                                 
6 O trabalho de Hélgio Trindade (1979) aprofunda a análise da influência marcante do caráter revolucionário artístico da 
Semana sobre o pensamento de Plínio Salgado. 
7 Nas palavras de Hélgio Trindade que aponta que: “Embora o Integralismo tenha sido o primeiro partido de massas no 
Brasil, sua presença na política brasileira foi geralmente desqualificada pela historiografia como mero fascismo caboclo” (In 
CAVALARI, 1999, p.09). 
8 Na referência bibliográfica principal desse trabalho, ou seja, na obra da filósofa Rosa M. Feiteiro CAVALARI (2000) 
encontramos – na Introdução -  uma interessante abordagem desse debate em que a autora, através de referências a estudiosos 
clássicos do fenômeno político do integralismo como Hélgio TRINDADE, Gilberto VASCONCELLOS, José CHASIN e 
Marilena CHAUÍ, se posiciona juntamente com TRINDADE conforme foi mencionado na nota anterior.  
9 Militou e se elegeu como  deputado estadual no PRP – Partido Republicano Paulista – (partido que representava a 
oligarquia paulista)  onde ficou até 1930. 
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      A estrutura de funcionamento e a organização da AIB, ou seja, suas bases de ação, tinham 
por eixo um ideário de cunho nacionalista (que privilegiava a convivência social baseada na 
ordem e na disciplina) propondo uma revolução, não só política, mas espiritual, ou seja, uma 
mudança cultural integral do homem e de sua vida pessoal, social e política. 
      Espiritual porque, na visão de Plínio Salgado, as grandes concepções antagônicas que 
regem a humanidade seriam o materialismo e o espiritualismo. Num mundo entregue ao 
materialismo individualista (democracia burguesa) e com a ameaça de um materialismo 
ateísta, representado pela ameaça do “perigo” comunista, cabia ao Integralismo combater 
esses inimigos através de uma Revolução Espiritual. Desta forma, é possível observar nos 
documentos do movimento, várias referências a Deus, seja nos manifestos, seja nos discursos 
de Plínio Salgado, ou mesmo em materiais de divulgação. A exaltação a Deus, a respeito da 
sociedade brasileira, permite uma leitura de ideologia calcada na formação cristã, a mesma 
formação pregada pela Igreja na formação religiosa e social no Brasil. 
      Portanto, a luta básica desse movimento era uma ação revolucionária em que, não só o 
Estado seria transformado, mas também haveria implicações de uma mudança cultural em 
todos os sentidos e do reforçamento de características sociais pertinentes ao movimento como 
a religiosidade. Para isso, seria necessário que houvesse um esforço sistemático na 
constituição de um Estado Integral que, além de garantir uma prosperidade geral, seria um 
portador do retorno a um estado de espiritualidade em que a vida social seria alicerçada em 
espiritualismo, nacionalismo e solidariedade10.   
      Para um empreendimento de tal envergadura, os camisas verdes, como eram chamados os 
militantes integralistas em função da cor dos uniformes usados por eles, entenderam que era 
necessário uma organização com um caráter fortemente hierárquico e minucioso, pois as 
funções da AIB se distribuíam entre organizações locais, distritais e provinciais11. Era na 
cúpula dos conselhos consultivos, reinando acima de tudo, que o Chefe Nacional tomava as 
decisões mais importantes para todo o movimento.  
      Mencionamos aqui a composição da organização de maneira panorâmica, haja vista que 
havia uma enorme rede de repartições voltadas para a organização burocrática interna que, 
simultaneamente, ofereciam inúmeros serviços. Essa atenção para os mínimos detalhes, de 
acordo com os propósitos da AIB, tinha duas razões básicas: se de um lado se impunha a 
propagação do movimento para futuros adeptos, esforço concomitante à manutenção da 
ideologia garantida entre os militantes, do outro era necessário uma estrutura que servisse de 
modelo para o Estado Integral quando o mesmo fosse constituído no país. 
      Esse modelo de organização de Estado também contemplava um exército próprio, ou seja, 
uma milícia constituída por homens do sexo masculino (de 16 a 42 anos), uniformizados e 
armados, com uma rotina de treinamentos constantes, visando possíveis enfrentamentos com 
grupos opositores12 do Integralismo. Destacava-se nessa organização a preocupação com a 

                                                 
10 Mas para atingir esse ideal precisavam combater os dilemas que a democracia burguesa não conseguia combater (pois o 
capitalismo não seria abolido mas sim reformado) e o comunismo na visão de outro intelectual integralista seria também 
necessário o combate do judaísmo, é que embora Plínio Salgado seja o principal mentor intelectual do movimento, e ele é que 
vai imprimir as principais características do movimento outros nomes como Gustavo Barroso e Miguel Reale imprimiram 
marcas particulares como o forte anti-semitismo do primeiro.  
11 Os integralistas não usavam o termo Estado e sim Província. Preferiam esta denominação porque com tal forma de 
organização política há uma retomada do centralismo que vigorou no império, já que os militantes entendiam que esta opção 
reforçava o caráter de Estado forte que almejavam para exercer o poder.  
12 Conforme BERTONHA (1999), nessa época surgem dois movimentos opostos ao integralismo, como a Frente Única 
Antifascista (1933 a 1934), que reunia comunistas, socialistas e anarquistas. Esta frente chocou-se num violento confronto 
com membros da AIB em 7 de outubro de 1934 quando conseguiu dissolver uma manifestação integralista. E em 1935 surgiu 
a Aliança Nacional Libertadora (ALN), uma iniciativa do Partido Comunista que foi perseguida e tornou-se ilegal por ordens 
de Vargas.   
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adequação e integração de grupos com necessidades e perfis específicos, como crianças, 
adolescentes, jovens, mulheres e negros13. 
      Nesse sentido havia as blusas verdes, vinculadas à Secretaria Nacional de Arregimentação 
Feminina e Plinianos14 (SNAFP), com objetivos educacionais, já que viam a mulher como 
responsável não só pelas tarefas domésticas, mas também pela educação dos jovens. Com 
relação aos negros, a ideologia integralista tinha como um de seus eixos básicos o 
entendimento de que a miscigenação era o caminho para a constituição de uma raça brasileira. 
Desta forma, especialmente nas fotos documentais da AIB e em alguns folhetos e livretos de 
divulgação e propagação dos ideais do movimento, será observado a presença de homens e 
mulheres negros e índios. 
      Além de todos esses cuidados tomados para que o movimento fosse semelhante a um 
mosaico harmonioso e coerente, havia um código moral de conduta rígido para todo 
integralista cumprir religiosamente. Ao ingressar no movimento, o integralista jurava 
obediência e fidelidade (CAVALARI, 1999, p.164).  
      Nessa altura vale lembrar a indagação de Chaí (1978, p.34): “quem (em termos de classe 
social) respondeu aos apelos do movimento integralista?”. A classe social que 
majoritariamente foi conquistada para vestir as camisas e as blusas verdes do Integralismo foi 
a classe média que, amedrontada pelo comunismo, se interessou pelo nacionalismo autoritário 
proposto pelo movimento15. Em termos da distribuição dos adeptos do movimento no 
território brasileiro, a concentração foi maior nos estados do Sudeste e Sul, haja vista a 
presença de uma significativa população descendente de imigrantes alemães e italianos, que 
da mesma forma que aderiram ao nacionalismo integralista como forma de se afirmar como 
brasileiros, exprimiam uma forma de ligação aos movimentos políticos dos países de seus 
ascendentes. 
 
Ferramentas de Comunicação Política no Integralismo 
      Essas características da organização da AIB contribuíram não só para que o cerco ao 
militante se fechasse (em termos de controle e padronização das condutas individuais), mas 
também serviram de complemento num encaixe perfeito com os instrumentos de propagação 
dessa ideologia, constituindo o que estamos chamando de comunicação política do 
movimento. Com relação aos instrumentos de propagação, observa-se que se tratava de um 
conjunto complexo de práticas e materiais que reforçavam os ideais integralistas a ponto de 
ser criada uma mística em torno do movimento. 
      Neste sentido, as práticas fundamentais do movimento, que eram trabalhadas nos 
materiais de divulgação, reforçavam os procedimentos e rituais do Integralismo, bem como 
toda a simbologia envolvida com o movimento. Um bom exemplo é que, além da escolha da 
cor verde16 para os uniformes, o movimento tinha por símbolo máximo a letra grega Sigma 
que significa, em termos matemáticos, o cálculo integral que, de acordo com Bertonha (1999), 
representava o desejo de integrar todos os brasileiros num Estado único e integral. Outra 
referência importante é o cumprimento “Anauê”, palavra Tupi-Guarani que significa “você é 
meu parente”, e que para os integralistas expressava também a opção pela brasilidade 
assumida no movimento. 
      Além disso, os integralistas desenvolveram rituais como grandes marchas, desfiles e 
concentrações celebrando o poder e a força da AIB na exaltação do movimento. Muitos destes 
rituais e reuniões se associavam aos ritos familiares como casamentos, batizados e funerais. 

                                                 
13 Vale conferir a distribuição por faixas etárias sintetizada por BERTONHA (2000, p.65) das organizações 
juvenis do integralismo  em comparação com as do fascismo italiano. 
14 Plinianos era uma expressão utilizada para denominar crianças e adolescentes adeptas do integralismo. 
15 Assim, a AIB vai se constituir num movimento basicamente urbano. 
16 Neste sentido, destaca-se a cor predominante na Bandeira Nacional. 
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Tais práticas próprias reforçavam uma identidade pessoal e espiritual do militante com a 
causa que abraçou. 

      Para se ter uma idéia do caráter místico que revestia esses eventos, a cerimônia conhecida 
com A Noite dos Tambores Silenciosos, em que todas as sedes se reuniam simultaneamente 
em todos os lugares do país. Os participantes deveriam seguir uma seqüência de orações e 
saudações, oferecendo ao final três minutos de silêncio em protesto à proibição 
governamental da milícia integralista. Nessa atividade o participante sentia reforçada a 
unidade, a coesão e a força do movimento. Para esse evento foi criada a “Oração dos 
Tambores”: “Senhor, escutae as preces de três mil tambores que estão rufando neste instante 
em todo o mappa da Patria. Ajudae-nos a construir a Grande Nação Christã: (...) defendei 
nosso chefe e nossa Bandeira e levae-nos ao triumpho, pelo bem do Brasil” (MURAL II 
MOSTRA DO MOVIMENTO INTEGRALISTA BRASILEIRO, ARQUIVO PÚBLICO DE 
RIO CLARO) 
      Quanto à divulgação do movimento, a AIB contava com uma Secretaria Nacional de 
Imprensa responsável pelo jornal oficial O Monitor Integralista 17, que servia de órgão 
orientador e punitivo para todos os veículos de comunicação integralistas. O movimento 
contava, também, com outros 88 jornais em circulação em todo território nacional que se 
integravam ao Sigma Jornais Reunidos, um consórcio jornalístico subordinado à Secretaria 
Nacional de Propaganda (CAVALARI, 1999). 
      Dentro desse universo da mídia impressa, não havia apenas publicações de jornais, mas 
também de livros e revistas, que funcionavam em sinergia. Os livros eram produzidos para a 
sistematização do corpus teórico; a missão dos jornais era a de popularizar a doutrina além de 
divulgar os feitos do movimento. Tais publicações também foram relacionadas às atividades 
radiofônicas, já que os programas de rádio também eram utilizados para a propagação e 
manutenção da ideologia do movimento. 
       Além desses instrumentos os líderes do Integralismo percorriam o país com palestras e 
contavam com o apoio de núcleos organizados. O movimento também explorou outras formas 
de divulgação de sua simbologia, através de objetos como louças, roupas, distintivos, bottons, 
bandeiras, panfletos, braçadeiras, fivelas de cinto, ombreiras, peso para livro, medalhas e, até 
mesmo, moedas que reforçavam as imagens representativas de seu ideário. 
      Sob a ótica da Comunicação Política, o Integralismo resume o que Tchakhotine (1967) 
chamou de propaganda por sugestão. O movimento conseguiu, de fato, gerar grande impacto 
ao propor ao povo brasileiro a busca de um estado integral. Na mesma medida, destaca-se a 
propaganda por persuasão, quando da utilização de instrumentos como o jornal, o rádio e as 
reuniões programadas pelo movimento. 
       A realização dos rituais, das marchas e de meios de divulgação de massa, mostra 
claramente a função da Propaganda Política no movimento. Na verdade, a constituição do 
Integralismo como um movimento social (e não partido político, neste primeiro momento do 
estudo) se confunde com a própria definição de Propaganda Política, numa leitura mais 
contemporânea, feita por Neusa Gomes (2000, p.54), considerando a busca por simpatizantes 
a uma idéia, utilizando-se de técnicas de informação e persuasão como as reportagens 
editadas no jornal O Monitor Integralista e mesmo na Sigma Jornais Reunidos. 
      Se considerarmos a definição de Lasswell e Kaplan (1998, p. 148) de que “a propaganda 
(política) consiste em símbolos manipulados para o controle da opinião pública”, veremos no 
cumprimento Anauê, na exaltação a Deus e na própria Sigma estampada sobre o mapa do 
Brasil em todas as publicações, instrumentos de reforço ideológico em relação à estrutura e 
concepção do movimento integralista. A tentativa de definir socialmente os brasileiros como 
irmãos, na busca de um estado integral, representado pela somatória da brasilidade de cada 

                                                 
17 Uma espécie de Diário Oficial que tinha como função a divulgação da AIB. 
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um dos brasileiros, negros, índios, mulatos, brancos etc. nos permite visualizar a inferência do 
movimento em todas as escalas sociais, utilizando-se, para isso, de símbolos ideológicos que 
representavam, se não a totalidade dos ideais do movimento, pelo menos as idéias mais 
importantes, como o nacionalismo e o espiritualismo, por exemplo. 
      Tal leitura se confirma, ao considerarmos que “ideologia é um conjunto lógico, 
sistemático e coerente (idéias e valores) de normas ou regras (de conduta) que indicam e 
prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar (...)” 
(CHAUI, 1998, p. 113). Assim, a estrutura criada pelo movimento, envolvendo, além das 
práticas convencionais de comunicação (jornal, panfletos, programas de rádio, etc.) ações 
ligadas diretamente aos valores familiares e seus rituais e à própria educação formal, acabou 
criando o que Nelson Jahr Garcia (1982) chamou de Controle Ideológico. Tal controle, 
normalmente utilizado quando a Propaganda Ideológica não funcionou, neste caso se 
configura como uma complementação da Propaganda Ideológica do Integralismo, já que 
acontecia ao mesmo tempo em que outros meios de propagação eram utilizados pelo 
movimento. 
      Neste sentido, destacamos ações de práticas esportivas dos integralistas (como as 
Academia Desportivas do Sigma), escolas integralistas, sociedades de prestação de serviço 
integralistas, núcleos dirigidos para públicos específicos como crianças e mulheres, núcleos 
rurais, grupos musicais, entre várias outras formas de inserção social. 
      Em campanhas realizadas para arrecadar fundos para o movimento, terminologias e 
expressões de efeito eram utilizadas. O tratamento aos membros ou colaboradores era o de 
“companheiro”, e a doação era “para o bem do Brasil”. Assim foi com as Campanhas do Ouro 
realizadas em 1937.  

Vale ressaltar, novamente, que muitas das práticas utilizadas pelo Integralismo foram 
inspiradas nos movimentos fascista e nazista que aconteciam na Itália e na Alemanha, 
respectivamente. A Noite dos Tambores Silenciosos, as marchas, os desfiles e o respeito à 
hierarquia e a ordem são bons exemplos. A mão estendida para o cumprimento Anauê, a 
utilização de braçadeiras com a letra Sigma, o próprio conceito de extrema direita 
nacionalista, foram elementos que se caracterizavam como grandes fontes de divulgação, 
representação e fortalecimento do movimento integralista, assim como acontecia na Itália e na 
Alemanha no período que precedeu a Segunda Guerra Mundial. 

Da mesma forma que líderes como Mussolini (Itália) e Hitler (Alemanha) trabalhavam o 
discurso imperativo junto aos seus seguidores, no Brasil Plínio Salgado não fugiu à regra. Ele 
se utilizou de várias frases de efeito conclamando os membros do movimento a fortalecerem 
suas idéias junto à sociedade brasileira e dentro do próprio movimento. É o caso de um carta 
escrita por ele em 29 de março de 1935 e dirigida aos membros do movimento, onde dizia: 
“Quando nós éramos 40 eu não recuei, agora que somos 400.000, não recuarei. Para os 
Camisas Verdes existem três caminhos, três destinos, três glórias: cadeia, cemitério ou o 
poder. Qualquer deles me satisfaz”. 
 
Considerações finais 
      Este artigo não tem a pretensão de concluir as discussões sobre a comunicação política no 
Integralismo. Pelo contrário, se caracteriza como uma pesquisa motivadora para novas 
abordagens sobre um importante período da história do Brasil, que envolve comunicação, 
política, ideologia, religião, movimentos sociais, etc. 
      O levantamento do material feito nos permite dizer que elementos persuasivos 
configuraram os intentos de comunicação do Integralismo. Ao se caracterizar como um 
movimento social na década de 1930, com fortes raízes nacionalistas, envolvendo 
ingredientes como o espiritualismo e a família, o Integralismo se configurou num importante 
atrativo para setores específicos da sociedade brasileira. 
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      Assim, ressaltamos a utilização de importantes estratégias de comunicação pelo 
movimento, desde a utilização de meios de massa, como os jornais, por exemplo, até o seu 
fortalecimento a partir da comunicação interpessoal e de grupo. Destacamos, aqui, a utilização 
de atrativos importantes neste contexto, associados às simbologias de forte estímulo 
ideológico, como são os casos da família, das reuniões integralistas caracterizadas em 
momentos particulares, como batizados, enterros, etc., a Noite dos Tambores Silenciosos, a 
Sigma sobre o mapa do Brasil, além, é claro, das frases de efeito, sempre presentes no 
discurso ideológico. 
      Portanto, podemos dizer que o movimento integralista se utilizou de diferentes formas de 
Comunicação Política para introduzir os seus ideários no cenário nacional, bem como reforçar 
características socialmente estabelecidas, envolvidas diretamente com os propósitos do 
movimento, ressaltando a idéia da brasilidade aos brasileiros, na busca por um estado integral. 
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Resumo 
O texto apresenta algumas reflexões sobre as relações entre comunicação e política nos 
processos eleitorais e particularmente sobre a presença da folkcomunicação nos processos 
políticos através do uso de estilos musicais regionais nos programas políticos das campanhas 
eleitorais apresentadas no HGPE1 de 2002. O objeto de análise do trabalho foram os 
programas políticos de dois candidatos para governador do Estado de São Paulo no ano de 
1998, mais especificamente a campanha do candidato eleito, ex-governador Mário Covas e da 
candidata Marta Suplicy. Após um panorama geral das relações de comunicação e política, é 
feita uma análise em busca da presença da folkcomunicação nas devidas campanhas políticas 
através da utilização de estilos musicais para divulgação do candidato. 
 
Palavras-chave: Mídia, eleições, política, folkcomunicação, cultura. 

 
 

Introdução 
      Atualmente, existe praticamente consenso entre os pesquisadores de que em todas as 
formas de regimes políticos, especialmente os democráticos, o papel da mídia na política tem 
sido de grande importância. Talvez como conseqüência disto é notório que o estudo sobre a 
comunicação política tem evoluído muito nos últimos tempos, inclusive no Brasil. 
      A questão central que orienta este texto é justamente o cruzamento dessas duas áreas de 
interesse, respectivamente a relação dos meios de comunicação com os processos políticos, ou 
seja, a relação mídia e política e especificamente como a comunicação tem trabalhado 
questões culturais nos programas políticos por ocasião dos períodos político-eleitorais, 
especificamente a campanha eleitoral para Governador do Estado de São Paulo em 1998. 
      Na busca destas relações mídia, política e da inserção da cultura nos programas políticos, 
o texto expõe brevemente a conjuntura das eleições para governador no estado de São Paulo 
no ano de 1998, e apresenta a análise discursiva do corpus, realizada na perspectiva da análise 
do discurso, trabalhando principalmente com o contexto e operando com fragmentos da 
situação discursiva em busca da presença da folkcomunicação na política.  
      Finalmente na conclusão são apresentadas algumas considerações sobre as relações 
encontradas durante a análise discursiva. Neste ponto se evidencia a presença da 
folkcomunicação nos processos políticos através do uso de músicas regionais nos programas 
dos candidatos selecionados para a análise, fato este que marca a influência exercida 
atualmente pelos meios de comunicação nos processos eleitorais e a inserção cultural nos 
mesmos. 
 
 
 

                                                 
1 Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral. 
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A paradoxal relação mídia e política 
      Nos dias atuais, existe praticamente consenso entre os pesquisadores de que em todas as 
formas de regimes políticos, especialmente os democráticos, o papel da mídia na política tem 
sido de grande importância. Talvez como conseqüência disto é notório que o estudo sobre a 
comunicação política tem evoluído muito nos últimos tempos, inclusive no Brasil. 
      Em sociedades integradas por um sistema consolidados de comunicação de massa 
inúmeros fatores serviram para transformar os meios de comunicação, principalmente a TV, o 
jornal e o rádio nos principais canais de informação, onde estes assumem o papel de novas 
instituições políticas da atualidade. Somado a esse quadro existem algumas características do 
caso brasileiro, como certo subdesenvolvimento, tradição cultural e baixo índice de educação 
o quadro torna-se ainda mais particular.  
      Vários autores, entre eles, REBELLO (1996) e LIMA (2002), afirmam que ao se observar 
a composição do cenário político se percebe com clareza a estreita relação que ele estabelece 
com os meios de comunicação de massa, onde qualquer acesso às informações políticas é 
feito via mídia impressa e eletrônica. 
      Tal fato é visível e crescente, conforme THIOLLENT (1990) constata, afirmando que o 
sistema político recorre cada vez mais às técnicas de marketing e aos meios de comunicação 
de massa para influenciar a opinião pública e organizar as campanhas eleitorais, seja por meio 
de argumentação, da propaganda ou de demonstrações públicas. 
      A grande constatação então feita através da leitura destes e outros autores é que a partir do 
momento em que os meios de comunicação assumiram essa postura de instituições políticas, 
os processos políticos não mais se efetivaram sem a participação da mídia, das técnicas de 
marketing político e das pesquisas de opinião. 
      RUBIM (2000:6), ao estudar as eleições no Brasil, acredita que essa estreita relação dos 
meios de comunicação com a política seja também responsável pelo que se chama hoje de 
modernização das campanhas eleitorais, onde 

A mídia, ao exigir respeito às suas ¨gramáticas¨, indispensáveis a 
uma tradução e trânsito necessários ao seu espaço, pode sub-
repticiamente exportar sua lógica específica, repleta de interesses 
próprios, buscando impor seu poder ao campo político. 

      O autor indica ser de AZEVEDO (1998) a especificação de quatro indicadores deste 
processo de modernização das campanhas eleitorais no Brasil que são: a profissionalização da 
campanha, o uso das sondagens de opinião, a utilização da mídia, em especial a televisiva e a 
personalização da campanha eleitoral. 
      Deve ser levado em consideração que, quando os meios de comunicação se transformam 
em instituições políticas o fazem de forma total, e a partir desse momento passam a transmitir 
suas perspectivas políticas a todo e qualquer momento: o "fazer", a ação política ficam então 
inserido nos meios de comunicação. 
      Conceito similar apresenta CARVALHO (1999:13) ao afirmar que, "na década de 80, o 
Brasil viveu em sua fase de redemocratização a expansão do padrão midiático publicitário já 
dominante na cultura para o campo da política". Segundo a autora, nesse período inaugura-se 
um padrão de produção e consumo de política que vem romper com as referências 
tradicionais até então utilizadas no campo político. 
      A partir dessa década então, a política formatada como notícia, como comentário, como 
discurso, passa a ser quotidianamente consumida durante a leitura dos jornais, revistas ou ao 
se ligar o rádio ou a televisão (CARVALHO, 1999:19).  
      Esse envolvimento da comunicação na política, principalmente com as novas tecnologias, 
produziu um grande impacto no discurso político. Todo o processo político, agora 
"midiatizado", traz junto de si características intrínsecas da comunicação e dos meios 
envolvidos. Ou seja, os meios de comunicação de massa modificaram e continuam 
modificando toda a percepção da realidade política conhecida até então. 
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      Seguindo este raciocínio, MIGUEL (1997), afirma ainda que, já que a intermediação do 
discurso é essencial à prática política, a mídia está modificando a própria política. Isto porque 
antes o "fazer" político se baseava quase exclusivamente na palavra falada e escrita e com 
esse estreitamento das relações da política com os meios de comunicação, possibilitando o 
uso de som, imagem, cores e movimentos, fatores antes considerados secundários passam a 
ser decisivos no processo citado. 
      Constata-se então que dentro deste contexto, a mídia eletrônica em especial a televisão é, 
sem dúvida, a grande vedete dos meios de comunicação. A posição que a TV possui é tão 
destacada que MIGUEL (1998) assinala que após a redemocratização o veículo reconstrói 
todo o espaço social, rompendo barreiras entre setores antes incomunicáveis. Como já visto 
acima, no campo político a TV exige que candidatos e governantes não apenas a levem em 
consideração, mas que se adaptem a ela. 
      Outro ponto importante da mídia eletrônica é sua inter-relação com as outras mídias, o que 
transforma tudo aquilo que é veiculado pelos meios em espetáculo, em entretenimento e, 
apesar de dirigir-se ao todo, à audiência, consegue dirigir-se também a cada um dos 
telespectadores, conseguindo assim controlar o agendamento da campanha e o poder de 
estabelecer quais as questões políticas são relevantes para os envolvidos. 
      MIGUEL (1998:122) é um dos autores que trabalham com este ponto de vista, e ao se 
referir a essa capacidade dos veículos afirma que “aquilo que os meios de informação 
veiculam ou deixam de veicular é significativo do ponto de vista da percepção da realidade 
social que estará disponível para seus consumidores”.  Para alguns autores essa influência dos 
media passou a ser um dos fatores determinantes do debate político, a ponto de afirmarem que 
a ação política é hoje submetida a um domínio simbólico, a um desvio mediático (BRETON 

& PROUX, 1998: 251-270). 
      De tudo o que foi exposto até agora, o que deve ser enfatizado é a relação mídia e 
processo político, e suas conseqüências para a política. Deste modo, uma boa maneira de 
finalizar este tópico é lembrar as considerações de THIOLLENT (1990), quando afirma que, 
também no caso de campanha eleitoral, a publicidade é organizada conforme os padrões da 
indústria cultural, nesses padrões a comunicação não comparece como mero veículo de 
informação e persuasão, mas como organização dotada de poder próprio. Deve-se salientar 
que ao comportamento eleitoral, a lógica da mídia não envolve somente a difusão de 
promessas pessoais, mas também a produção de imagens “vendáveis” dos candidatos. 

      Chega-se desse modo ao questionamento central do trabalho, se a relação mídia e política 
tem sido realmente decisória nos “últimos pleitos”, e, se nos processos políticos a cultura e as 
manifestações e expressões culturais têm sido utilizadas viabilizando uma folkcomunicação 
política.  

 
Cultura e Folkcomunicação nas eleições 
      Diversos estudos na área indicam que o campo político e a mídia atuam de maneira cada 
vez mais entrelaçada, realimentando-se, uma vez que os meios de comunicação agenciam e 
potencializam os conteúdos culturais vigentes na sociedade (RUBIM, 1994; WOLF, 1995; 
MIGUEL, 1998; OLIVEIRA, 1999; SILVESTRIN, 2000). Essa proximidade do campo 
político com a mídia serve, inclusive como fio condutor da cultura em suas diversas 
manifestações também para as campanhas eleitorais. 
      Neste contexto, podemos identificar a utilização da folkcomunicação também no campo 
político, uma vez que, segundo a conceitualização de Luiz Beltrão em 1965, a 
Folkcomunicação pode ser definida como “manifestações artísticas e folclóricas” pelas quais 
“a massa se comunica e a opinião se manifesta”. 
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      MARQUES DE MELO (1998) afirma que conforme Beltrão em sua tese de 
doutoramento, a Folkcomunicação: 

Trata-se de um campo de pesquisa situado na fronteira entre o 
Folclore (resgate e interpretação da cultura popular) e a 
Comunicação de Massa (difusão de símbolos através de veículos 
mecânicos ou eletrônicos destinados a audiências anônimas, 
heterogêneas e dispersas).  

      O autor afirma também que uma das características da Folkcomunicação é a “utilização de 
meios artesanais de difusão simbólica para expressar em linguagem popular mensagens 
previamente veiculadas pela indústria cultural” (MARQUES DE MELO, 1998, 
Apresentação).  
      D’ALMEIDA (2003), afirma que a partir de 1980, Luiz Beltrão em sua obra 
Folkcomunicação: a comunicação dos marginalizados assume o caráter político da cultura 
popular, passando a incluir em suas análises a maneira pela qual outros grupos sociais, sem 
acesso aos meios de massa, comunicam. Tais grupos são definidos como “públicos 
marginalizados urbanos e rurais”, ou, ainda, conforme resgata o autor e conforme as palavras 
de Marques de Melo, como aqueles que “(...) esboçam seu inconformismo e a sua revolta 
através de canais próprios e utilizando códigos restritos, que funcionam como mecanismos de 
preservação da sua autonomia dentro da avalanche descarregadora gerada pelo capitalismo 
monopolista” (BELTRÃO, 1980, Introdução, p. X). 
      Para o autor, os marginalizados utilizam um sistema de comunicação próprio: o da 
folkcomunicação, fora do (e paralelo ao) sistema de comunicação de massa. Embora, em 
certos casos, possa incluir canais indiretos e industrializados, o sistema de folkcomunicação é, 
sobretudo resultado de uma atividade artesanal do agente-comunicador. 
      Dentre as várias formas de manifestação cultural é possível dizer que uma com grande 
importância é a música, principalmente aquelas com estilos regionais conhecidas como 
música de raiz, moda de viola, forró e similares. São estilos típicos e característicos da 
população vista como marginalizada, que usa a música como forma de manifestação de sua 
cultura. 
      É exatamente este tipo de manifestação cultural que os excluídos usam para manifestar 
sua cultura e com a qual os mesmos se identificam que o trabalho pretende encontrar em sua 
análise sobre a folkcomunicação presente nos processos políticos. 
 
Folkcomunicação e as eleições de 1998 - A conjuntura das eleições 
      A conjuntura política referente às eleições de 1998 teve como um dos principais pontos de 
preocupação e polêmica tanto em nível nacional como estadual a crise econômica que afetou 
principalmente os países emergentes, ou seja, a economia se constituía em um dos focos 
principais da disputa.  
      Segundo AZEVEDO (2000) tal fato se deve ao fato de que depois de quatro anos de uma 
economia pautada por estabilidade, privatizações e controle de déficit público, a economia 
brasileira apresentava vulnerabilidade e indicadores negativos, que somados à crise 
internacional alarmava quase todos os candidatos.  
      No que diz respeito à questão política, o assunto mais polêmico foi a aprovação da 
reeleição para os cargos executivos. O expediente da reeleição propiciava a singular e inédita 
no país, situação de presidente, governadores e prefeitos de poderem candidatar-se e 
concorrer a cargos públicos, o que beneficiou candidatos que ocupavam estes cargos, que 
poderiam se candidatar novamente sem necessidade de afastamento do cargo exercido. 
      Outro assunto polêmico que pautou a eleição e seu resultado foi o fato do governador 
eleito durante toda a campanha estar em desvantagem frente à candidata Marta Suplicy,e o 
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fato de que na reta final da campanha o candidato eleito aparentemente fez uso do voto útil2 
frente à candidata citada. 
      No caso específico de São Paulo, o tema da reeleição foi ainda mais polêmico, tendo em 
vista que o então governador Mario Covas contrário à reeleição só decidiu se recandidatar 
após haver sustentado por alguns meses que não seria candidato, e ainda assim, logo após 
anunciar sua candidatura pediu afastamento do cargo de governador.  
      Na época, o governo brasileiro sofria muitas críticas e o país enfrentava alguns sérios 
problemas, que tiveram maior visibilidade na mídia, como o desemprego e a crise econômica, 
com freqüentes quedas nas bolsas de valores e a fuga de capital do Brasil. Apesar deste 
desgaste, tanto Fernando Henrique como Mário Covas conseguiram vencer a disputa, ambos 
usando como lema à experiência para vencer a crise.  
      Especificamente no caso de São Paulo, o debate dos candidatos a governador esteve 
baseado nos temas: a crise econômica, a segurança e a fuga das indústrias da região de São 
Paulo, sendo, portanto estas as categorias que deverão ser analisadas como indicadores de 
intertextualidade. Seguramente a escolha destes temas aconteceu possivelmente devido ao 
resultado de pesquisas de opinião realizadas junto ao eleitorado. 
      Nesse trabalho, não se tem a pretensão de fazer uma discussão exaustiva sobre a 
conjuntura da eleição de 1998 até porque não se trata do objeto de investigação. Serão feitas 
apenas algumas considerações sobre as questões levantadas acima para que se possa situar 
melhor para analisar a propaganda política dos candidatos e as relações desta com a cultura, a 
folkcomunicação e com o contexto político vigente. 
      Na reta final da campanha eleitoral de 1998, uma grave crise abalou o mercado financeiro 
e veio colocar em xeque a estabilização financeira do país, tal assunto foi uma das questões 
prioritárias do debate político na disputa paulista a partir de determinado momento. Como o 
país se via mergulhado na crise em plena campanha, o candidato ao governo do estado pelo 
mesmo partido do presidente tinha necessariamente de definir estratégias para tratar do 
assunto, estratégias que não se confrontassem com as do candidato à presidente pelo mesmo 
partido que o seu. 
      Mário Covas assim como o presidente da República e também candidato à reeleição, 
procuraram construir um discurso para tranqüilizar os brasileiros de que a crise era passageira 
e que o país estava em condições de superá-la. Além disso, alegava que a crise era mundial e 
não somente do Brasil e que ele era o candidato mais preparado para comandar o país frente a 
um mundo globalizado e turbulento. Na parte de análise dos programas, é discutida de 
maneira mais profunda a estratégia discursiva dos candidatos sobre a crise. 

 
Metodologia de análise do corpus 
      Para o desenvolvimento deste trabalho foi proposto um estudo teórico e uma análise da 
amostra do material referente à propaganda eleitoral, visando atingir ao objetivo e à 
comprovação da hipótese da existência da intertextualidade entre os meios e da legitimação 
do discurso da televisão pelo discurso do jornal no âmbito eleitoral.  
      A escolha do meio envolvido na análise, a televisão, a seleção se deu porque mesmo com 
o grande número de estudos no campo político que se referem à televisão, o estudo da 
propaganda política propriamente dita ainda se encontra em um estágio preliminar, longe de 
ser algo estruturado. Levou-se também em consideração a insuficiência de estudos acerca de 
intertextualidade e sua relação com os meios de comunicação. 
      A escolha dos programas veiculados no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral se deu 
por conforme estudos de BARREIRA (1998), serem estes os espaços mais significativos de 
                                                 
2 No último programa de Mário Covas, no 1º turno apresentado no HGPE os eleitores são conduzidos a 
acreditarem que a candidata como estava em 4º lugar não teria chances contra Paulo Maluf e que a melhor 
alternativa seria então unirem os votos a favor de Covas. 
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difusão de discursos e das propostas dos atores políticos. Os debates entre os candidatos 
realizados pelas emissoras não foram analisados, mas apenas as falas do debate que foram 
depois reutilizadas nos programas eleitorais do candidato. 
      Entre os programas do HGPE apresentados foi feito um recorte de maneira a analisar 
apenas os programas do candidato Mário Covas do PSDB e da candidata Marta Suplicy do 
PT, sendo que tal escolha do 1º candidato se deve ao fato do mesmo ter sido o vencedor do 
pleito, ter apresentado um bom desempenho no final do 1º turno, conseguindo derrotar seu 
adversário no segundo turno embora todas as pesquisas iniciais indicassem o contrário.  A 
escolha da candidata se deve ao fato de durante todo o primeiro turno e inclusive durante a 
apuração deste, a candidata manter-se à frente ou em empate técnico com o candidato eleito. 
      A escolha do objeto da análise teve como preocupação central que o corpus de alguma 
maneira evidenciasse possíveis questões de relações entre comunicação, cultura e política. 
Deste modo foi feito um recorte de modo a analisar somente os programas do 1º turno dos 
candidatos selecionados, deixando de lado evidentemente os programas reapresentados. Tal 
recorte se deve ao fato de que o interesse maior da pesquisa foi verificar a construção dos 
argumentos utilizados no discurso, a consolidação da campanha, a presença de 
folkcomunicação nos programas veiculados e não apenas a disputa em si. 
      Tendo em vista que o propósito da pesquisa foi analisar nas situações discursivas questões 
sobre a presença da folkcomunicação nos programas veiculados durante a campanha eleitoral 
e verificar especificamente a presença de músicas regionais nos mesmos, os programas 
exibidos no primeiro turno já atendiam as necessidades apresentadas, não sendo necessário, 
portanto acompanhar toda a disputa. Deste modo, como afirmado acima, optou-se por 
trabalhar apenas com programas referente ao 1º turno. 
      A análise das estratégias discursivas dos candidatos a governador do estado de São Paulo 
Mario Covas e Marta Suplicy, tomou como objeto de investigação os programas que foram ao 
ar no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), transmitidos entre os dias 19 de 
agosto e 31 de setembro de 1998. De um total de 26 programas, foi feito um recorte de modo 
a trabalhar de maneira mais atenta com os programas relacionados e exemplificados mais à 
frente.3 
      Durante a análise dos 26 programas apresentados no 1º turno, maior atenção foi dada aos 
programas onde se evidenciou a utilização de músicas e ritmos regionais para viabilizar a 
construção do discurso apresentado no programa em questão. Tal recorte levou em 
consideração programas que apresentavam em seu conteúdo música e ritmos com 
particularidades específicas dos públicos que os candidatos desejavam atingir.  
      A estratégia metodológica de observação inicial dos conteúdos dos programas se baseou 
em uma leitura atenta destes discursos que foram transcritos e catalogados em fichas para 
posterior tratamento dos resultados. Após a observação e catalogação teve início a análise da 
relação entre comunicação e política, e, particularmente a busca de presença da 
folkcomunicação nos programas analisados.  
 
A mídia e a Folkcomunicação no HGPE de Mario Covas e Marta Suplicy 
      As campanhas políticas no Brasil cada vez mais se adaptam à lógica midiática. Desde o 
fenômeno Collor na campanha presidenciável de 89 cada vez mais os recursos midiáticos e de 
marketing político são utilizados em busca de eficácia nas campanhas eleitorais. Em 1998 
também se viu novamente este fenômeno nas campanhas. Tanto na propaganda de Mario 
Covas como na de Marta Suplicy, durante seus programas verificou-se a adaptação do 
discurso dos candidatos à lógica mediática, ou seja, a influência da mídia no discurso, como 
no caso da tematização de alguns programas sobre o emprego ou a crise econômica mundial. 
                                                 
3 Para desenvolver a análise, conseguimos junto ao Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Política e Opinião 
Pública, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) as fitas gravadas dos programas.  



A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo 

60 

      O que deve ser evidenciado é que este tipo de influência viabiliza a construção da imagem 
do candidato e a personalização da campanha que passa a girar em torno somente do 
candidato, deixando a imagem do partido ou ideologias partidárias para um segundo plano. 
No caso de Mario Covas, foi evidenciada sua competência administrativa, experiência, 
qualidades humanas enquanto o partido, as alianças e as ideologias partidárias envolvidas não 
mereceram tanta ênfase. Em suma, o mecanismo da personalização e os recursos visuais, 
características da influência da mídia na política foram bastante utilizados na campanha de 
Mario Covas. No caso de Marta Suplicy o que foi enfatizado era que a candidata era uma 
alternativa aos “mesmos” uma proposta de mudança. 
      Como visto anteriormente, a disputa política para governador no Estado de São Paulo 
durante o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral – HGPE - em 1998 esteve muito 
influenciada pela questão da crise financeira pela qual passava o país naquele momento, pela 
polêmica questão da reeleição para cargos executivos e como aconteceu nas campanhas 
anteriores pela preocupação do combate à violência. 
      A campanha para governador teve como uma das características o fato de ter sofrido 
grandes alterações depois do início do HGPE. O candidato vencedor Mário Covas, um dos 
focos da análise da pesquisa praticamente durante toda a campanha se manteve colocado nas 
pesquisas entre o 3º e em algumas vezes até como 4º colocado nas intenções de voto. Mesmo 
durante a apuração do 1º turno houve uma disputa acirrada entre Covas e Marta Suplicy, para 
decidir quem iria ao 2º turno concorrer com o candidato Paulo Maluf. 
      Durante a análise do HGPE, nos programas apresentados dos dois candidatos selecionados 
se percebe o uso de ritmos e músicas regionais ou específicas para determinados públicos 
praticamente durante toda a campanha, ou seja, em todos os programas. NO entanto, cada um 
dos candidatos desenvolve uma seleção particular com variação nos ritmos e estilos utilizados 
como pode ser visto abaixo. 
 

Candidato Estilos musicais encontrados 
Mario Covas Forró, Pop Romântico, Marchinha de carnaval 
Marta Suplicy Repente, Rap, Pop Romântico, Gospel, Samba 

 
      Embora os discursos dos candidatos tenham diferenças em sua construção, é possível 
perceber na análise que ambos utilizam ferramentas similares na seleção de estilos musicais. 
Marta em seus dois primeiros programas usa na abertura um Repente, logo em seguida do 3º 
ao 6º programa a candidata usa o estilo Rap, e nos demais programas encontramos os estilos 
Pop romântico, Gospel e Samba, seja este uso com a representação de toda a letra em si ou 
apenas o uso do ritmo instrumentalizado. Mário Covas por sua vez do 1º ao 6º programa usa 
na sonorização um Forró, logo em seguida do 7º ao 9º programa usa uma marchinha de 
carnaval e a partir do 10º programa até o final do primeiro turno usa em vários momentos um 
pop romântico. 
      A partir destas constatações referentes aos diferentes estilos musicais utilizados pelos 
candidatos observados, podemos indicar a apropriação de ambos os programas de 
características da cultura popular para a disseminação de suas mensagens. Os candidatos se 
utilizaram destes meios em diferentes estilos, de modo que pudessem atingir públicos 
segmentados existentes dentro do estado de São Paulo. 
      Vemos então, a política se apropriando da cultura popular para tornar as complexidades 
políticas inteligíveis para uma parcela populacional denominada como excluídos. Deste 
modo, o mecanismo funciona para que a população atingida sinta-se parte integrante e atuante 
da campanha do candidato, pois a música tocada é íntima destas pessoas e isso reflete na 
imagem do próprio candidato. 
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      A utilização do Rap, por Marta Suplicy deixa claro qual é a classe social que ela desejou 
atingir. Da mesma forma, quando elaborou seu programa destinado a conversar somente com 
as mulheres eleitoras, o programa eleitoral apresentou uma paródia da música de Rita Lee 
“Cor de rosa choque” que foi um ícone para as mulheres durante a década de 80. 
      Mário Covas por sua vez, utilizando-se do forró cantado e tocado por um personagem 
muito semelhante a Gonzaguinha estreita ainda mais a clareza da apropriação cultural por 
parte da política, principalmente com o caipira, típico da maioria das cidades do interior de 
São Paulo. 
      Embora os estilos musicais utilizados nos programas de ambos os candidatos nos 
indiquem um direcionamento da campanha (como o Rap, o Forró e até mesmo um estilo 
muito semelhante ao Gospel), não podemos deixar de citar que na campanha os programas 
também abordavam parcelas da população que não se enquadram nestas características, pois 
ambas utilizaram músicas, jingles para a campanha no estilo Pop romântico. 
 
Considerações Finais 
      É importante salientar entes de qualquer consideração mais detalhada que o trabalho ora 
apresentado não pretendeu estudar profundamente a relação dos meios de comunicação e os 
processos políticos, mas apenas uma característica dessa relação, a possibilidade da presença 
da folkcomunicação numa campanha eleitoral, ou seja, particularmente a presença de músicas 
regionais nos programas veiculados.  
      É evidente que em meio à análise desenvolvida se percebe que a relação entre a política e 
a mídia é paradoxal e tensa, uma vez que os meios têm veia mercadológica e visam lucro e a 
política por sua vez envolve vida pública e bem geral, o que nem sempre combina com lucros.  
      Tal relação sofre problematização ainda maior quando a política usando os meios de 
comunicação se apropria de aspectos culturais para atingir públicos específicos, como no caso 
do repente, do forró, rap, samba, etc, uma vez que a música é uma forma de manifestação 
cultural e um importante instrumento de divulgação.  
      Na verdade o uso de estilos específicos não é evidência de que públicos excluídos estejam 
participando ativamente do programa de determinado candidato, mas apenas indica que o 
programa em questão ao se apropriar de músicas regionais leva tais públicos a acreditarem ser 
parte do programa, os mesmos passam a sentirem-se incluídos no processo, o que nem sempre 
é uma realidade, muitas vezes a seleção de músicas de um programa tem o único intuito de 
entretenimento durante o HGPE. 
      Apesar da pesquisa ter em seu cerne a busca da folkcomunicação entre os discursos 
veiculados no HGPE, durante a análise dos dados algumas questões novas emergiram. Dentre 
estas questões encontra-se o fato dos candidatos trabalharem cuidadosamente a construção de 
sua imagem quando às vezes nem sequer se citavam os partidos, que ao que parece se 
tornaram nesta campanha apenas siglas. 
      Uma outra questão que se detectou na análise foi que, a lógica mediática esteve presente 
todo o tempo nos programas dos candidatos; foram programas completamente adaptados à 
mídia, ou seja, onde a personalização da campanha em torno dos candidatos ao lado do uso de 
muitos recursos visuais, presença de personalidades, formadores de opinião, entre eles líderes 
políticos, líderes sindicais, intelectuais e artistas, tornaram toda a campanha midiatizada.  
       Além dessas novas questões que emergiram, a partir da análise dos programas veiculados 
no HGPE, percebe-se que a utilização da folkcomunicação no estilo musical não se restringiu 
somente à campanha eleitoral para governador do Estado de São Paulo no ano de 1998. Tal 
afirmação se deve ao fato de que se observamos as eleições presidenciais de 2002 o fato 
parece se repetir. Durante as eleições para presidência da República em 2002, o candidato 
José Serra apresenta seu jingle “Eu quero Serra” em sete versões - sertanejo, pagode, pop, 
gaudério, forró, country e frevo.  
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      Apesar de não ser possível afirmar que é uma tendência na política, nos possibilita sugerir 
novas análises em relação a essa ferramenta que aparentemente está sendo utilizada pelas 
campanhas políticas. Cabe salientar que num país como o Brasil em que se encontram 
diferenças culturais muito grandes, é perfeitamente possível entender a apropriação cultural 
por parte da política, embora tal fato não pareça o mais adequado possível uma vez que a 
folkcomunicação em sua essência deveria ser a maneira de comunicação que determinados 
públicos utilizam para se manifestar. 
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Virgo, honra e peta 
As mulheres no poder por Macaco Simão: uma abordagem bakhtiniana 
 
 
Rodrigo Manzano 
Faculdades Integradas Alcântara Machado / FIAM SP 
 

“Todas no mundo dão a sua greta 
Não fiques pois, oh Nise, duvidosa 

Que isto de virgo e honra é tudo peta” 
XXXVIII, Bocage 

 
“A palavra é o fenômeno ideológico por excelência” 

Mikhail Bakhtin 
 

“Não existe humor a favor” 
Jaguar 

 
“Os soutiens foram queimados pelos homens, os homens da imprensa” 

Betty Friedan 
 

 
 
Resumo 
Este artigo analisa, quanti e qualitativamente, referências a mulheres que ocupam (ou 
ocuparam) espaço de visibilidade no poder político – ou que gravitam em torno dele – 
publicadas na coluna diária de José Simão, do jornal Folha de S. Paulo, entre os meses de 
abril e junho de 2004. A partir de uma inicial quantificação simples de incidência, escolhe, no 
corpus, algumas das citações de Simão e as analisa à luz dos escritos marxistas do russo 
Mikhail Bakhtin [1895-1975] e de sua construção conceitual do entrelaçamento teórico da 
palavra, linguagem e ideologia. Para tal, foram localizadas referências de Benedita da Silva, 
Marisa Letícia da Silva, Marta Suplicy, Heloísa Helena, Roseana Sarney e Rosinha Matheus. 
Na abordagem lingüística, contudo, escolheu-se a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy como 
corpo empírico. Conclui que, ainda que não faça qualquer tipo distinção de gênero em suas 
observações humorísticas sobre o cenário político nacional, José Simão trabalha com uma 
matéria-prima ideológica que inclui percepções socialmente cristalizadas sobre o papel do 
gênero feminino na vida cotidiana e transfere essas percepções para a esfera da vida política e 
para a atuação dessas mulheres na esfera do poder público. 
 
Palavras-chave: José Simão, mulheres na política, Mikhail Bakhtin 
 
 
Introdução 
      Desde 1997, a Lei 9.504 define que 30% das candidaturas lançadas pelas siglas políticas 
nos pleitos a qualquer instância governamental devem ser destinadas a pelo menos um dos 
sexos. Essa reserva eleitoral, à priori, teve por principal objetivo alterar os quadros políticos 
brasileiros que, majoritariamente masculinos, constituíram-se como redutos da hegemonia de 
gênero desde a República. Esse dispositivo foi antecedido por outra iniciativa – a Lei nº 
9.100/1995 que reservava uma cota de 20% às mulheres. 
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      Se os resultados da inclusão feminina no poder político – seja por meio dessa ressalva 
legal, ou por conta da maior participação das mulheres em todas os setores sociais, que cresce 
dia a dia – ainda são tímidos, os últimos anos presenciaram ressonâncias significativas na 
participação de figuras políticas que – a despeito de serem do sexo feminino – tornaram-se 
referências proeminentes na mídia e na agenda social. Este trabalho faz um recorte desse 
cenário ao escolher um lócus jornalístico específico: a coluna diária de José Simão, na Folha 
de S. Paulo.  
      Seja como território jornalístico, seja como campo ideológico, a coluna de José Simão 
ocupa um espaço que – sem os exageros ou esvaziamentos de sentido – é absolutamente 
singular na imprensa diária brasileira. Dotado de grande capacidade de catalisação dos 
eventos cotidianos, das preocupações coletivas ou dos acontecimentos políticos, Simão acaba 
por ser um dos únicos representantes da imprensa por fazer aquilo que se convencionou 
chamar de “crítica dos costumes”. Muito menos preocupado com a articulação lógica1 que é 
solicitada pelos espaços de opinião do jornalismo, o articulista faz de sua coluna um campo de 
atuação do non sense. Aliás, uma espécie de non sense muito bem estruturado, que ganha coro 
nos leitores do matutino ao elegerem a coluna como predileta e ao elevá-la a uma das sessões 
mais lidas do periódico, além de ser um produto reproduzido pela Agência Folha em outros 
jornais de referência de capitais brasileiras. 
      Vale lembrar que um estudo significativo sobre os textos de Simão foram já apresentado 
em dissertação de mestrado do Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e 
Semiótica (ALMEIDA, 1995), posteriormente publicado em livro (ALMEIDA, 1998). 
Naquele caso, a psicanálise e a importância do chiste enquanto manifestação da linguagem 
inconsciente nortearam a investigação. Este artigo, de todo modo, fará uso das brilhantes 
contribuições da autora, ainda que com outro referencial teórico e corpo empírico pouco mais 
delimitado. Diferencia-se daquele, por incluir, também, uma abordagem intertextual, 
evocando referências implícitas ou explícitas na escrita de José Simão.  

 
Metodologia 
      Esta investigação breve ocupa-se da análise quanti e qualitativa da mulher política na 
coluna diária de José Simão da Folha de S. Paulo entre os meses de abril e maio de 2004. 
Para a quantificação, foram selecionadas apenas as incidências simples de mulheres que 
pertencem ao eixo de poder político, que ocupem cargos públicos eletivos ou que tiveram 
representatividade em cargos de governo, desconsiderando-se critérios como centimetragem 
ou repetição semântica no mesmo dia. Para a abordagem qualitativa, faz uso da análise do 
discurso, tendo como orientação os escritos bakhtinianos e a observação lingüística das 
escolhas semânticas e sintáticas do autor da coluna. Nesse sentido, foram localizadas 
referências de Benedita da Silva, Marisa Letícia da Silva, Marta Suplicy, Heloísa Helena, 
Roseana Sarney e Rosinha Matheus e destas, abordada qualitativamente, a prefeita de São 
Paulo Marta Suplicy. 
 
A coluna e o colunista 
      Não é de se estranhar que os textos diários de José Simão não são passíveis de fácil 
classificação na tipologia clássica dos gêneros jornalísticos. Do ponto de vista temporal, 
assume um caráter daquilo que se convencionou a chamar de “coluna”, dado a periodicidade 
diária e o espaço nitidamente marcado por sua identidade pessoal; já sob a abordagem 
estilística, Simão transcende os gêneros literários e editoriais ao construir um espaço de 
                                                 
1 Entende-se, nesse sentido, que os gêneros jornalísticos opinativos têm como principal ferramenta a articulação 
entre os fatos apresentados pela realidade por meio da Lógica e que essa articulação o elevaria a uma categoria 
superior da simples emissão dos juízos de valor acerca da realidade. O jornalismo interpretativo e o informativo 
estariam ligados à Estética e à Ética, respectivamente. 
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catalisação dos mais diversos temas de interesse dos leitores e ainda por ter se firmado no 
jornalismo como autor de um gênero pouco publicado no jornalismo contemporâneo: a 
crônica humorística.  
      Se, na produção jornalística brasileira, a coluna de José Simão – que assume o alterego 
“Macaco Simão” – é de difícil localização em todo o espectro do jornalismo opinativo, é 
importante salientar que o humor no jornalismo impresso marcou profundamente a história do 
jornalismo ocidental.  

Editores astutos valorizaram o humorismo como estimulante para o 
interesse e como divertimento. Poucas coisas atraem a atenção tão 
rapidamente como o riso (...) As primeiras “colunas” eram 
compostas em grande parte de linhas engraçadas e de sarcasmos 
(BOND, 1959, p.234).   

      Em sua classificação dos tipos de coluna existentes no jornalismo contemporâneo a sua 
produção acadêmica, o professor do Departamento de Jornalismo da Universidade de Nova 
York Frasier Bond aponta a existência do que chamou “coluna miscelânea”, ou seja, “toma a 
variedade como seu princípio de orientação” (BOND, 1959, p.208). Mais recentemente, José 
Marques de Melo, utilizando-se de uma outra edição do mesmo livro de Bond, acrescentou 
que a coluna miscelânea faz uso de “uma certa dose de humor e sarcasmo nos assuntos 
tratados2” (MELO, 2003, p.141).  
      Ainda em Melo, é possível encontrar que  

A coluna corresponde à emergência de um tipo de jornalismo 
pessoal, intimamente vinculado a personalidade do seu redator. 
Talvez possa ser identificado como uma sobrevivência, no 
jornalismo industrial, daquele padrão de jornalismo amador e 
eclético que caracterizou as primeiras publicações periódicas (2003, 
p.140) 

      Segundo a definição de Melo, os textos diários de José Simão constituiriam-se nessa 
espécie de “jornalismo pessoal” – talvez melhor representado pela expressão “jornalismo de 
autor”. É nesse espaço ambíguo – em que se entrelaçam autor, coluna, leitor, objeto – que se 
situa Macaco Simão. O autor é também objeto da própria piada. A análise é a própria opinião. 
O seu juízo de valor é o que se transfere ao público e o juízo do público é o que se faz chegar 
até ele por e-mails e se transforma também na sua percepção. Adiante à consideração de que o 
humor no jornalismo teria apenas como objetivo ser um recurso para “estimular o interesse” 
ou “divertir”, como pontua Bond (1959, p.234), é preciso ressaltar que o humor de José Simão 
ganha outros contornos inseridos na perspectiva em que é criado – como se verá mais adiante, 
à luz das considerações de Mikhail Bakhtin sobre a palavra e a ideologia. Considerando que o 
leitor da coluna de Simão tem a Folha de S.Paulo como fonte de informação objetiva e 
factual, “dentro do jornal, a coluna do Macaco Simão funciona como uma parada para a 
ressignificação” (ALMEIDA, 1998, p.53) dos fatos cotidianos, que ganham outro sentido, que 
se investem de outro significado e que se desconstroem e se reconstroem sob outra percepção. 
Aguda. Critica. Non sense. Enfim, visivelmente ideológica3.  
      José Simão escreve suas colunas na Folha de S.Paulo desde 1987, no entanto, faz parte do 
quadro do grupo Folha da Manhã desde meados da década de 80, como redator Casa e 

                                                 
2 MELO fez uso da 2ª edição de Introdução ao Jornalismo de Fraser Bond, de 1978.  
3 As crônicas do Macaco Simão foram reunidas em quatro livros: Macaco Simão no Cipó das Onze ou Se 
Acordar Cedo Desse Dinheiro Passarinho Já Tava Milionário (1991), Guia do Lamagate ou Macaco Simão na 
República das Bananas (1992), Macaco Simão no Tetra (1994) e Macaco Simão em Nóis Sofre Mais Nóis Goza 
(1999). José Simão traduziu, também, as obras Diário de Nijinsky, em 1984, e Memórias de um Amante 
Desastrado, de Groucho Marx, em 1991. 
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Companhia, assumindo diversos cargos até chegar a editor-assistente do caderno Ilustrada, 
onde sua coluna sempre foi publicada4.  

Desde então, Simão desenvolveu um estilo de escrita peculiar, capaz 
de levar a informalidade e a zombaria ao paroxismo. Política, 
futebol, cultura e as mazelas do cotidiano da cidade são os temas que 
costuma abordar na coluna. Seus textos, compostos de períodos 
curtos e ágeis, repletos de trocadilhos, exclamações e bordões, 
tornaram-se conhecidos pela quantidade e atualidade das piadas que 
são capazes de condensar. (ITAÚ CULTURAL, 2004) 

      Ao escrever sobre si próprio, em seu site oficial, José Simão trata sua biografia com as 
mesmas ferramentas humorísticas com que trata seus objetos, alvos de sua coluna. Reduz sua 
infância a “eu era um menino asmático que ficava lendo Proust e ouvindo programa de terror 
no rádio”5. Sobre sua formação universitária: “em 69 entrei pra Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco. Mas eu matava aula com o namorado da Wanderléa pra ir assistir o 
programa de rádio do Erasmo Carlos”6. Com relação à sua coluna diária, escreve: “Aí em 87 
entrei pra Folha e escrevo colunas desde então. Que eu chamo de telejornal humorístico. Onde 
abordo os três temas que mais deliciam os brasileiros: sexo, política e futebol. Trio elétrico do 
brasileiro: real, bunda e bola!”7.  
      À política e ao sexo, então.  
 
Considerações históricas 
      Não restam dúvidas de que o século XX foi marcado por inúmeras conquistas sociais, 
entre elas o movimento feminista. Alijadas, não só do processo eleitoral, mas de quase todos 
os âmbitos da vida pública, as mulheres incluíram entre os direitos de igualdade no trabalho 
(ainda não conquistados integralmente, vale lembrar), os direitos de assistência pelo Estado e 
os direitos de autonomia sobre o próprio corpo (também não alcançados, principalmente nos 
países em que Estado e instituições religiosas relacionam-se de forma intensa) e os direitos de 
participação nos processos democráticos, que têm como instância máxima o exercício 
eleitoral. 
      A partir de uma perspectiva muito pontual – mas não menos significativa no âmbito da 
filogênese das humanidades no ocidente – vale lembrar que mesmo no cenário iluminista da 
França do século XVIII, os enciclopedistas não deram à mulher espaço de igualdade ao 
homem. Até mesmo no campo semântico, a francofonia (assim como o português) não 
conseguiu dissolver o embate ideológico que se encontra embutido nos semas “homem” e 
“mulher”, este primeiro com relação primária sinomínica com a humanidade de modo geral 
(homens = seres humanos do sexo masculino + seres humanos do sexo feminino). A 
Encyclopédie de Diderot e d’ Alembert, publicada sob os holofotes do iluminismo parisiense 
em 1755 com o subtítulo Dictionaire raisonné dês Sciences dês Arts et dês Métiers e que 
representou um avanço sobre as perspectivas cristalizadas sobre a realidade, o homem e a 
natureza, traz a seguinte definição de “mulher” no verbete correspondente: “femelle de 
l’homme”. Já homem, foi definido como um ser “sentant, réfléchissant, pensant, qui se 
promène librement sur la surface de la terre”. (apud DE MASI et PEPE, 2003 p. 163) O fato 
de, guardadas as descrições das diferenças anatômicas, a inteligência iluminista considerar 
que a mulher é apenas a fêmea do homem denuncia uma situação que viria permanecer na 
sociedade até meados do século passado. De Masi completa: 
                                                 
4 Em projetos especiais da Folha de S.Paulo, como cadernos dedicados à cobertura de eleições ou Copa do 
Mundo de Futebol, José Simão é removido para escrever especificamente sobre os fatos que circundam esses 
grandes eventos.  
5 JOSÉ SIMÃO – Site Oficial. Disponível em [http://www2.uol.com.br/josesimao/biografia.htm] Acesso em 14 
jul 2004. 
6 Idem, ibidem.  
7 Idem, ibidem. 
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As observações anatômicas segundo as quais a mulher seria um 
homem falhado levam a interrogar sobre os preconceitos relativos à 
inferioridade dela; nascidos das crenças populares, estes 
preconceitos levaram a descurar da educação das mulheres, a ponto 
de poucas terem se tornado célebres. Sófocles escreveu que o 
silêncio é o melhor ornamento da mulher; a partir de Orfeu, todos os 
poetas gregos falaram mal das mulheres, e o mesmo fizeram os 
poetas latinos, tais como Juvenal e Ovídio; segundo os rabinos, o 
fato de a mulher não ter sido criada à imagem de Deus justifica sua 
imperfeição; por fim, no Oriente, o estado de servidão doméstica e 
poligamia levaram ao desprezo pelas mulheres (...) (DE MASI et 
PEPE, 2003, p. 159)  

      Essa diferenciação anatômica – a mulher seria uma construção imperfeita a partir de um 
simulacro masculino, sustentada pela aplicação da mitologia religiosa e pelas condições 
sociais – foi o principal argumento a favor do impedimento do acesso ao voto feminino. 
Ainda que tivesse sido discutido como possibilidade na Constituinte de 1890, o voto feminino 
foi negado porque acreditava-se que a mulher não tinha capacidade intelectual e autonomia 
suficiente para escolher o seu candidato.  
      Efetivamente, o acesso das mulheres ao sistema eleitoral brasileiro só foi possível com o 
Código Eleitoral de 1932. No entanto, vale lembrar que o Rio Grande do Norte foi o pioneiro, 
em 1927, a permitir que mulheres votassem, a partir de um dispositivo legal incluído na lei 
eleitoral do Estado pelo então governador Juvenal Lamartine, o que possibilitou que o 
primeiro título de eleitor concedido a uma mulher em toda a América Latina fosse o de Celina 
Guimarães Viana, em novembro daquele mesmo ano8. Dois anos depois e ainda anterior à 
alteração legal de âmbito federativo, também no Rio Grande do Norte, foi eleita a primeira 
mulher para cargo político: a fazendeira Alzira Soriano elegeu-se prefeita da cidade de Lages. 
Após as mudanças eleitorais de 1932, elegeram-se a médica paulista Carlota Pereira de 
Queiroz, como deputada constituinte pelo Estado de São Paulo. A primeira senadora foi 
Eunice Michillis, do Amazonas, em 19799. A primeira mulher a se eleger como governadora 
de um Estado foi Roseana Sarney, no Maranhão, em 1998.  
      No bojo da reivindicação desta e de outras conquistas, durante a segunda metade do 
século passado, o movimento feminista começava sua batalha por igualdade de direitos, mas 
suas reivindicações ecoavam praticamente no mesmo cenário de desprezo à condição 
feminina. Betty Friedan, uma das mais conhecidas militantes da causa feminista na segunda 
metade do século XX, autora do “A Mística Feminina” (1963), quando em visita ao Brasil, 
falou em entrevista ao extinto Pasquim sobre essa condição silenciosa a que mulheres eram 
submetidas. Em um ambiente majoritariamente masculino – participaram da entrevista Paulo 
Francis, Millôr Fernandes, Flávio Rangel, Ziraldo e Rose Marie Muraro – Friedan queixava-
se da situação das mulheres em seu país, os Estados Unidos, e estendia essa percepção para a 
mulher latino-americana e brasileira e afirmava que a libertação da mulher envolvia critérios 
muito específicos de luta e não poderia reproduzir os modelos anteriores da revoluções 
sociais, além de reafirmar, como todo o movimento acreditava na ocasião, que a luta pelos 
direitos da mulher era uma revolução antes de tudo política: “eu não estou preocupada com 
política sexual, mas com política séria. Eu acredito no movimento da mulher como uma parte 
da política séria” (FRIEDAN, 1975, p. 72). A feminista apontava, ainda: “não é necessário 
usar mace ou gás lacrimogêneo para reprimir o movimento da mulher, você pode fazer uma 
piada” (FRIEDAN, 1975, p. 70).  

                                                 
8 O artigo incluído na lei eleitoral do RN em 1927 afirmava: “No Rio Grande do Norte, poderão votar e ser 
votados, sem distinção de sexo, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas por esta lei”. 
9 Eunice Michillis assumiu como suplente após a morte do titular José Esteves. 
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Anotações quantitativas 
      Para efeito de amostragem do objeto, foram escolhidas todas as colunas de Jsoé Simão 
publicadas pela Folha de S.Paulo entre os meses de abril e junho de 2004. É evidente que os 
comentários do colunista estão pautados por uma agenda que obedece a ordem dos fatos 
diários, publicados também pelas outras áreas e seções do jornal. Faz-se necessário ressaltar, 
portanto, que as incidências de referências a mulheres políticas na coluna estão intimamente 
ligadas com acontecimentos que circundam essas mulheres. Como passo inicial, foram 
contabilizadas todas as referências no período, seja de mulheres que efetivamente ocupam ou 
pretendem ocupar cargos políticos ou das que gravitam em torno do poder (como no caso da 
primeira-dama, Marisa Letícia, casada com o presidente Luis Inácio Lula da Silva). Essa 
amostragem trouxe os seguintes resultados, mês a mês: 
 
ABRIL* 

Datas REFERÊNCIA 1 4 13 14 16 20 21 22 25 27 
Σa
** 

Marisa Letícia          • 01 
Marta Suplicy       • •   • 03 
Heloísa Helena            00 
Roseana Sarney  • •         02 
Rosinha Matheus    • • •   • •  05 
Benedita da Silva         •   01 
Σb 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 12 
* Folha de S. Paulo, Caderno Ilustrada, Coluna José Simão, 1 – 30/abril/2004 
** Para efeito de contagem, ignorou-se o fato de haver mais de uma aparição semântica da 
referência na mesma data e coluna.  
LEG – [•] = Citação da referência  na coluna da data respectiva; [Σa] = somatória “referências 
individuais / mês” e [Σb] = somatória “referências do universo / dia” 
 
      Em abril, observam-se alguns comportamentos que justificam a hipótese da pauta pela 
agenda política, a começar com o fato de que a figura de maior incidência nas colunas é a 
governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus (PMDB), que aparece nos textos de José 
Simão em cinco dias do mês. Naquele momento, o governo estadual fluminense via diante de 
si um conflito em torno da construção de um muro que isolasse a Rocinha, um bairro carioca 
dominado pelo tráfico de drogas e reduto de alguns procurados pela polícia, líderes de facções 
do crime organizado. Em segundo lugar, Marta Suplicy (PT), prefeita de São Paulo, que, não 
só por ser do governo da maior cidade da América Latina, mas também por ter acelerado – em 
ano eleitoral – as obras de infra-estrutura na cidade, causando desconforto, principalmente no 
trânsito.  
      Em abril, as obras nas avenidas Rebouças x Faria Lima e Cidade Jardim ganhavam 
contornos de guerrilhas, à medida que transformavam o trânsito de veículos ainda mais 
complicado. Roseana Sarney (PFL), senadora pelo Estado do Maranhão, tem duas 
incidências, provocadas indiretamente pelo desdobramento do caso Waldomiro Diniz no 
Palácio do Planalto – já que haveria indícios de envolvimento de um mesmo integrante do 
Ministério Público na articulação das provas contra o governo federal sob a responsabilidade 
do mesmo procurador que em 2002 levantou provas contra Roseana, dissolvendo suas 
intenções de chegar à Presidência da República. Marisa Letícia (primeira-dama) e Benedita da 
Silva (senadora, PT-RJ) receberam uma menção, cada. A primeira por conta de um 
comentário tardio sobre as ordens que deu para a confecção de uma estrela nos jardins 
tombados do Palácio do Planalto, em Brasília; e a segunda, ao ser incluída em uma lista de 
conhecidos políticos fluminenses.  
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      A somatória final de todas as incidências, que computa 12 ao final, é distribuída ao largo 
de dez dias, ou seja, apenas em dois dias, duas mulheres políticas co-habitam a coluna de 
Simão: Benedita / Rosinha, Marisa / Marta.  
 
MAIO* 

Datas REFERÊNCIA 8 15 18 19 23 25 26 28 29 30 
Σa*

* 
Marisa Letícia   •   • • • •   05 
Marta Suplicy  • • •  •    •  05 
Heloísa Helena            00 
Roseana Sarney            00 
Rosinha Matheus     •    •  •1 03 
Benedita da Silva            00 
Σb 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 13 
* Folha de S. Paulo, Caderno Ilustrada, Coluna José Simão, 1 – 31/maio/2004 
** Para efeito de contagem, ignorou-se o fato de haver mais de uma aparição semântica da 
referência na mesma data e coluna. 
LEG – [•] = Citação da referência  na coluna da data respectiva; [Σa] = somatória “referências 
individuais / mês” e  [Σb] = somatória “referências do universo / dia” 
(1) Rosinha Matheus aparece no título da coluna  
      Se no mês de abril as referências às mulheres políticas na coluna de José Simão somaram 
12 ao todo, em maio esse número é acrescido de uma referência. No entanto, parece 
importante ressaltar que, ao contrário do mês anterior, agora as referências concentram-se em 
três mulheres: Marisa Letícia e Marta Suplicy (com cinco, cada uma) e Rosinha Matheus 
(com três). Destaca-se, ainda, o fato de que a governadora do Rio de Janeiro ter merecido 
menção em um título da coluna, no dia 30 de abril. Essa concentração provocou, também, 
uma incidência a mais da co-habitação de duas mulheres em um mesmo dia: por duas vezes 
Marta / Marisa dividem referências e em uma ocasião Marisa divide referência com Rosinha. 
Marta Suplicy aparece nas colunas em torno dos mesmos fatos do mês anterior; Marisa 
Letícia ganha visibilidade ao integrar a comitiva oficial da visita da Presidência da República 
à China e Rosinha Matheus, além de continuar como comentário em torno da violência no Rio 
de Janeiro, ganha menção pelo humor de Simão ao manifestar intenção de que as escolas 
públicas ensinassem a teoria criacionista do universo10.  
 
JUNHO* 

Datas 
REFERÊNCIA 2 8 9 1

1 
1
2 

1
3 

1
5 

1
6 

1
7 

2
2 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
9 

Σa
** 

Marisa Letícia        •        01 
Marta Suplicy  •  •1   • •   •2   • • • 08 
Heloísa Helena   • • • •   •        05 
Roseana Sarney                 00 
Rosinha Matheus  •  •     • •  • •  •  07 
Benedita da Silva                 00 
Σb 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 21 

                                                 
10 Segundo essa teoria, o mundo não teria surgido a partir de uma explosão cósmica, como afirmam correntes de 
pensamento científico, mas sim sido criado por Deus. A governadora do Rio de Janeiro é conhecida por, 
juntamente com seu marido, Anthony Garotinho (ex-governador e atual secretário de segurança pública do 
Estado) professarem publica e politicamente sua fé cristã e sua adesão ao protestantismo.  
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* Folha de S. Paulo, Caderno Ilustrada, Coluna José Simão, 1 – 30/junho/2004 
** Para efeito de contagem, ignorou-se o fato de haver mais de uma aparição semântica da 
referência na mesma data e coluna. 
LEG – [•] = Citação da referência  na coluna da data respectiva; [Σa] = somatória “referências 
individuais / mês” e  [Σb] = somatória “referências do universo / dia” 
(1) Marta Suplicy aparece no título da coluna 
(2) Marta Suplicy aparece no título da coluna 
 
      No último mês da amostragem, vê-se que o número total de referências aumenta 
significativamente, representando, de um lado a concentração de menções a Marta Suplicy e 
Rosinha Matheus, e de outro, referências a senadora Heloísa Helena (sem partido-AL). Marisa 
Letícia é citada apenas uma vez. Dois fatores explicam essa nova configuração quantitativa: 
em primeiro lugar, as candidaturas aos cargos municipais ganha contornos mais cristalizados 
e o lançamento de Marta Suplicy à reeleição é confirmado e em segundo lugar, depois de ter 
sido expulsa do Partido dos Trabalhadores, Heloísa Helena lança oficialmente a criação de 
seu novo partido (PSOL, Partido Socialismo e Liberdade). A queda nas referências de Marisa 
Letícia pode ser explicada com o fato de que estrategicamente e após os escândalos ligados ao 
plantio de flores vermelhas em forma de uma estrela nos jardins do Palácio do Planalto, ela 
procura um espaço de menor visibilidade nos meios de comunicação de massa. 
      Vale ressaltar, ainda, que, diferentemente dos meses anteriores, há a co-habitação de três 
mulheres políticas distintas em uma mesma coluna durante dois dias e duas referências no 
mesmo dia em duas ocasiões; nota-se também que a prefeita Marta Suplicy ganha o título de 
Simão em dois dias (9 e 22) e o número de dias em que mulheres políticas são citadas é 
expressivamente maior (15 colunas, contra dez dos dois meses anteriores). 
 

 Marisa  Marta  Heloísa  Roseana Rosinha Benedita Σd***
Abril 1 3 0 2 5 1 12 
Maio 5 5 0 0 3 0 13 
Junho 1 8 5 0 7 0 21 
Σc* 7 16 5 2 15 1 46 
%** 15,22 34,78 10,87 4,35 32,61 2,17 100 

* índice absoluto 
** índices relativos matematicamente arredondados 
*** Para efeito de contagem, ignorou-se o fato de haver mais de uma aparição semântica da 
referência na mesma data e coluna. 
LEG – [Σc] = somatória “referências individuais / mês” e [Σd] = somatória “referências do 
universo / mês”.  
 
      Na somatória final dos meses da amostragem, as referências foram assim classificadas: 
Marta Suplicy com 18 menções e 34,78% do total, Rosinha Matheus com 15 menções e 
32,61%, Marisa Letícia com 7 menções e 15,22%, Heloísa Helena com 5 menções e 10,87%, 
Roseana Sarney com 2 menções e 4,35% e Benedita da Silva com uma referência e 2,17%.  
      Nesse sentido, escolheram-se para o corpo quantitativo de análise do discurso sob a 
perspectiva bakhtiniana, as referências a Marta Suplicy, Rosinha Matheus, Marisa Letícia e 
Heloísa Helena e ignoraram-se as aparições de Benedita da Silva e Roseana Sarney, não só 
porque não representaram corpo suficiente como também porque foram mencionadas 
indiretamente por Macaco Simão.  
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Apontamentos bakhtinianos sobre signo e ideologia  
      Diante da profusão dos saberes específicos que se apresentavam como possibilidade de 
abordagem teórica da realidade no começo do século XX, Bakhtin escreve, nas primeiras 
décadas, o seu Marxismo e Filosofia da Linguagem. Como apontou Marina Yaguelo na sua 
introdução da tradução para a língua portuguesa, mais do que o título sugere, Marxismo e 
Filosofia da Linguagem é uma abordagem calcada na herança do pensamento de Karl Marx 
em sua íntegra. Ademais, defende a hipótese de que a psicologia e a sociologia – que 
constituíam corpo mais proeminente do ferramental teórico que suportava os estudos 
lingüísticos naquele momento – não davam cabo de explicitar as íntimas relações entre os 
fenômenos lingüísticos e as mudanças sociais que eram experimentadas pela sociedade 
naquela conjuntura.  
      Para além das relações entre significado, significação e significante, as estruturas 
lingüísticas, para Bakhtin, configuravam-se em fenômenos de explicitação das relações 
sociais e, nesse sentido, como manifestação supra corpórea da ideologia.  

Tudo o que é ideológico possui um significado e remete a algo 
situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é 
um signo. Sem signos não existe ideologia. (BAKHTIN, 2002, p. 
31) 

      Se é ponto pacífico que o jornalismo – mesmo o jornalismo objetivo, herdado da tradição 
norte-americana da produção em série dos bens simbólicos – é produto ideológico, Bakhtin 
fornece repertório teórico para localizá-lo no espectro das manifestações ideológicas da 
Cultura de Massa. Ora, enquanto suporte de comunicação, o jornalismo é construção 
mediatizada da linguagem. Enquanto linguagem, é sígnico. Enquanto estrutura composta de 
signos é manifestação ideológica. E, considerando as suas especificidades, o jornalismo é 
corpo ideológico que tem regras sintáticas, semânticas, estruturais particulares. Assim como o 
discurso científico, legal ou religioso. Cada manifestação lingüística tem seu corpo de 
normatizações. Para Bakhtin, essas diferenciações discursivas, para efeito, não as distingue 
como corpo ideológico, mas as une em torno do signo, como se vê: 

No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem 
diferenças profundas, pois este domínio é, ao mesmo tempo, o da 
representação do símbolo religioso, da fórmula científica e da forma 
jurídica, etc. Cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio 
modo de orientação para a realidade e refrata a realidade a sua 
própria maneira. Cada campo dispõe de sua própria função no 
conjunto da vida social. É seu caráter semiótico que coloca todos os 
fenômenos ideológicos sob a mesma definição geral. (BAKHTIN, 
2002, p. 33) 

      É necessário salientar, contudo, que não se trata somente de refração da realidade. O 
signo – ideológico em sua própria constituição – não é “apenas um reflexo, uma sombra da 
realidade, mas também um fragmento material dessa realidade” (BAKHTIN, 2002, p. 33). O 
jornalismo é, portanto, não um espelho que reflete a realidade. É parte da realidade. Constitui 
corpo com aquilo que observa e se altera – desde sua partícula menor, a palavra – no bojo das 
alterações sociais. Um jornal, como estrutura de comunicação social, compõe um mediador 
entre as relações de um grupo específico.  

[...] separando os fenômenos ideológicos da consciência individual 
nós os ligamos às condições e às formas da comunicação social. A 
existência do signo nada mais é do que a materialização dessa 
comunicação. É nisso que consiste a natureza de todos os signos 
ideológicos. (BAKHTIN, 2002, p. 36) 

      A função mediadora das relações sociais e ideológicas da comunicação social – e que o 
espaço de sua manifestação é a palavra, o signo – fica evidente em Bakhtin a partir da 
constatação de que  
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esse aspecto semiótico e esse papel contínuo da comunicação social 
como fator condicionante não aparecem em nenhum lugar de 
maneira mais clara e completa do que na linguagem. A palavra é o 
fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da palavra é 
absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada que 
não esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por 
ela. A palavra é o modo mais puro e sensível de relação social. 
(BAKHTIN, 2002, p. 36) 

      Orientado pelo postulado marxista, faz-se necessário, em algum momento da localização 
das intersecções entre linguagem, palavra, signo, ideologia e jornalismo, evocar a própria 
fonte da estrutura teórica que leva Bakhtin a esse posicionamento. Karl Marx, ainda que num 
texto precoce (porque de modo algum explicita seu pensamento sobre as relações ideológicas 
no Estado Capitalista) publicado em 1842 no Rheinische Zeitung quando se discutiam 
calorosamente questões sobre liberdade de imprensa, afirmou que “em nenhum lugar o 
espírito específico dos Estados manifesta-se mais claramente que nos debates sobre a 
imprensa” (MARX, 2001, p. 19) e, em argüição contra os defensores da censura ao jornalismo 
no estado prussiano, continou: 

A própria imprensa não é perfeita. É infantil caluniar aquilo que é 
bom, porque é um bom específico e não universal ao mesmo tempo, 
porque é este e nenhum outro bom. Na realidade, se a imprensa fosse 
tudo, realizaria todas as funções de um povo, e este seria supérfluo 
(MARX, 2001, p. 28) 

 
Marta Suplicy e a esquizofrenia espaço-temporal 
      Sob a constatação de que a ironia é a principal matéria-prima das 
análises/observações/opiniões de José Simão em sua coluna diária, vale lembrar que essa 
figura da linguagem é objeto transversal do legado bakhtiniano à medida em que sua estrutura 
teórica fez uso do conceito de dialogismo e que a ironia é, por natureza, uma ferramenta da 
linguagem bivocal. 

Nela, a palavra tem duplo sentido: volta-se para o objeto do discurso 
como palavra comum e para um outro discurso. A consideração pelo 
discurso de um outro implica, na verdade, o reconhecimento do 
segundo contexto como meio de perceber o significado da leitura 
(CASTRO in: BRAIT, 1997, p. 130) 
Pode-se entender o texto irônico (unidade de enunciação do autor + 
unidade de enunciação do outro) como resultado de uma operação 
dedutiva de contradição ou contrariedade em que se recupera o 
elemento pressuposto como a verdadeira expressão da significação 
(CASTRO in: BRAIT, 1997, p. 130) 
O enunciado irônico é interpretado, então, como uma pluraridade de 
vozes orientadas nos eixos da contrariedade e/ou da contradição 
(CASTRO in: BRAIT, 1997, p. 130) 

      A partir dessa constatação, este artigo trabalha, então, com um método principal que se 
configura na localização e explicitação dessas vozes múltiplas – que compõem o texto irônico 
de Macaco Simão – nas referências que fez e já citadas anteriormente de mulheres políticas. 
Traz à tona os intertextos que sustentam a ideologia do autor face ao seu objeto. 
      A mais citada das mulheres políticas no intervalo que compõe o corpo empírico deste 
artigo, Marta Suplicy aparece no discurso irônico de José Simão como um elemento que 
parece ocupar esquizofrenicamente o posto de prefeita de São Paulo. Como se estivesse 
descolada do ponto espaço-temporal que o destino teria lhe reservado – seja por sua condição 
economicamente superior (não deveria, portanto, fazer parte do quadro do Partido dos 
Trabalhadores) ou seja por sua condição feminina (em que características típica e 
esteriotipadamente são relacionadas aos interesses e preocupações da mulher média). 
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      Mulher e de família de classe sócio-econômica superior – e que, além disso, foi casada 
com o senador Eduardo Suplicy, que descende da linhagem dos Matarazzo, mais importante 
industrial brasileiro do começo do século XX, baseado em São Paulo – Marta Suplicy é 
retratada como a figura de preocupações e ações fúteis.  

Marta bota tanto botox que as bochechas dela é que estão em obras . 
(20.abril.04)  
Um amigo meu se encontrou com a Marta, e o cabelo dela tava tão 
liso e tão duro que parecia a Cameron Diaz  em "Quem Vai Ficar 
com Mary?11" (21.abril.04) 
E diz que a Marta tá aparecendo na televisão muito emPTecada! 
(18.maio.04) 
A bandeira do arco-íris é o guarda-roupa da Marta: um terninho de 
cada cor. (15.junho.04) 
E diz que o marqueteiro do Serra vai ser o Zé do Caixão. E a 
marqueteira da Marta vai ser a Ligia Kogos12, a Rainha do Botox! 
(26.junho.04) 

      Sob o enfoque intertextual, essa esquizofrenização da atuação política de Marta Suplicy 
fica evidente na reprodução, por José Simão, de uma piada amplamente difundida entre os 
paulistanos por ocasião das obras viárias que a prefeita de São Paulo implantou como 
prioridade em seu último ano de mandato e ano de tentativa de reeleição.  

E as obras da Marta? Diz que a Marta tá parecendo a Evita. Evita a 
Rebouças! Evita a Nove de Julho! E Evita sair de casa! Rarará! 
(27.abril.04) 
Ela é a nossa Evita. Evita a Rebouças. Evita a Faria Lima. Evita a 
Nove de Julho. E Evita sair de casa! (18.maio.04) 

      O efeito ideológico da comparação entre Marta Suplicy e Eva Perón transcende o 
trocadilho semântico entre “Evita” (nome próprio, diminutivo de Eva) e “evita” (v. evitar, 2ª 
pessoa singular, imperativo) e remete ao papel simbólico desempenhado por Eva Perón na 
Argentina do século XX. Ademais, guardadas todas as diferenças político-ideológicas e 
temporais, Eva Perón e Marta Suplicy percorreram trajetórias muito similares: as duas 
iniciaram sua carreira pública em meios de comunicação de massa – Marta apresentou o “TV 
Mulher” na Rede Globo, onde, como sexóloga aconselhava telespectadoras e Eva Perón foi 
artista de teatro popular e de rádio na Argentina dos anos 30 e 40 – ambas, ainda, causaram 
espanto social por conta do temperamento forte e são associadas a mulheres fortes que não 
abandonam as vaidades e a preocupação com a beleza física, tanto que a opinião pública tem 
conhecimento que, assim como Eva Perón tinha o seu cabeleireiro particular Pedro Alcaraz – 
que a acompanhou desde a vida artística até a morte por câncer –, Marta Suplicy também tem 
o seu Celso Kamura, a quem, constantemente, a imprensa chama de “fiel escudeiro”13.  
      A associação ideológica que a piada permite vai além. Fadadas a qualquer destino que não 
seja a vocação pública por meio da política, as mulheres que escolhem a atuação 
governamental e a exposição que lhe sucede são alvo constante da idéia de que estão “fora de 
lugar”. O sociólogo latino-americanista Eduardo Galeano escreveu, sobre Eva 

¡Viva el cáncer!, escribió alguna mano enemiga en un muro de 
Buenos Aires. La odiaban, la odian, los biencomidos: por pobre, por 
mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía 
viviendo. Nacida para sirvienta, o a lo sumo para actriz de 

                                                 
11  A personagem de Cameron Diaz neste filme, equivocadamente, passa liquido seminal em seu topete, o que o 
faz ficar, como num estado de excitação, levantado. Vale lembrar, ainda, que essa personagem é pivô de uma 
disputa amorosa entre dois rapazes o que faz remeter à separação de Marta Suplicy de Eduardo Suplicy e seu 
casamento com o franco-argentino Luis Favre e a divulgação amplificada que a imprensa deu ao caso. 
12 Ligia Kogos é dermatologista, proprietária de uma clínica de cirurgia plástica na capital paulista, conhecida 
por ser médica predileta entre as mulheres mais ricas da cidade. 
13 Ver exemplo em http://exclusivo.terra.com.br/paradagay/interna/0,,OI324464-EI3613,00.html 
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melodramas baratos, Evita se había salido de su lugar. (GALEANO, 
1996) 

      A própria Eva Perón, no auge da sua vida pública e já santificada pelos argentinos como 
uma mulher eleita por Deus para representá-los, ao publicar a sua biografia, assume um tom 
discursivo que reconhece que a medida das relações sociais é calcada nos modelos masculinos 
e patriarcais  

tudo, absolutamente tudo, neste mundo contemporâneo foi feito à 
medida do homem. Nós, mulheres, estamos ausentes nos governos. 
Estamos ausentes nos parlamentos, nas organizações internacionais. 
Não estamos nem no Vaticano nem no Kremlin. Nem nos Estados 
maiores dos imperialismos. Nem nas comissões de energia atômica. 
Nem nos grandes consórcios. Nem na maçonaria. Nem nas 
sociedades secretas. E, contudo, estivemos sempre na hora da agonia 
e em todas as horas amargas da humanidade (PERÓN, apud 
GARCÍA, 1997) 

      O aspecto esquizofrênico associado à figura de Marta Suplicy também pode ser subtraído 
de uma outra referência 

Marta Ataca! (20.abril.04) 
que faz, também por meio do trocadilho, alusão direta ao filme Marte Ataca14, em que, 
parodiando as produções hollywoodianas da década de 50, onde embates entre alienígenas e 
terráqueos eram o elemento central da trama, o diretor Tim Burton constrói uma comédia 
sobre uma possível invasão amigável de marcianos na Terra em que o que se desmascara é o 
despreparo e a vaidade política. 
      Marta Suplicy também é reconhecida como uma das principais articuladores do projeto de 
lei que institui a parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, como garantia dos direitos a 
herança e previdência a casais homossexuais. O projeto de lei – ainda não votado no 
Congresso Nacional – passou por outros relatores e, depois da saída de Marta do Legislativo, 
ganhou outros responsáveis. No entanto, a imagem dela é fortemente associada à causa 
homossexual – e isso é pejorativamente utilizado em campanha, como a última em que 
concorreu à prefeitura. Na coluna de José Simão, essa referência aparece em 

E a Marta vai pra Parada Gay porque ela é GLS: Gays, Lésbicas e 
Suplicys! (14.junho.04) 

quando o colunista altera o conteúdo do “S” da sigla GLS – que quer dizer Simpatizante – por 
Suplicy, num recurso lingüístico que funciona, nesse caso, como espécie de metonímia, ou 
seja, se Marta é simpatizante e Marta é Suplicy, Suplicys são Simpatizantes. 
  
Considerações finais 
      A independência da mulher e sua expressiva participação na vida política, como 
conseqüência dessa independência, já fazem parte dos cenários factuais da realidade e, 
portanto, são absorvidos pela imprensa de modo geral. À primeira vista, o conflito entre a 
mulher como elemento da sociedade patriarcal – que dita os lugares a que ela possa ter acesso 
– está resolvido. À primeira vista. Esquece-se que parte desta independência se deu por 
confluências históricas, como apontou Ameno, uma crítica do senso comum que afirma a 
mulher estar em situação de igualdade com o homem: 

A mulher não largou suas tinas de lavar roupa ou suas foices de 
cortar plantações impulsionada por súbita consciência das limitações 
em que vivia. Foi empurrada pelo motor da história, cuja 
engrenagem era formada por uma classe de homens,  os burgueses, 
com sede de expansão (AMENO, 2001, p. 25) 

e que, de certa maneira, essa independência política da mulher perpassa, sobretudo, por 
questões de independência econômica e da sua inclusão no mercado consumidor . Esta 
                                                 
14 Mars Atack!, direção: Tim Burton, roteiro: Len Brown, Woody Gelman, Wally Wood,  EUA, 1996. Fonte: 
marsattacks.warnerbros.com  
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relação entre consumo e independência faz ressoar, ainda, uma voz ideológica que é 
permanentemente masculina. 

A novidade é que agora a sociedade de consumo nos trouxe uma 
imagem de mulher que escandalosamente se confunde com a mesma 
realidade que lhe atribui valor. Ela é o próprio conjunto dessas 
relações a que damos o nome de mundo social. Ser mulher, na 
atualidade, ,mais do que ser objeto, significa refletir o sujeito (o 
sistema socioeconômico) que está fora dela e que lhe atribui o 
sentido ou lhe dá referência (AMENO, 2001, p. 30, 31) 

      De mesmo modo que a voz das estruturas socioeconômicas é quem dita as relações 
cotidianas que incluem a mulher no sistema de engrenagens capitalista, a participação das 
mulheres na esfera política ainda está ligada intimamente a uma voz ideológica masculina – 
que se reflete na abordagem midiática destas atuações.  
      Especificamente, sobre essa cobertura pela coluna de José Simão, podemos apontar 
algumas considerações preliminares: (i) o colunista não faz distinção entre mulheres e homens 
atuando na esfera pública, no entanto,  suas referências femininas estão simbolicamente 
atravessadas por outras referências que são masculinizadas; (ii) o fato de não fazer 
diferenciação e oferecer tratamento desigual de acordo com orientações político-partidárias, 
que, a princípio, parece ser efeito de uma observação desmotivada ideologicamente,  reflete o 
próprio sentido de que, não importando a orientação política da mulher, a voz masculina 
permanece intertextualmente; (iii) que ganha corpo material na coluna de Macaco Simão um 
número proporcionalmente inferior de mulheres políticas das que estão atuando nas esferas 
públicas e que estas mulheres concentram-se nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo (iv) 
se não há – como de fato não há – sentido em desconhecer o avanço da mulher no âmbito 
político, faz sentido localizar pontualmente que as mulheres estão sujeitas à ideologização das 
suas atitudes públicas por meio do humor. 
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Resumo 
Este artigo aborda as contribuições do jornalista Lourival Fontes na divulgação da propaganda 
ideológica do governo de Getúlio Vargas. Lourival Fontes foi o coordenador do 
Departamento de Imprensa e Propaganda-DIP, instituição responsável pela gestão da 
propaganda política e o relacionamento do Poder Executivo com os veículos de comunicação 
no primeiro governo (1934-1942) e no segundo governo (1950-1954) de Getúlio Vargas. O 
jornalista sergipano adotou estratégias de comunicação para fortalecer a imagem do ditador 
através jornais, emissoras de rádio e cinema. As ações do DIP foram caracterizadas pela 
censura a imprensa e a promoção do governo em eventos no Brasil e no exterior. Um dos 
projetos do DIP foi o Programa “A Voz do Brasil”, em 1934, que se mantém até a atualidade 
com outras características. Entre as conclusões estão o início de um trabalho profissional com 
vistas à consolidação da imagem pública do presidente da República e a adoção de elementos 
das propagandas nazista e fascista na construção do marketing político brasileiro. 
 
Palavras-chave: Governo Vargas, Propaganda, Marketing Político.     
 
 
De Riachão do Dantas ao Palácio do Catete: Os Passos de Lourival Fontes  
      Um dos mais importantes coordenadores políticos da Era Vargas, o escritor e jornalista 
Lourival Fontes nasceu na cidade sergipana de Riachão do Dantas, em 20 de julho de 1899. 
Simpatizante do socialismo na juventude, se tornou admirador do fascismo e de Benito 
Mussolini após uma viagem à Europa, fato que irá permear sua atuação como marqueteiro de 
Vargas por 12 anos.  
      Considerado o precursor do marketing político n cenário político brasileiro (QUEIROZ, 
2005, p.67), foi colaborador de jornais em Aracaju (SE) e Salvador (BA). Na capital baiana, 
fundou “A Hora Literária” e lá iniciou os estudos em Direito, encerrados no Rio de Janeiro 
em 1922. No Rio, trabalhou na Agência Havas (CALLADO,1999). Em 1930, apoiou o 
movimento revolucionário encabeçado por Getúlio Vargas, pois era partidário da Aliança 
Liberal. No ano seguinte, lançou e dirigiu as revistas “Política” e “Hierarquia” na capital 
carioca. As publicações tinham colaboradores de perfil fascista, como Plínio Salgado, líder 
dos integralistas.  
      Durante o governo Vargas, coordenou o DPDC-Departamento de Propaganda e Difusão 
Cultural por três anos até o mesmo se transformar no temido DIP-Departamento de Imprensa 
e Propaganda, de onde foi demitido em 1942 por pressões das lideranças militares (CPDOCa). 
Na ocasião foi substituído pelo major Antônio José Coelho. No final de 1945 foi nomeado 
embaixador do México, deixando o cargo após a deposição do líder do Estado Novo. Neste 
período escreveu “Homens e Multidões”, uma série de ensaios sobre grandes personalidades e 
questões internacionais. 
      Com a vitória de Vargas em 1950, voltou ao Palácio do Catete, onde assumiu a chefia do 
Gabinete Civil da Presidência da República. Deixou o governo quando Getúlio Vargas se 
suicidou em 1954 e neste mesmo ano se elegeu senador pelo Estado de Sergipe, exercendo o 
mandato entre 1955 e 1963. Morreu em 1967 no Rio de Janeiro sozinho, após 14 anos da 
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separação da sua segunda esposa, Adalgisa Nery, poetisa que se tornou importante 
parlamentar no Rio de Janeiro na década de 60.  
      Figura emblemática, agregou admiradores por sua competência política ou críticas em 
decorrência das articulações tecidas contra os meios de comunicação no governo getulista. É 
considerado um “brilhantíssimo intelectual” por AZEDO (2004) ou “um dos maiores 
especialistas mundiais em matéria de fascismo”, na ótica de DINES (2004).  
      Mentor de estratégias para calar os meios de comunicação, incentivar o culto à imagem do 
presidente Vargas no cinema, teatro, programas de rádios e jornais e cultivar a ideologia 
totalitária, Lourival Fontes utilizou o marketing político para “vender” as idéias da ditadura 
getulista e até certo ponto obteve êxito, se levarmos em conta que esteve à frente da 
coordenação de comunicação do governo Vargas por um período de 12 anos (1934-1942; 
1950-1954), ou seja, durante a maior parte das duas administrações do caudilho gaúcho.       
 
Controle da Imprensa e Culto à Imagem do Presidente 
      As iniciativas do governo Vargas, após a deposição de Washington Luís, em 1930, para 
divulgar as ações governamentais começam já no ano seguinte, o que demonstra a percepção 
das novas forças políticas sobre o poderio dos meios de comunicação em um momento no 
qual o rádio e o cinema engatinhavam e o jornal era considerado o mais estratégico veículo 
formador de opinião. Com um ano no poder, o dirigente gaúcho fundou o Departamento 
Oficial de Publicidade - DOP, que foi sucedido posteriormente pelo Departamento de 
Propaganda e Difusão Cultural - DPDC e pelo Departamento Nacional de Propaganda – DNP 
(CPDOCb, 2005). 
      A primeira instituição a cuidar da propaganda política do governo, DOP, foi criada em 02 
de julho de 1931 e estava vinculada ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Suas 
atribuições principais foram enviar material oficial à imprensa e atuar nas atividades 
relacionadas à radiodifusão. 
      Nesse primeiro momento, o presidente Getúlio Vargas tomou para si a responsabilidade 
de planejar uma estrutura governamental que abrangesse todos os meios de comunicação de 
massa. Somente em abril de 1934, delegou a tarefa de implementar as ações nesse sentido a 
Francisco Antônio Rodrigues de Sales Filho. No mesmo ano o DOP foi extinto e fundado o 
DPDC, desta vez o coordenador indicado foi o jornalista Lourival Fontes. A abrangência do 
novo espaço de divulgação, no entanto, foi ampliada, abarcando a cultura e o cinema, além da 
Imprensa Nacional e os serviços de radiodifusão.   
      Vislumbrando um poder maior ainda sobre as informações veiculadas, em 1937, a 
ditadura Vargas outorgou uma nova Constituição e a imprensa foi considerada serviço de 
utilidade pública. O que parecia à primeira vista o reconhecimento do papel social da 
imprensa, constitui-se em uma armadilha traduzida na censura. O autoritarismo atingiu os 
veículo de comunicação da época e a principal alegação do Estado foi a defesa da “educação 
nacional”.  
      Por essa razão, foi barrada qualquer iniciativa que contestasse as posições políticas do 
dirigente na imprensa. Para isso, o DPDC transformou-se em Departamento Nacional de 
Propaganda, sendo mantido na direção o jornalista Lourival Fontes. 
      As medidas tomadas pelo departamento promoveram a imagem do Brasil em outros 
países; a divulgação de jornalistas e intelectuais em jornais estrangeiros; a edição do “Boletim 
de Informações” em vários idiomas e com distribuição em hotéis, navios, embaixadas etc. 
Outra decisão polêmica foi direcionada às emissoras de rádio, que foram proibidas de 
transmitir programas estrangeiros no país, e às editoras, igualmente impedidas de vender 
jornais e revistas editadas no exterior.     
      Cerceada a liberdade de imprensa, proibida a circulação de idéias vindas de outros países 
– através do rádio, jornais e revistas – e realizados eventos para cooptar jornalistas e parte dos 
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escritores brasileiros, a estrutura de propaganda ideológica estava montada e assentada em 
inspirações fascistas e no nacionalismo exacerbado.  
      Considerado o “Goebbels” brasileiro, em alusão ao nome do chefe da Propaganda Nazista, 
Paul Joseph Goebbels, o jornalista Lourival Fontes idealizará outras estratégias de promoção 
da ditadura Vargas e de culto à imagem do presidente da República, utilizando até mesmo o 
teatro e os eventos públicos. O ponto alto dessas articulações foi a fundação do Departamento 
de Imprensa e Propaganda em 1939, quando montou uma equipe integrada por Licurgo Costa 
e Lincoln Nery,  profissionais de sua confiança. 
      Ao assumir o DIP, suas intenções de controlar as informações ficaram bem claras. Entre 
as providências do departamento estavam “centralizar, coordenar, orientar e superintender a 
propaganda nacional, interna ou externa, e servir, permanentemente, como elemento auxiliar 
de informação dos ministérios e entidades públicas e privadas, na parte que interessa à 
propaganda nacional”; “fazer a censura do Teatro, do Cinema, de funções recreativas e 
esportivas de qualquer natureza, da rádio-difusão, da literatura social e política, e da imprensa, 
quando a esta forem cominadas as penalidades previstas por lei”; “organizar e dirigir o 
programa de rádio-difusão oficial do Governo”, entre outras (LEGISLAÇÃO FEDERAL, 
2005). 
      O jornalista explicou o objetivo maior da propaganda política, em entrevista ao jornal 
“Diário da Noite”, citada por CASTILHO (1999): “... Pelo rádio, pela imprensa e pelo 
cinema, estamos realizando uma obra duradoura, patriótica e sincera, cuja finalidade superior 
consiste justamente no ideal que todos devemos cultuar de tornar o Brasil conhecido no 
mundo inteiro”, afirmou. 
 
Jornais: Subvenções e “Divisão” do Bolo Publicitário 
      No tocante aos jornais, Lourival Fontes idealizou e pôs em prática uma das mais 
sistemáticas campanhas de propaganda oficial. Ele observava até pequenos detalhes, como as 
entrevistas à imprensa. Recomendou a Getúlio Vargas que não falasse diretamente com 
jornalistas – uma das raríssimas exceções foi a entrevista concedida a Samuel Wainer, do 
jornal “Última Hora”, como conta o jornalista Joel Silveira (KWAK, 2005). Dessa forma, o 
livrava de embaraços ou mal entendidos. Quando ocorriam as coletivas, o jornalista era 
rigoroso e solicitava que as perguntas fossem encaminhadas a ele por escrito. Em seguida as 
selecionava, antes de encaminhá-las ao Presidente. 
      Joel Silveira conta um episódio que ilustra a habilidade de Lourival Fontes para lidar com 
a imprensa. Após insistir em fazer um contato pessoal com Getúlio e convencer o jornalista 
sergipano, Joel foi ao Palácio do Catete argumentando que gostaria de conhecer o líder do 
Estado Novo pessoalmente. Getúlio o recebeu gentilmente e o elogiou, apesar das ácidas 
críticas de Joel à ditadura. Em um ímpeto, o jornalista pediu uma entrevista, o presidente 
então reagiu chateado e disse “o sr. trata isso com o dr. Lourival" e deu as costas ao repórter.     
      No entanto, o mecanismo mais usual e pernicioso contra os jornalistas foi a distribuição 
das subvenções para a compra do papel de imprensa (RIBEIRO, 2005). Como o governo 
federal importava a maior parte do produto, vindo da Finlândia e Canadá, vendia com valores 
subvencionados às empresas jornalísticas. Essa prática serviu geralmente como forma de 
pressão, prejudicando os jornais que criticavam as ações governamentais.   
      Um dos principais jornais atingidos foi o “Diário de Notícias”, do Rio de Janeiro, de 
propriedade do jornalista Orlando Dantas. Outro veículo cerceado pela falta de papel foi a 
revista “Diretrizes”, dirigida por Samuel Wainer, Maurício Goulart e Otávio Malta. A revista 
deixou muitas vezes de chegar às ruas e dependeu da ajuda de jornais e revistas que 
emprestavam papel e restos de bobina. Focos contrários à ditadura Vargas surgiram no país, 
mas com pouca duração, a exemplo da “Folha Dobrada” e “Resistência” em São Paulo.  
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       A liberação de crédito, de acordo com RIBEIRO (2005), foi outro mecanismo de controle 
sobre os jornais. No período entre 1950 e 1952, o jornal “O Globo” teria obtido empréstimos 
no Banco do Brasil que alcançaram o valor de mais de um milhão dólares à época. O mesmo 
critério regeu a distribuição da publicidade dos órgãos do governo. O DIP possuía três listas 
com nomes de jornais: aqueles que deveriam receber as cotas, os que podiam ganhá-las, de 
acordo com o alinhamento político, e outros que jamais poderiam receber publicidade oficial.  
      O ex-diretor administrativo do DIP, Licurgo Costa em depoimento ao jornal “A Notícia”, 
de Joinville-SC, conta como era feita a distribuição das verbas:  

“Dispunha o DIP de uma considerável verba secreta (...) 
correspondentes, grosso modo, em uns 500.000 de hoje. Esta 
considerável importância recebida mensalmente era distribuída a 
títulos de subvenção para os jornais do Rio, alguns de São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Minas (...). No Rio a exceção era o ‘Correio da 
Manhã" que só aceitava receber pelos anúncios publicados, como os 
do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Instituto do Açúcar, 
mensagens oficiais etc. O "O Estado de S. Paulo" era ainda mais 
rigoroso, não aceitava qualquer publicidade de órgão governamental. 
As subvenções aos jornais iam de 20.000 a 100.000 dólares atuais, 
esta última para os "Diários Associados" (TERNES, 1997).  

      As organizações jornalísticas que não embarcavam na política de distribuição de 
benefícios, restava o fechamento de suas portas e foi dessa forma que Vargas encampou 
jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo, e decretou intervenção aberta aos jornais “A 
Manhã” e “O Estado de São Paulo”, incorporados ao patrimônio nacional. Além disso, o DIP 
tinha registros de todos os jornalistas, pressionando-os a se submeterem às ordens da ditadura. 
 
Rádio, Cinema e Teatro: da Hora do Brasil aos “Filmes Educativos”  
      Implementar um sistema de rede de rádios, conforme os modelos da Alemanha nazista e da Itália 
fascista, foi a meta de Lourival Fontes. No entanto, as dificuldades iniciais para tal projeto resultaram 
na criação, em 1934, do programa “A Hora do Brasil”, transmitido até hoje, porém com outras 
características. 

Herança do DIP, o programa veiculava entre 19h às 20h, notícias, 
discursos políticos e apresentações de cantores populares, chegando 
a premiar um hino não-oficial do Brasil, “Aquarela do Brasil”, do 
compositor Ari Barroso. Além disso, Getúlio Vargas adotou 
marchinhas para cativar o público, bem como bordões como 
“Trabalhadores do Brasil” e a figura do “marmiteiro”, o trabalhador 
que levava comida de casa ao local de trabalho em suas campanhas 
eleitorais, com informa QUEIROZ (2005, p.66). 

      Os investimentos em produção se estenderam ao cinema com a fundação, em 1936, do 
Instituto Nacional de Cinema Educativo-INCE, quando o governo começou a produzir filmes 
que considerava importantes para o divulgar sua propaganda ideológica. A brecha para isso já 
tinha sido aberta em 1932, através do decreto-lei 21.240, que incentivou a produção, no 
âmbito da iniciativa privada, de filmes educativos (SCHVARZMAN, 2002). Os filmes do 
governo eram veiculados em casas de espetáculo para grandes públicos, firmando a imagem 
do Presidente e enaltecendo suas ações.  
      O teatro, por sua vez, também foi alvo do marketing político da ditadura do Estado Novo. 
Vargas e integrantes do seu governo compareciam aos espetáculos teatrais. Em algumas 
ocasiões, as lideranças, ministros e políticos deixavam a platéia e tornavam-se protagonistas 
cantando, dançando ou contando piadas no palco.      
 
A Imagem de Vargas e a Cooptação dos Intelectuais 
      A imagem de Getúlio Vargas, enquanto grande líder, foi divulgada de forma sistemática 
na imprensa, cartazes, livros escolares e eventos grandiosos, em formatos até gigantescos. A 
presença do ditador era obrigatória em apresentações de bandas, inaugurações, visitas, 
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comícios e eventos relacionados às datas comemorativas, principalmente o aniversário de 
Vargas e o Dia do Trabalho. 
      Nas escolas públicas eram distribuídos cartilhas e livros com fotos do ditador. O conteúdo 
das publicações versava sobre o nacionalismo e as qualidade de Getúlio Vargas, tema ainda 
de publicações, tais como “Vargas, Estadista e Sociólogo”.  
      Para cuidar da imagem de Getúlio Vargas, Lourival Fontes convidou Jean Manzon, 
repórter fotográfico do “Paris Match” e “Paris Soir”, importantes revistas francesas 
(LOUZADA, 2005). Manzon fugiu para o Brasil após a invasão da França pelos nazistas e foi 
trabalhar no Departamento de Fotografia e Cinema, vinculado ao DIP. Na década de 40, 
iniciou carreira brilhante em “O Cruzeiro”, transformando-se em um dos melhores fotógrafos 
da história da imprensa brasileira.  
      Membro da Academia Brasileira de Letras, Vargas dará um tratamento especial aos 
intelectuais e escritores brasileiros, divulgando livros no exterior, abrindo espaço para a 
divulgação de obras em publicações editadas pelo DIP, concedendo honrarias e diversos 
prêmios. Para Joel Silveira, em entrevista a Geneton Moraes Neto, “a promiscuidade marcou 
a relação entre parte dos intelectuais e o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado 
Novo” (NETO, 2004). As colaborações dos escritores eram pagas pelo governo e aqueles em 
sintonia com o regime estavam entre os beneficiados pelas ações do Governo de Vargas.   
 
Considerações Finais 
     O jornalista Lourival Fontes foi o introdutor das estratégias de marketing político no 
Brasil, iniciando as primeiras atividades profissionais neste campo da comunicação. 
Admirador do fascismo e nazismo, na década de 30 trouxe elementos da propaganda dos 
regimes totalitários para a cena política brasileira.  
      Fortaleceu a imagem pública de Vargas por meio dos jornais, programas de rádio e 
produções cinematográficas, congregando várias mídias no sentido de divulgar as ações do 
governo e enaltecer a figura do chefe do Executivo. Controlou com “mão-de-ferro” a 
comunicação do governo com os meios de comunicação, censurou a imprensa e cortou verbas 
publicitárias visando pressionar os impressos opositores. Idealizou filmes e promoveu eventos 
públicos sobre os feitos do ditador. Além disso, cortejou intelectuais para que colaborassem 
com o Estado Novo.   
      Outro projeto implementado pelo jornalista foi programa radiofônico “Hora do Brasil”, de 
1934, que foi adotado posteriormente até por governos democrático como eficiente forma de 
comunicação com a população, principalmente as camadas mais distantes dos grandes centros 
urbanos. 
      Por fim, consideramos que as contribuições de Lourival Fontes são relevantes para 
apreendermos o projeto político do Governo Vargas, bem conhecermos as estratégias de 
comunicação que fundamentaram a imagem do grande líder que ficou na lembrança de várias 
gerações. 
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Resumo 
O paper propõe estudar a temática do marketing político na internet. O trabalho analisou a 
eleição municipal de 2004, na cidade de Ribeirão Preto, interior do Estado de são Paulo. 
Como objeto foram seis partidos: Partido dos Trabalhadores (PT)1,  Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB)2, o Partido da Social Democracia Brasileira  (PSDB)3, o 
Partido da Frente Liberal (PFL)4 e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)5, 
Partido Trabalhista do Brasil (PT do B)6.  
 
Palavras-chave: internet, marketing político e regionalidade   
 

 
Introdução 
      O presente estudo aborda a eleição de 2004, para Prefeito na cidade de Ribeirão Preto, sob 
a ótica do marketing político e pelo viés da rede mundial de computadores. 
      Como metodologia a pesquisa é exploratória. Dentro da pesquisa social, o estudo 
exploratório, segundo GIL (1987), tem a finalidade de desenvolver, esclarecer e modificar 
conceitos e idéias.   
      É um estudo inédito do marketing político ribeirãopretano. A política on-line faz 
(re)pensar a mídia como aparato tecnocultural, que  descentraliza a relação de poder e abre 
uma possibilidade a democracia. 
      Nesse sentido, modifica substancialmente a condição de informação, conhecimento e 
cobrança. Outro importante viés que se abre com a internet é a relação entre candidato e 
eleitor, que pode-se modificar e tornar-se mais próxima e madura. 
      Essa relação tende a não ser mais tão alienada, pois o político, com raras exceções, houve 
pouco seus eleitores e os cidadãos acompanham de longe os políticos. Na web os indivíduos, 
grupos e sociedade podem emancipar-se, por exemplo, de uma relação coronelista para 
formar um juízo de valor acerca da sua realidade.  
      A internet é uma ferramenta-meio, mas não é um fim em si mesma, ou seja, o perigo é sair 
do coronelismo tradicional, para entrar no coronelismo eletrônico. Portanto é necessário 
destreza para não cair na armadilha da interatividade dirigida nos endereços eletrônicos de 
partidos e candidatos. 
      Dentro do cenário de convergência multimídia pelo qual passa a sociedade em seus vários 
aspectos: econômico, social, político e midiático, as certezas de ontem são as dúvidas de hoje 
e as incertezas de amanhã. 
      Tudo é agora e rápido, acessível e disponível, informativo e complementar.  Num simples 
toque no mouse a informação está disponível para todos em qualquer lugar e hora. 

                                                 
1 www. maggione13.can.br 
2 www.baleia15.can.br 
3 www.gasparini45.can.br 
4 www.rafaelsilva22.can.br 
5 www. fatimafernandes16.can.br 
6 www. fernandochiarelli.hpg.com.br 
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      Na visão de MORAES (2001), a rede mundial de computadores favorece a difusão aberta, 
descentralizada e interativa, sem subordinação de comandos e hierarquias na mídia ou das 
engrenagens burocráticas de legitimação. 
      Mas, infelizmente, o marketing político, ainda, não descobriu a potencialidade da internet. 
Os meios tradicionais e os novos paradigmas não são excludentes, mas apresentam a 
possibilidade de serem convergentes. 
      Valorizar a rede mundial de computadores como fórum de debates e mobilização de 
maneira alguma significa colocar em xeque as ações eficazes do meio físico, seja no seu 
aspecto individual ou grupal. 
      O novo paradigma político e comunicacional migra para a integrar tecnologias digital e 
realidade virtual. O que era tratado de forma independente (áudio, vídeo, texto e dados) agora 
esta digitalizados como bits, com capacidade infinita. Por exemplo, numa rapidez 
impressionante, a tecnologia wireless (internet sem fio) assegura a convergência do 
computador, do celular e da web.    
      Alguns portais e provedores, por exemplo, IG e Yahoo, na eleição de 2004, já ofereceram 
pacotes publicitários e serviços aos candidatos e partidos. Ferramentas como e-mail marketing 
(que só é enviado com a anuência do usuário, que responde o aceite no próprio provedor), 
como mais uma forma de comunicação para açambarcar eleitores potenciais. 
      No entanto outros descartaram a possibilidade: Terra, AOL e Globo.com, pelo simples 
fato de, ainda, não existir uma legislação especifica que regule o marketing político na 
internet. 
      De acordo com a legislação, na Resolução7 número 21.610, instrução 75, proíbe a 
propaganda eleitoral (antes, durante e depois) em páginas de provedores de serviço de acesso 
a internet.  
      No artigo terceiro e oitavo, em seu parágrafo primeiro dispõe: 
Art. 3º A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 6 de julho de 2004 (Lei nº 
9.504/97, art. 36, caput).  
§ 1º Não caracteriza propaganda extemporânea a manutenção de página na Internet, desde que 
nela não haja pedido de votos, menção ao número do candidato ou ao de seu partido ou 
qualquer outra referência à eleição. 
Art. 8º Em páginas de provedores de serviços de acesso à Internet, não será admitido nenhum 
tipo de propaganda eleitoral, em nenhum período. 
      A legislação é dúbia, pois não define se é somente a homepages que não pode ou 
estende-se para as demais páginas. Pode conter um link que facilite o acesso a página do 
partido ou do candidato? São perguntas sem respostas específica pela Lei. 
      Como proceder então?. Faz a propaganda eleitoral, abusa do e-mail marketing, muda 
as cores da página do provedor ou do portal por conta própria e espera o reclamo de 
partidos e políticos adversários, para só ai se enquadar?. 
      É necessário ou, na verdade, já passou da hora de uma definição por parte do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), uma Lei que abranja a propaganda eleitoral na internet. 
      Devido ao amadurecimento e requinte da rede mundial de computadores, assim como o 
avanço crescente de sua participação na vida do brasileiro, a cobertura do processo 
eleitoral pela mídia cresce a cada ano e conferem ao pleito uma visibilidade ímpar. 
      Nos grandes centros os jornais e as revistas já utilizam os sites dos candidatos para 
buscarem informações. Desse modo, os políticos interioranos precisam profissionalizar 
suas campanhas na internet, disponibilizar uma gama diferenciada de informações para 
atender a públicos específicos, embora convergentes. Utilizar os dados referentes ao 
mundo virtual como, faixa etária, escolaridade, tempo de navegação etc.. 

                                                 
7 www.tse.gov.br 
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      É necessário atentar-se para a cobertura da mídia impressa que, muitas vezes, pauta-se 
pelos meios eletrônicos de comunicação. Nesse contexto, cabe aos marqueteiros, 
jornalistas e outros profissionais sofisticar os sites e as informações. 
      Outro ponto importante, ainda, é mapear as páginas não-oficiais. São duas as 
possibilidades: os favoráveis e os contrários. As páginas semi-oficiais favoráveis a 
determinado candidato devem ser monitoradas e supridas de todas as informações 
necessárias. 
      Por outro lado, as páginas semi-oficiais contrárias precisam ser vigiadas para que não 
deturpem ou criem notícias falsas e espalhem boatos mentirosos, que claramente 
prejudicam a imagem do candidato.   
      Sem ferir a legislação eleitoral a internet possibilita interação completa, com realização 
de pesquisas virtual, chat-debates e agenda. Conquanto, é importante que essas ferramentas 
estejam alinhadas com a estratégia de marketing de relacionamento dos meios tradicionais.  
      No interior, por enquanto, a realidade é bem diferente, os políticos exploram muito 
pouco a potencialidade de suas páginas em gerar notícia favorável. 
      Na cidade de Ribeirão Preto, os candidatos – com alguma exceção, utilizaram muito 
timidamente a internet como diferencial em suas campanhas, pois as homepages deveriam 
ser referência para eleitores e para a mídia. 
      Nas disputas eleitorais o marketing político é estratégico, assim como, a comunicação é 
fundamental. Cada vez mais, as campanhas tornam-se mais dinâmicas, com fatos (bons ou 
ruins) sucedendo-se a todo o momento.  
      A internet proporciona a velocidade exigida para contornar situações complicadas, um 
recurso para fortalecer o discurso e ferramenta de contrapropaganda. 
      Segundo reportagem do jornal Meio&Mensagem8 os partidos reservaram para o meio on-
line entre R$ 30 e R$ 40 milhões de verba. A internet tornou-se uma peça-chave no mix de 
mídia os candidatos.   
      Há uma década a internet era uma rede que usava a infra-estrutura de outros serviços, 
como a telefonia, para existir. Hoje, açambarcou outros meios de comunicação e promoveu a 
competição. 
      Todas as empresas tornaram-se pontocom, assim como as pessoas têm seu e-mail pessoal, 
porque, então, a política insiste e ficar fora do mundo virtual?. 
      Alguns dados – não utilizados pelos candidatos na disputa eleitoral sobre a realidade da 
internet na cidade9: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 MADUREIRA, Daniele. Disputa pelas Eleições chega à web. Meio&Mensagem. 2 ago. 2004. p. 41 
9 Pesquisa realizada em 2004, pela EPTV.com. foram ouvidas 1.460 pessoas, 47,5% do sexo feminino  
e 52,5% do sexo masculino. 

Possui computador em casa ? 
 

Sim       73,3% 
 
Não      15,0% 
 

Sem resposta     11,7% 

Com acesso a internet? 
 
Sim   92,3% 
 

Não   7,7% 
 
Hora média diária de conexão 
 
15 a 30 min  21,5% 
 
31 a 60 min  27,1% 
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História de Ribeirão Preto 
      Com a chegada dos mineiros na região riberãopretana, por volta do século XIX, iniciou-se 
o povoamento e a formação de uma pequena sociedade ribeirinha. O fundador de São Simão – 
comarca a qual Ribeirão pertencia – era mineiro, nascido em São João Del Rei, cidade de 
Minas Gerais. 
      Nesta época em que as terras eram grandes extensões sem proprietários, a obtenção era 
feita através da posse e tendo alguém com pretensões iguais estas eram disputadas. Vicente 
José dos Reis era proprietário do Ribeirão Preto ou Pontinha provável herança das terras 
disputadas pelo pai, que era sócio da fazenda Laureano e a do braço direito do Ribeirão Preto.  
      Ao longo do tempo, com a morte de Vicente José, na herança ficou estabelecido, metade 
para a esposa Maria Silveira da Anunciação e outra metade para seus filhos Matheus dos Reis 
Araújo e Claudina Maria.  
       À parte de Matheus foi vendida a Antonio Pedro de Mendonça. Já Maria Silveira não 
dividiu a sua parte na fazenda com a então viúva do filho. A metade pertencente à mãe passa a 
ser de propriedade da filha Claudina Maria, casada com Antonio José Teixeira Junior, 
incumbidos da maior parte da fazenda. 
      Com a venda e continua divisão da fazenda formou-se uma pequena vila. Estas pessoas 
queriam atribuir um patrimônio a São Sebastião – considerado santo pela Igreja Católica o 
qual eram devotas – porque a Matriz ficava em São Simão. 
       As primeiras doações de terras foram feitas por José Mateus dos Reis, porém houve 
fatores que retardaram a construção da capela. Como a demanda promovida por Antonio José 
Teixeira Junior, marido de Claudina Maria, contra a construção do patrimônio.  
      Outro fator era a o valor mínimo que as terras deveriam ter - os quais não foram atingidos 
com as doações. Mais tarde foi comprovado a legalidade das terras a seus respectivos donos, 
além do valor mínimo também ter sido resolvido com mais doações. Passada estas 
divergências, a construção da capela a São Sebastião iniciou-se, e as mudanças começaram a 
surgir destacando a abertura da Câmara Municipal. 
       A data da fundação de Ribeirão Preto encontra várias controvérsias. Houve múltiplas 
discussões até a data oficial. Alguns admitiram ser o dia 2 de novembro de 1845, a melhor 
representação para simbolizar o início da Historia de Ribeirão Preto porque neste momento 
foram doadas as primeiras terras.  

Categoria             Porcentagem 
Faixa etária 

 
até 18 anos    9,4 % 

 
19 a 24 anos  31,1% 

 
25 a 29 anos  19,4 % 
 
30 a 39 anos  21,6 % 
 
40 a 49 anos  12,7 % 
 
acima 50 anos    5,3 % 
 
sem resposta 0,4%

      Profissão  Porcentagem 
 
Estudante      24%  
Empregado em     22% 
Empresa privada 
 
Funcionário Público     10% 
 
Autônomo        6% 
 
Empresário        5% 
 
Desempregado       4% 
 
Outros       28% 
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      Outros defendem o marco inicial em 28 de março de 1853, quando a demarcação do 
terreno foi estabelecida. Contudo, a data decretada oficialmente foi 19 de junho de 1856.  
      Ribeirão Preto é nomeada em 12 de março de 1871, pela lei nº 67 como cidade. A 
necessidade de construir uma Câmara Municipal se torna indispensável para organizar a vida 
política.  
      A Câmara Municipal tinha mais poderes administrativos que legislativos e para escolha 
dos primeiros vereadores houve uma eleição indireta em São Simão, no dia 22 de fevereiro de 
1874. Foram escolhidos seis vereadores.  
      Dentre os seis eleitos indiretamente, João Gonçalves dos Santos torna-se presidente da 
Câmara e, por força da lei atuava como prefeito, pois na época o regime governamental era o 
monárquico.  
      As primeiras medidas, nomeação das ruas, o combate a uma epidemia de varíola através 
de vacinas, a construção de um cemitério mais afastado da cidade, de uma cadeia pública, de 
um mercado municipal. 
       A repercussão da proclamação atinge todo o país e chega em Ribeirão Preto, em 16 de 
novembro de 1889. A cidade tinha um grande número de adeptos ao regime republicano 
dentre estes futuros senhores do café.  
      Em 1883 chega a ferrovia Mogiana, para fazer o transporte do café. Com isso, o café 
ganha força e constitui uma monocultura promissora gerando 50% da renda do município.   
       A cidade, porém, enfrentou vários problemas como a febre amarela em 1901, um grande 
temporal em 1909, ocasionando a destruição de construções e estragos na cidade, e a geada de 
1918, que destruiu milhares de pés de café. Contudo, nada tão avassalador como a quebra da 
bolsa de valores de Nova Iorque em 1929.  
      Nesta ocasião, o café não era mais exportado aos Estados Unidos, pois este passara por 
uma de suas piores crises financeiras da História. A grande lei da oferta e da procura 
evidenciava-se, mas, no caso muita oferta e pouca procura ocasiona a desvalorização do café. 
Nesta fase o café chegou a não ter valor algum.  
      Muitos dos grandes proprietários de terras perderam tudo, a riqueza e o esplendor não 
eram mais evidentes. Foram queimados dez milhões de sacas de café, as terras e as fazendas 
dos grandes proprietários já não tinham mais valor e foram vendidas. 
      Passada toda estagnação, Ribeirão Preto supera a queda do café e diversifica a agricultura. 
Ingressa a cana-de-açúcar, para se transformar, hoje, na principal atividade. O setor terciário, 
o comércio e as industrias crescem e ganham forças expandindo a economia, que neste 
momento não era tão forte e consistente.  
      Nesta época é que surgem, também, as primeiras faculdades e, que torna Ribeirão Preto 
uma das cidades com maior número de alunos do interior do Estado de São Paulo.  
 
O site do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) foi o mais bem 
produzido, trabalhado e que melhor interagia com o eleitor. Moderno e dinâmico soube 
explorar  o meio virtual. 
      O candidato Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi10, ou, simplesmente, Baleia Rossi, 32, que é 
filiado ao partido há 14 anos. Casado, duas filhas é formado em Direito, atua, também como 
empresário – sua família possui uma produto de TV, apresenta, ainda, um programa popular 
de televisão na rede local há 11 anos. 
      O gosto pela política herdou do pai - ex-prefeito de Ribeirão Preto e ex-deputado federal. 
O jovem político exerceu mandato de vereador por dez anos e teve uma experiência como 
deputado estadual, em 2003. 

                                                 
10 PAGNAN, Rogério. Indefinição marca a eleição em Ribeirão. FSP, Folha Ribeirão, 3 out 2004, p. C4. 
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      Admirador de Ulysses Guimarães, desde de 1992 não perdia um pleito – perdeu a eleição 
para prefeito em 2004. As principais metas: empregos, habitação e colocar em funcionamento 
o distrito industrial. 
      A sua candidatura fez parte da coligação “Diga Sim Pra Ribeirão”, com inacreditáveis 
outros 13 partidos:  PSDC, PRONA, PSB, PMN, PFL, PP, PHS, PDT, PRTB, PPS, PRP, 
PTN, PAN.  
      Na internet podia-se conhecer a trajetória pessoal e profissional do candidato e do vice e a 
plataforma de governo. Além disso, fotos de campanha, acesso as pesquisas e as últimas 
notícias sempre atualizadas. 
      O ícone Cidadania apresentou aspectos interessantes e prestativos. Podia-se baixar o 
Estatuto da Cidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, num 
exemplo de respeito ao cidadão e prestação de serviço. 
Destacou-se também o ícone Seja Voluntário, pois os simpatizantes de sua candidatura 
podiam contribuir: 

• Ceder o muro da residência ou do imóvel comercial para pintura, 
• Espaço para afixação de placas ou banner, 
• Montar um mini-comitê na residência e armazenar os materiais de campanha , 
• Dispor-se a ser fiscal voluntário no dia da campanha, 
• Participar das carreatas, caminhadas, panfletagem etc., 
• Participar de eventos para arrecadar recursos para a campanha. 

      Os links permitiam o acesso ao site oficial de Ribeirão Preto, a Câmara Municipal de 
Vereadores, Governo do Estado de São Paulo, Justiça eleitoral e aos partidos políticos 
coligados ao PMDB. 
      Em outro link era possível conhecer os perfis dos vereadores candidatos pelo PMDB, bem 
como, aos da coligação. Existia, ainda, um espaço exclusivo para as crianças com brincadeiras 
educativas. Além do tradicional Fale Conosco.  
      Os passos do candidato podiam ser acompanhados no ícone agenda, com a programação 
do dia.  As cores respeitavam as do partido, aspecto positivo também para acessibilidade, 
navegabilidade e interatividade. Foi a campanha virtual mais agressiva.   
  
O site do Partido dos Trabalhadores (PT) manteve-se na média das demais agremiações da 
cidade. Nada de inovador, nem de ousado e muito menos de interativo. 
      O candidato Gilberto Maggioni, 58, que é filiado ao partido há dois anos. Casado, dois 
filhos é empresário com forte ligação a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto 
(ACIRP), da qual já foi presidente.  
      Sem afinidade ou traquejo político o ex-prefeito de Ribeirão Preto entrou no cenário como 
vice de Antonio Palocci Filho, na eleição de 2000. O político Maggioni nunca havia tido 
experiência na área 
      Admirador de Antonio Palocci Filho, atual Ministro da Fazenda, do governo de Lula não 
tem grandes ambições política. As principais metas: colocar em funcionamento dois bancos 
de alimentos, criar uma fábrica de medicamentos, criar o sistema integrado de saúde e dobrar 
o número de creches. 
      A sua candidatura fez parte da coligação com quatros partidos: PT – PV – PTB – PCB – 
PC do B.  
      Na internet podia-se conhecer a trajetória pessoal e profissional do candidato e do vice e a 
plataforma de governo. Além disso, fotos, jingles de campanha, acesso as pesquisas e as 
últimas notícias sempre atualizadas. 
      O ícone Programas de Tv e Rádio dava a possibilidade de ver e ouvir as propagandas 
anteriormente veiculadas. Podia-se acompanhar a programação do horário eleitoral. 
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      Os links permitiam o acesso ao site oficial de Ribeirão Preto, a Câmara Municipal de 
Vereadores, Justiça Eleitoral e aos partidos políticos coligados ao PT. 
Em outro link era possível conhecer os perfis dos vereadores candidatos pelo PT, bem como, 
aos da coligação. Existia, ainda, um espaço para conferir os artigos pelos colaboradores. Além 
do tradicional Fale Conosco.  
      Os passos do candidato podiam ser acompanhados no ícone agenda, com a programação 
do dia.  As cores respeitavam as do partido, aspecto positivo também para acessibilidade, 
navegabilidade e interatividade. Para os interessados podia-se comprar bonés, botons, 
adesivos, camisetas de dois tipos (branca e vermelha).  
 
O site do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), não apresentou novidades, mas, 
também, não deixou o eleitor desamparado no espaço virtual. De fácil navegabilidade 
dissemino informação. 
      O candidato Welson Gasparini, 67, filiado ao partido desde de 2003, casado, pai de quatro 
filhos. Formado em Direito, atuou no Jornalismo como radialista, onde começou sua carreira 
profissional e, também, como professor. 
      Dois de seus filhos, que formam uma dupla sertaneja comporão o jingle e animaram os 
showmícios. Além disso, participarão ativamente da campanha, com depoimento emocionado. 
Trouxeram, anda, amigos para participar dos programas televisivos.    
      Sem dúvida, entre todos os candidatos era o mais experiente, pois foi vereador por um 
mandato, três vezes prefeito, uma vez deputado estadual e uma vez deputado federal. 
      Como ideal de político espelha-se em Franco Montoro, e queria ser prefeito para recolocar 
Ribeirão Preto no cenário nacional. Seu principal trunfo foi gabar-se de ter experiência na 
administração pública. Embora, muitas vezes, parecia olhar somente pelo retrovisor. 
      Peessedebista de última hora saiu do PTB, para lançar-se candidato pelo PSDB, em 
coligação com mais três agremiações: PSC, PSL e PTC. O quarteto fez parte da coligação: 
“Ética, Experiência e Competência”.  
      Como promessas de campanhas afirmou, melhorar a saúde, construção de moradia com 
preços baixos, trazer industrias para a cidade, ampliar creches e plano de carreira ara os 
funcionários públicos municipal. 
      No espaço virtual no ícone biografia mostrava sua trajetória e a do vice, com forte apelo 
emotivo. Já em realizações mostrou obras de seus governos anteriores. A página apostava nas 
fotos, que eram atualizados periodicamente.   
      Destaque negativo para  blog do candidato que estava desativado. Espaço para boas 
informações, troca de idéias e convite para engajamento na campanha foi relegado a 
ferramenta de segundo plano. Em agenda podia-se seguir o candidato durante todo o dia. 
      No ícone campanha era possível ouvir os jingles, assistir os programas e imprimir 
aspectos gráficos da campanha. Outra possibilidade era acompanhar as informações sobre o 
candidato na mídia. 
      Existiam espaços exclusivos para as mulheres, para os jovens e para os idosos. O 
programa de governo podia ser impresso. Se o eleitor desejasse era só mandar uma mensagem 
para o candidato, clicando no ícone específico.  Era possível conhecer os candidatos para 
vereador.  
 
O site do Partido Liberal (PL),  era modesto, pouco atrativo e interativo. Não há 
preocupação em oferecer informações atualizadas aos visitantes, a página é mal-planejada e 
com visual ultrapassado. 
       O candidato Rafael Silva, 59, é deficiente visual. Bancário aposentado, casado, pai de 
quatro filhos e filiado a grei desde 2003. Sua trajetória na política consta dois mandatos como 
vereador e três como deputado estadual. 
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      Admirador do ex-presidente Tancredo Neves, pretendia ser prefeito para atuar de forma 
séria e independente. Acredita que um dos principais problemas de Ribeirão Preto é o modelo 
administrativo. Na sua visão somente com gerentes operacionais é possível governar a cidade. 
      Suas principais eram, instituir um gerente operacional ara cuidar da cidade, eliminar os 
partidos políticos dos comandos das secretarias ou autarquias, criar o conselho municipal de 
ética e trazer o gasoduto Bolívia-Brasil para Ribeirão Preto. 
      No www o ícone perfil trazia sua história pessoal e profissional, bem como a do vice. No 
ícone material eleitoral era possível imprimir as peças de campanha. Em música eleitoral o 
jingle podia ser ouvido. Em compromissos tinha-se acesso a plataforma de governo do 
candidato. 
      Em notícia mostrava a agenda do candidato, nem sempre atualizada e sua aparição na 
mídia. Em trabalhos realizados destacam-se os projetos da época que era vereador e deputado 
estadual. Além do fale conosco. 
  
O endereço eletrônico do Partido Socialista dos Trabalhadores unificados (PSTU), é 
incipiente. Pouco interativo, sem informações interessantes e que agreguem aos eleitores. 
      A candidata Fátima Fernandes, 50, a única mulher na disputa pela prefeitura. Professora 
da rede estadual, viúva e duas filhas. Nunca ocupou cargos públicos. 
      Admira Leon Trotsky e apresentou propostas pouco viáveis, como o Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT), calote da dívida municipal, a taxação de pessoas ricas da cidade e o 
rompimento com a Lei de Responsabilidade Fiscal.  
      Pretendia ser prefeita para que os trabalhadores tivessem um representante no cargo 
máximo da cidade e se sentissem representados.  
      Sua página na internet é ridícula e decepciona o internauta, pois é pobre de conteúdo. O 
máximo que se tem é, historia de vida da candidata e do vice, histórico do partido, vereadores 
e ícone para contato.  
 
O site do Partido dos Trabalhadores do Brasil (PT do B), estava em construção no dia do 
acesso. A tentativa foi registrada sob o número 275. Foi a única agremiação a não utilizar o 
espaço can.  Preferiu o site hpg. 
      A mensagem era EM CONSTRUÇÃO. O candidato Fernando Chiarelli, 43, é filiado ao 
partido desde 2003, é professor, solteiro e tem dois filhos. Sua trajetória política consta um 
mandato como vereador. 
      Sua candidatura foi impugnada durante a campanha, mas recorreu da decisão. Terminou a 
campanha encostado nos adversários. Suas propostas eram: criar hospitais, eliminar a 
corrupção na prefeitura, criar a faculdade municipal, plano de carreira para os funcionais 
municipais e ocupar espaços públicos vazios com loteamento popular.   
    
Conclusão 
      Entre os seis candidatos à Prefeitura, Baleia Rossi foi o que melhor utilizou e mais 
apostou na internet. Soube explorar a potencialidade dessa ferramenta, utilizando-a de forma 
pró-ativa. 
      Seu site era bem completo, com informações interessantes, atuais e convidava o 
eleitor/internauta a se engajar na campanha. Indiscutivelmente, o político que melhor 
conjugou o meio. 
      Outros destaques positivos foram as páginas de Maggioni e Gasparini bem 
esquematizadas e dinâmicas. Souberam agregar valor a campanha virtual, com boa estratégia 
de comunicação.  
      Pelo viés negativo foi o endereço de Chiarelli, que estava fora do ar.  
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      Nenhum, porém, soube utilizar dos dados disponíveis sobre a realidade da internet na 
cidade – se é que sabem de sua existência!, para melhor aproveitar a potencialidade do 
ciberespaço. 
      O investimento vale?. A resposta simplista é não. Porem, em perspectiva o uso da internet 
cresce muito entre os brasileiros. Outra contribuição é com o processo e consolidação da 
democracia. 
      Os partidos e candidatos precisam atender às expectativas do eleitor de uma forma 
interessante e de alto nível. Essa relação verdadeira, democrática e interativa ajuda a construir 
a marca, ou seja, trabalha imagem pública das greis e dos seus filiados a longo prazo.   
      A tendência é que cresça os endereços eletrônicos comerciais e não comerciais dedicados 
a cobertura de campanhas. Os órgãos de mídia: jornais, revistas, portais da web e estações de 
televisão já abriram links nos suas próprias páginas para fazer o acompanhamento, pois não 
podem ficar de fora da convergência tecnológica.  
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Introdução 
      O Marketing Político é uma das áreas mais interessantes dentro do cenário das eleições. É 
como se fosse os bastidores de um show, onde ficam as maiores e reais estrelas do espetáculo. 
Dentre este cenário um dos assuntos mais importantes é a atenção para a imagem do 
candidato, imagem esta que não é só constituída por caráter, honestidade e passado digno. 
Outros atributos formadores de imagem são decisivos para uma boa aceitação do eleitorado. 
Trata-se da postura que o político deve ter durante toda sua campanha. 
      Neste trabalho, abordamos de forma detalhada como um candidato deve se portar diante 
das várias mídias (TV, rádio, jornal, revista, etc). Trataremos de como ele deve se vestir, 
segundo análises da psicologia das cores, em um debate, em um comício e até mesmo em uma 
fotografia. Veremos, também, as várias maneiras de utilização da voz, gestos e alguns 
cuidados que devem ser tomados nas aparições públicas. 
      Enfim, este trabalho traz, em vários exemplos e em vários cenários, a boa maneira de 
conquistar eleitores através da imagem.   
  
Delegando Tarefas 
O Papel da Agência de Publicidade 
      A personalidade e a reputação do candidato são fatores cruciais dentro do processo 
político, é responsabilidade dele como candidato – para com você, sua família e seu partido – 
comunicar suas idéias e programas do modo mais eficaz possível. A propaganda oferece um 
dos caminhos para atingir este objetivo. A propaganda pode aumentar o número de eleitores, 
dar à campanha um alcance maior e um impacto mais amplo.  
      Assim, como as empresas conseguem a melhor propaganda possível através do trabalho 
com as agências, igualmente cada vez mais candidatos e partidos políticos começam a confiar 
no serviço especializado da agência de propaganda, não somente pelo fato de estarem 
contratando profissionais para cuidar de sua imagem nas diferentes mídias, mas também e 
com maior ênfase, pelo fato de, ao contratar uma agência, o candidato efetivamente amplia 
sua equipe na campanha, sua fonte de idéias, o pessoal da agência se envolve e a criatividade 
é estimulada. 
      Segundo KUNTZ (1986, pág. 270). 

“Uma agência de propaganda não tem como tarefa conduzir a 
campanha do candidato em seu lugar. O objetivo real é elaborar uma 
propaganda efetiva para a campanha que o candidato faz; uma boa 
campanha publicitária política reflete o candidato e não a agência. 
Mas as responsabilidades da agência são explícitas; é dever da 
agência dirigir os aspectos profissionais, técnicos, administrativos e 
comercias da campanha publicitária, de acordo com os termos do 
contrato estabelecido com o candidato”. 

      Além disso, a agência de propaganda deve se responsabilizar pela verdade e precisão da 
propaganda política por ela feita é como acontece na elaboração de uma campanha para um 
produto de consumo, porém deve-se ter cautela e a obrigação profissional de manter os 
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padrões de bom gosto e evitar difamação e descrédito pessoal do candidato na propaganda. O 
candidato não é um produto, deste modo é dever da agência utilizar suas habilidades de 
comunicação a fim de familiarizar o eleitorado com o candidato, seu caráter, bem como seus 
ideais políticos e de seu partido. 
      O preparo e a colocação da propaganda é processo bastante complicado. Uma boa agência 
economiza o tempo, o desgaste mental, e a energia do candidato que enfrentará programações 
durante a campanha que lhe exigirá estes atributos. 
      Cabe a agência de propaganda a determinação de toda parte visual da campanha, criação e 
produção, bem como supervisionar os filmes, jingles, áudios-visuais, e outros serviços 
específicos que exijam um alto grau de conhecimento e orientação. 
      È de extrema importância que a agência de propaganda participe do conselho político da 
campanha, pois com a sua experiência pode ser importante no desenvolvimento de novas 
estratégias de comunicação, caso sua resposta será mais rápida e eficiente se tiver integrado 
no núcleo de inteligência. 
      “A agência não garante a vitória. Ela garante que as mensagens serão adequadamente 
transmitidas e que a verba para a propaganda será eficazmente utilizada”.(KUNTZ, 1986, pág. 
267). 
 
O Assessor de Marketing & Propaganda 
      Uma boa assessoria de marketing político deve conhecer a fundo todas as etapas de uma 
campanha, alem de todas as atividades que o seu candidato deverá cumprir ao longo da 
mesma, “não somente quanto aos aspectos promocionais e necessidades de comunicação, mas 
também às ligadas a área operacional e política da campanha” (KUNTZ, 1986, pág. 15). Essa 
experiência não se aprende somente nos livros e nos gabinetes, é necessário o contato com o 
eleitorado nos mais diversos centros de encontros populares. 
      Esse profissional tem que fazer com que exista um elo de ligação entre a agência e o 
candidato, fornecendo e este suporte técnico quanto ás informações que deve ter acesso, para 
melhor desenvolver suas atividades, orientando os profissionais de produção quanto á 
peculiaridades das atividades eleitorais e até mesmo nas atividades políticas do candidato que 
assessora e de seus adversários, para que possa executar um projeto de comunicação eficaz, 
evitando projetos mal estruturados, por motivos falhos de comunicação entre candidato e 
agência; Deve também estar atento aos interesses do candidato junto á agência e os desta 
junto ao candidato, alem de organizar o plano e materiais e serviços, bem como sua 
distribuição no decorrer da campanha. 
       
A Psicologia das Cores 
O estudo das cores 
      Vários estudos já foram feitos para compreender os efeitos que as cores tem sobre cada 
indivíduo, principalmente a fim de colaborar com a publicidade e propaganda fazendo um elo 
com a psicologia. Estudiosos se aventuraram no mundo do inconsciente das pessoas, 
desenvolveram estudos que decifraram nosso mapa cognitivo. 
      Vários fatores são estudados para medir o grau de intervenção nas escolhas das cores. Os 
costumes sociais são fatores que intervêm na escolha. O mesmo se pode observar na 
diferenciação dos sexos. 
      Mas, há uma pesquisa feita pelo psicólogo Bamz que alia o fator idade à preferência que 
indivíduo manifesta por determinada cor. Esse estudo pode conduzir a resultados eficazes no 
campo do marketing político. Vejamos os resultados desta pesquisa segundo FARINA (1999, 
pág.105): 
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Cor Período / Idade Característica 
Vermelho 01 á 10 anos Efervescência e espontaneidade 
Laranja 10 á 20 anos Imaginação, excitação, aventura. 
Amarelo 20 á 30 anos Força, potência e arrogância. 
Verde 30 á 40 anos Diminuição do fogo juvenil 
Azul 40 á 50 anos Pensamento e Inteligência 
Lilás 50 á 60 anos Juízo, misticismo e lei. 
Roxo Acima de 60 anos Saber, experiência e benevolência. 
  
      Pudemos perceber que os idosos preferem tonalidades escuras, já os adultos preferem o 
verde e o azul, e as crianças e os mais jovens preferem cores vivas e fortes. 
      Este estudo é de fundamental importância para desenvolvermos uma campanha política, 
desde a criação dos materiais de campanha até na imagem do candidato (tema este que 
trataremos no próximo tópico) que, para angariar os votos que necessita, deve-se relacionar 
com as diferentes faixas etária. E é de grande valia saber adentrar no inconsciente de cada 
cidadão, de diferentes idades, subliminarmente com o estímulo da cor. 
 
Roupas & Cores: O candidato vestido para a vitória 
      Iremos tratar agora, de maneira exata, a aplicação da psicologia das cores no modo do 
candidato se vestir. Isto também é um trabalho que se compete ao publicitário, ele deve 
assessorar o candidato quanto ás cores de suas roupas mantendo uma coerência do inicio ao 
fim da campanha eleitoral. Deve estar atento ás programações e compromissos da campanha, 
assim como suas características, tais como classe social que estará presente, faixa etária, 
classe trabalhadora, etc. 
      O assessor de marketing e propaganda deve fazer com que o modo que o seu candidato se 
apresente seja agradável aos olhos de cada segmento de seu eleitorado. As cores constituem 
estímulos psicológicos para a sensibilidade humana, influindo no indivíduo, para gostar ou 
não de algo, para negar ou afirmar, para se abster ou agir. As cores fazem parte da vida do 
homem e penetram em seu cérebro para dar um colorido ao pensamento e às coisas que o 
rodeiam, enfim, para dar sabor à vida, ao ambiente. 
      Muitos políticos não dão a mínima atenção, e nem se quer pensam nisso, na cor de sua 
camisa, ou de seu terno, ou de sua gravata em suas propagandas na TV e suas aparições 
públicas. Mas, mal sabem eles, que um bom visual já é meio caminho andado para chegar à 
vitória. Claro que há a necessidade de atribuir e agregar outros fatores no visual do candidato, 
como postura, gestos, expressões, que serão tratados nos próximos capítulos. 
      Alem de levar em considerações os estudos de BAMZ (que, aliás, oferece boas dicas de 
como preparar a roupa do candidato para encontros segmentados com pessoas de diferentes 
idades) devemos também usufruir alguns estudos que outros pesquisadores fizeram a respeito 
do significado psicológico das cores, como este que vamos comentar agora. Trata-se de um 
estudo que identifica as sensações e as associações que fazemos quando visualizamos 
determinada cor. 
      Segundo FARINA (1999, pág. 112-115) nossas sensações e associações são as seguintes: 

Cor Associação 
Material Associação Afetiva Significado 

Branco Batismo, casamento 
neve, nuvens. 

Ordem, simplicidade, 
limpeza, bem, paz, pureza, 
dignidade, otimismo e 
inocência. 

Simboliza a luz, a vida e o 
bem. 
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Preto Sujeira, sombra, 
noite, fim.  

Mal, tristeza, temor, 
negação, pessimismo. 

È expressivo e angustiante, 
às vezes tem conotação de 
nobreza e seriedade.  

Cinza Pó, chuva, neblina, 
ratos. 

Tédio, desânimo, seriedade 
sabedoria. 

Intermédio entre a luz e a 
sombra. 

Vermelho 
Guerra, perigo, sol, 
vida, fogo, mulher, 
sangue. 

Dinamismo, força, energia, 
coragem, paixão, glória e 
calor.    

Aproximação, encontro, 
ação agressividade. 

Amarelo Palha, oriental, 
verão, luz. 

Iluminação, conforto, alerta, 
inveja, adolescência e 
euforia. 

Simboliza a cor da luz.  

Verde Primavera, bosque, 
natureza, umidade.   

Bem-estar, saúde, 
tranqüilidade, segurança, 
esperança, coragem. 

Cor reservada, e de 
equilíbrio, expressa 
suavidade.  

Azul Céu, mar, frio, 
gelo. 

Verdade, afeto, amizade 
confiança, precaução. Céu, sentimento profundo. 

Marrom Terra, outono, 
desconforto. 

Pesar, melancolia, 
sensualidade. Resistência e vigor. 

 
      Como vimos no quadro acima “O vermelho é quente e impulsivo; o verde dá sensação de 
frescor e simboliza esperança; o azul é frio e calmante; o amarelo sugere luminosidade e 
alegria”.(SANT’ANNA, 2000, pág. 181). Quando um candidato, por exemplo, usa uma 
camisa vermelha em um longo discurso, acontece uma estimulação em todo o sistema nervoso 
das pessoas que estão assistindo, há uma elevação da pressão arterial e nota-se que o ritmo 
cardíaco se altera. Já se este político usar uma roupa cuja cor que predomina é o azul irá 
produzir um efeito exatamente contrário, o ritmo cardíaco e a respiração diminuem. Daí 
conclui-se que o azul é psicologicamente calmante. 
      Para a escolha da cor da roupa do candidato ser coerente é importante condizer com 
alguns fatores: As cores do partido político, as cores utilizadas na campanha, a psicologia das 
cores, os diversos locais e mídias visitadas e exploradas pelo candidato. 
      Se ele, por exemplo, tiver dúvidas quanto ao uso de roupas ideais para um debate 

“É sempre bom, ainda, se possível, conhecer previamente a cor do 
cenário onde o debate irá acontecer. Ajuda a escolher o tom mais 
adequado para a roupa que o candidato vai usar. De qualquer forma, 
um candidato nunca deve vestir preto ou branco, nem roupas e 
gravatas listradas. Na dúvida o melhor é colocar um termo azul 
marinho não muito carregado, camisa azul clara e gravata vermelha. 
Ou terno cinza e gravata azul”.(MENDONÇA, 2001, pág, 126). 
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Candidato x Imprensa: a arte de dissernir 
O Discurso 
 
       Um dos principais recursos que o candidato dispõe para a divulgação de sua plataforma, 
deve ser clara assim como o discurso claro, objetivo, acessível e interessante, sendo que isso 
faça que o público ouvinte seja estimulado e desperte a emoção passada pelo discurso. 
      O candidato deve também saber o momento certo em que ele assumi o papel de humilde e 
que passa mais adiante para mostrar-se  agressivo ou profundo conhecedor do assunto, assim 
sabendo a entonação , a modulação e o timbre da voz integram aos recursos de áudio e a 
maneira de trajar-se  e gesticular-se nos recursos visuais. 

“A entonação de voz do orador é que irá determinar sua postura 
diante dos temas abordados e seu estilo de abordagem irá transmitir 
personalidade aos temas. Assim, o orador dispõe dos recursos de 
vocalização e expressão, ora utilizando-se de tom calmo e narrativo, 
ora utilizando-se de tom calmo e narrativo, ora ironizando ou 
elogiando. De repente, se inflama e levanta a voz, expressando 
indignação ante um fato, para depois torná-la grave e pausada, ao 
sugerir uma solução para o problema”. (KUNTZ, 1986, pág. 65) 

      Quanto ao assunto deve compor-se de temas emocionais ou até polêmicas, intercalando 
com os temas fundamentais procurando uma harmonia e ritmo constantes até o final do 
discurso guardando para o final um item de grande impacto para que depois do candidato ter 
ido embora o público ainda fique com a mensagem na cabeça e venha discutir com seus 
parentes ou amigos. 
      Outro fator seria a aceitação do público diante do político sobre tempo do discurso e a 
qualidade do som para que seja medida a aceitação do publico, com isso seja inserido no meio 
da população para ver onde e hora certa de agir. 
 
A apresentação na TV: Imagem e Discurso bem afinados. 
       São cuidados que devem ser tomados quando um candidato está falando, o olhar irônico, 
um movimento com a boca ou a posição das mãos, também um óculos espalhafatoso, ou os 
cabelos esdrúxulos, podem muitas vezes tomar o lugar de todo o comentário verbal, desviar a 
atenção do eleitor, interferindo na comunicação, pois é muito mais fácil prender a atenção na 
fisionomia do político. O que pode ser bastante desastroso seria a gestualidade, uma rápida e 
simples sombra de dúvida na expressão facial do candidato, uma gaguejada, mesmo que 
discreta, pode colocar em risco sua apresentação. 

“Como regra básica e geral, nunca se esqueça de que tudo na TV é 
informação. O que conta não é só o texto, mas o corpo de quem está 
ali, enviando esta ou aquela mensagem. Contam o timbre da voz, a 
entonação, as pausas, o olhar, os gestos, a roupa, o corte do cabelo e 
até um simples piscar de olhos”.(MENDONÇA, 2001, pág.50). 

       Agora se o candidato é visto por ter uma boa imagem e desenvoltura diante das câmeras, 
com carisma, tudo se torna mais simples, sendo que aparecer com um discurso afinado, 
atualizado, falando de um jeito simpático e equilibrado isso se torna um fator positivo para a 
campanha. Uma reação autêntica vale mais do que um discurso com vários detalhes e 
conteúdos sem tanta importância, outro grande fator é a maneira de como ele age 
preocupando-se mais consigo mesmo agindo de modo sincero, sem demagogia, sem gestos 
agressivos e sem ataques pessoais. 
      Algumas regras que são tão importantes quanto os discursos e as vestes do candidato, 
devem ser levadas em considerarão como a apresentação facial que é feita com detalhes, fazer 
a barba somente duas ou três horas antes de entrar no ar, tomar um banho de sol é bem vindo, 
descansar para chegar ao debate tranqüilo e com expressão jovial, ou seja, entrar com cara de 
vencedor. 
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“A forma como você fala, o jeito como você olha, podem ser muito 
mais convincentes do que o seu discurso. Muitas vezes, algumas 
pessoas dizem: ‘Mas você vai mesmo votar em fulano? Ele nem se 
quer sabe falar’. Não interessa. Ela fala com os olhos, fala com as 
mãos, fala com a alma”. (MENDONÇA, 2001, pág. 54). 

      Debate é uma coisa muito técnico, ele deve saber que público está lhe assistindo e deve 
responder as perguntas de forma curta e concisa, aguardando sempre a hora certa para poder 
falar. Nos intervalos são passados informações sobre os erros de postura do candidato (muito 
sério, antipático, falando alto, muito agressivo, etc.) e algumas dicas mais formais, outro 
ponto de vista importante é ser gentil, respeitoso, principalmente com as mulheres, ele pode 
ser duro, muito duro, sem ser grosseiro. 
 
A Emoção da voz no rádio 
      Apesar da atenção a ser dada quanto ao modo de se vestir, fazer gestos e expressões de um 
candidato ser a mesma nas apresentações em comícios e pela TV, vimos uma diferença na 
maneira de falar e se portar, uma diferença no modo de ação quando se está em um excitante e 
empolgado comício e depois se apresentar num silencioso e reservado estúdio. Nesse novo 
tópico jogaremos em questão uma outra forma de expressão de um político, algo sem 
imagem, o desafio de passar garra, emoção, confiança e caráter somente através da voz, 
falaremos agora do rádio. 
      Não devemos jamais, em uma campanha política, duvidar ou subestimar o poder do rádio. 
Ele e nossa segunda mídia, e complementar à TV. 
      Aparelhos de rádio ligados tocando musicas, propagandas e notícias, fazem parte do 
cotidiano de trabalho de milhões de pessoas. O generoso rádio só requer nossa audição, 
portanto enquanto a mulher arruma a casa, cuida das crianças, e faz comida, ela ouvi rádio. E 
ninguém consegue arrumar o telhado assistindo televisão. 
      “A TV exige quase 100% de sua atenção (...). No rádio ao contrário, a sua atenção está 
dividida, dispersa entre o que você ouvi e o que você vê ou faz”.(MENDONÇA, 2001, pág 
138). 
      Portanto, sua mensagem no rádio tem que ser forte, rigorosamente redundante, repetitivo 
mesmo. 
      Para o programa de rádio, é adequado o uso de falas curtas, fluentes, coloquiais. Há a 
exploração criativa de efeitos sonoros, além disso, o seu discurso pode ser mais agressivo do 
que na televisão. E é no rádio que os jingles, digamos assim, se sentem em sua casa. 
      Já em uma entrevista do candidato no rádio acontece o contrário da tv, o entrevistado pode 
aprofundar mais nos assuntos e a tranqüilidade pode tornar mais simples o responder das 
questões. Como não existe o recurso visual, a voz e a entonação são os únicos recursos que o 
entrevistado deve se preocupar, é necessário ter um bom treinamento para tentar impressionar 
o ouvinte, com seu discurso, assim evitando erros de pronuncias e pausas prolongadas. É real 
que na linguagem do rádio, as comparações, casos e exemplos podem esquentar o clima da 
entrevista, pois o ouvinte pode visualizar e ter essas figurações retóricas em sua mente. 
  
Falar com o corpo: A expressão e Mensagem na Fotografia 
      Faremos uma abordagem sobre os vários fatores que se deve levar em consideração para 
fazer uma foto do candidato. Todos os atributos de composição de uma boa imagem devem 
ser empregados em uma fotografia. Atributos estes, como de praxe, a postura, a expressão, 
roupas e cores, que fazem com que um recurso que só conta com a imagem paralisada, sem 
som, passe uma mensagem de confiança, simpatia e compromisso para o eleitor. 
      Para esta analise escolhemos como estudo a foto “oficial” do candidato, ela é uma das 
coisas importantes de uma campanha, vai ser usada em outdoors, cartazes e outras peças. 
Antes de tirar esta foto é necessário realizar longas reuniões para discuti-la. Primeiro, porque 
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ela não deve ser uma foto qualquer, a fotografia tem que ter alma, vida e vibração. Segundo, 
porque a imagem da foto vai variar em função de cada candidato, da realidade em que ele 
vive, do eleitor que ele quer atingir. 
      Em função dessas coisas, 

“ele vai aparecer, na foto, com ou sem paletó. Gosto de fotos em que 
o candidato está de camisa social, com os punhos dobrados, e 
gravata. Dá um ar de trabalhador e, ao mesmo tempo, de sujeito 
jovial. Para muitos candidatos, isso cai bem. Mas depende das 
reações dos eleitores.” (MENDONÇA, 2001, pág. 217) 

      Por fim, temos uma questão muito subjetiva. É a expressão do candidato na foto. É difícil 
definir isso, mas o fato é que, numa determinada campanha, você quer que determinado 
candidato tenha uma determinada expressão. Uma expressão que não seja séria, nem risonha 
demais, por exemplo. Que passe seriedade e simpatia, ao mesmo. 
      É preciso encarar tudo isso de forma técnica e séria e a foto sairá como o esperado. 
Acontece é que muitas vezes, a foto que é perfeita para o publicitário nem sempre é a que o 
político, ou sua esposa, ou seus filhos gostam. Ele preferiria aquela que está sorrindo, ou a 
que está sério.  
      E como ninguém gosta de ficar vendo, na campanha inteira, uma foto que não te agradou, 
nos cartazes, muros e panfletos aconselho que sejam escolhidas, pelo publicitário, de cinco a 
dez fotos que se enquadrariam nos seus objetivos e pedisse para que, dentre estas fotos, o 
político juntamente com sua família, escolha a melhor. Dessa maneira, o publicitário tem uma 
foto perfeita para a campanha e um candidato feliz.  

 
Jornal & Revista: Uma conversa franca  
      A linguagem dos jornais e revistas é a que mais se aproxima da conversação normal, pois 
o entrevistado fica a vontade e sem preocupar com a postura, timbre de voz, entonação ás 
coisas que cercam o rádio e a TV. A entrevista deve se realizar como se o candidato fosse um 
empresário e recebesse a visita de um cliente. Cordial e respeitosamente, deve se deixar a 
vontade o cliente e expor seu produto, respondendo com segurança e tranqüilidade as 
curiosidades do cliente. 
      É importante saber sobre o entrevistador, qual o estilo da reportagem, qual o objetivo do 
jornalista com aquela entrevista, o que ele pretende salientar dentro da matéria. Com isso 
diminui as chances de eventuais distorções nos pontos de vistas emitidos. 
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Resumo 
O estudo parte uma breve contextualização da pós-modernidade como pano de fundo para a era 
tecnológica, da informação e do conhecimento, a fim de fazer uma reconstrução teórica do 
conceito de comunidade, de comunidade virtual e de como o(s) mesmo(s) podem ser aplicados 
nos relacionamento e grupos de discussão que compõem o Orkut.  A pesquisa é interdisciplinar, 
inclui-se na perspectiva da análise pós-moderna da sociedade, mas ao tratar de comunidades 
virtuais no ciberespaço penetra no campo específico dos estudos da comunicação, colocando 
em evidência a presença das teorias da comunicação, em particular a teoria tecnológica no 
estudo em questão.Tendo com referência  a conjuntura pré-eleitoral de ser um ano político, a 
proposta foi observar como isso interfere ou mesmo altera na capacidade de avaliação 
eletivamente efetiva  dentre outros usuários do orkut. Neste sentido, foram acompanhados duas 
comunidades  Marcelo Miranda, sou mais você e 100% Siqueira Campos referentes estas as 
informações necessárias para a análise apresentada. 
 
Palavras-chave: Comunidades virtuais, orkut, política midiatizada  e comunicação política. 
                                                                                                                                                                         
A sociedade tecnológica 
      Em qualquer leitura que se faça hoje em dia sobre a sociedade encontram-se dados que          
evidenciam as transformações pelas quais a mesma vem passando nos últimos anos. Essas 
transformações ainda que tenham origem econômica influenciam diretamente a cultura, a 
política e todos os pilares da sociedade, dentre eles o conceito de comunidade. 
      Um dos fatores dessas transformações é a Internet que vem revolucionando os 
relacionamentos humanos desde quando se inicia o processo de popularização desta nova 
tecnologia que é hoje um dos segmentos que mais cresce no mundo. Junto com a Internet cresce 
também as inúmeras possibilidades inovadoras e nunca antes experimentadas ou estudadas, em 
particular as relações que acontecem no ciberespaço como os grupos de discussão, fóruns e 
comunidades virtuais em sites específicos a estes propósitos como, por exemplo, o Orkut. Cabe 
salientar a importância que ganha a Comunicação ao observar um assunto como esse e levar em 
consideração uma teoria da comunicação, em particular a Teoria Tecnológica apresentada de 
maneira quase profética por McLuhan ainda na década de 1960. 
      A proposta da pesquisa foi desenvolver um estudo sobre a Sociedade Informacional e sobre 
as relações de comunidade nesta nova sociedade, tendo como um dos pressupostos a Teoria 
Tecnológica apresentada aos alunos na disciplina de “Teorias da Comunicação”. Sob a ótica 
indicada acima se observa o site Orkut em busca de indícios das relações que acontecem no 
ciberespaço e incluem-se no conceito de comunidade e não de apenas agrupamentos 
tecnológicos.  
      Apesar do assunto ainda ser novo e estar na discussão no âmbito geral da comunicação, tal 
discussão poderá trazer subsídios para uma análise mais aprofundada das relações de 
comunidades virtuais e relacionamentos, da atuação dos meios de comunicação, em particular a 
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internet e do imbricamento destas duas áreas do conhecimento, comunicação e tecnologia, 
assuntos que observados sob a ótica de pesquisa científica têm muito a acrescentar à 
Universidade como um todo. 
 

Pós-Modernidade, Cibercultura e Orkut 
      A chamada revolução informacional, que, partindo da retro alimentação e da sinergia de 
uma série de tecnologias, constituiu a “era da informação e do conhecimento” (CASTELLS, 
1999). Cabe salientar que essa “revolução” afeta todas as esferas sociais, inclusive a 
comunicação, pois tem como bem mais precioso à informação. 
      Cabe salientar que esta revolução foi prevista ainda nos anos 60 por Marshall McLuhan, 
cujas idéias subsidiam a Teoria Tecnológica e já tinha sido estudada antes no relatório Nora-
Minc (1980) quando recebeu o nome de telemática.  
      Neste contexto, é pertinente lembrar que recebe posição destacada o surgimento da 
Internet. Antes, porém, de apresentar a mesma como um dos segmentos comunicacionais que 
mais cresce nesta sociedade informacional, é interessante ressaltar que tal situação não pode 
ser observada sem levar em consideração o contexto pós-moderno em que se vive atualmente.  
      Para alguns autores a pós-modernidade pode ser definida de maneira muito simplista como 
o efeito do progresso das ciências que dá surgimento a uma sociedade mais determinada pelos 
jogos de linguagem que tem como tem como característica a fragmentação, indeterminação e 
desconfiança em torno dos discursos universais (LYOTARD, 1986; HARVEY, 1989).  
      Neste sentido é possível afirmar que a humanidade encontra-se em meio a um grande vazio 
de valores, e uma inundação de infinitas possibilidades. Neste contexto, para Giddens (1991), a 
transformação das tecnologias da comunicação foi um dos mais importantes efeitos do 
industrialismo e advém destas transformações a sensação de “aldeia global” prevista por 
McLuhan (BARROS, 2003). 
      Ao se abordar o conceito de “aldeia global” em que todos os indivíduos estejam conectados 
é necessário resgatar conceitos como internet, ciberespaço e cibercultura para que seja possível 
compreender a proposta de comunidade virtual. A Internet (WWW) ou rede mundial de 
computadores exige um novo conceito de comunicação surgido da interconexão dos 
computadores inseridos na rede, este conceito é o que Gibson em 1984 denominou de 
ciberespaço.  
      Cibercultura, para Levy (1999) por sua vez, é um neologismo criado para especificar o 
conjunto de técnicas (materiais e intelectuais) de práticas, atitudes, modos de pensamento e 
valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Tanto o ciberespaço 
como a cibercultura têm trazido sérios impactos a fatores importantes na sociedade como, por 
exemplo, o de comunidade. 
      Cabe resgatar, no entanto, que enquanto existem conceitos sobre uma oposição entre 
sociedade e comunidade. Para Toto (1995) apud Lemos (2005), segundo Tönnies a sociedade 
representa agrupamentos sociais característicos das relações econômicas e de poder da cidade 
urbanizada, enquanto comunidade estaria ligada às relações familiares e de proximidade 
característicos da vida no campo.  
      Para Recuero (2001), no entanto, o conceito nunca foi unanimidade, e no entendimento de 
Max Weber tal conceito baseia-se na orientação da ação social, uma vez que se funda em 
qualquer tipo de ligação emocional, afetiva ou tradicional.  
      Outro autor que aborda o assunto é Palácios (1998), que enumera os elementos que 
caracterizam esse tipo de comunidade. Entre os elementos ele destaca o sentimento de 
pertencialismo, de territorialidade, de permanência, de ligação entre um projeto comum e a 
existência de formas próprias de comunicação.  
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      Após a explanação acima, cabe enfatizar que vários autores ressaltam a importância dos 
meios de comunicação para alterar espaço, tempo, relações sociais e idéia de comunidade. 
Deste modo, a comunicação mediada por computadores permite a emergência de outras formas 
de socialização e comunicação, em particular via Internet, conhecidas como comunidade 
virtuais.  
      Vários autores, dentre eles Rheingold apud Barros (2003) defendem que as comunidades 
virtuais são novas instâncias, em que valores e interesses comuns são partilhados por outras 
formas de presenças. Para o autor, as comunidades virtuais: 

[...] são agregados sociais que surgem da Internet quando uma 
determinada quantidade de gente leva adiante essas discussões 
públicas durante um determinado tempo suficiente, com suficientes 
sentimentos humanos para formar redes de relações pessoais no 
ciberespaço (RHEINGOLD apud BARROS, 2003, p. 3).  

      É interessante ressaltar, no entanto, que o autor adverte que o simples fatos de os usuários 
da Internet visitem determinados sites ou responderem mensagem não evidenciam a 
constituição de uma comunidade, pois nem tudo que se faz e comunica por computador em 
rede, caracteriza uma comunidade (RHEINGOLD apud BARROS, 2003).  
      No sentido de enriquecer a conceituação acima, a autora afirma que a constituição das 
comunidades virtuais deve ser caracterizada por quatro aspectos: a) relação de interatividade 
entre participantes; b) vários participantes efetivando essa interatividade; c) espaço público para 
os membros de a comunidade interagir através da troca de mensagens individuais e ou coletivas 
e d) alto grau de associação para efetivar a comunicação. Ou seja, a comunidade pressupõe 
relações de interatividade entre seus membros. 
      Apesar de não haver consenso acerca do assunto é possível afirmar que o Orkut viabiliza o 
surgimento do conceito de comunidades virtuais, uma vez que permite e formação de várias 
comunidades na Web. 
      O Orkut é a novidade do momento para os usuários de internet.  Constitui-se em um site de 
racionamento, do qual só participam convidados. Foi criado em janeiro de 2004, por Orkut 
Buyukkokten e atualmente já passou a marca de dois milhões de usuários, sendo muitos 
brasileiros, fato este inclusive que incentivou o fato da 2ª língua utilizada no site ser o 
português. O site permite a criação ou inserção do usuário em inúmeras comunidades divididas 
em um primeiro momento por categorias como educação, lazer, sexualidade, orientação moral, 
etc. 
 
Analisando o orkut 
      A partir de um estudo teórico, uma pesquisa descritiva, documental e de opinião, seguidos 
de uma análise do discurso da amostra do material referente ao site selecionado e as 
comunidades selecionadas no mesmo, buscou-se atingir ao objetivo e à comprovação da 
hipótese da existência de outro tipo de relação viabilizado pelas interações no Orkut que não se 
enquadram como comunidade e comunidades virtuais, inclusive o âmbito político  eleitoral no 
Tocantins. 
      Para atingir este propósito foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os conceitos de pós-
modernidade, sociedade informacional, comunidade, ciberespaço e comunidades virtuais na 
internet. Em seguida foi selecionado dentro do site objeto de estudos, o Orkut, um número de 
comunidades para monitoramento como: Pesquisas em Comunicação, Cibercultura, 
Conspiração Orkut, 100% Siqueira Campos, Marcelo Miranda, sou mais você, dentre 
outras , com o propósito de obter dados para posterior análise do discurso dos fóruns com maior 
interatividade nas comunidades. Em seguida serão desenvolvidos Grupos focais e pesquisa de 
opinião com usuários do Orkut e de alguns membros das comunidades selecionadas. 
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      A escolha do meio internet e especificamente do site Orkut para a análise se deve ao fato do 
vertiginoso crescimento do mesmo desde sua criação bem como a expressiva participação de 
brasileiros no mesmo.  
      A pesquisa ao mostrar que o Orkut não é uma comunidade conforme conceitos 
estabelecidos, mas sim uma agregação eletrônica realizou, após a revisão bibliográfica, uma 
análise das comunidades que constituem o site. Cada pesquisador escolheu duas ou três 
comunidades para realizar a primeira etapa do trabalho que é a análise de conteúdo das mesmas 
e destas  as comunidades  
 
A política no site de relacionamento  
      As eleições deste ano cada vez mais prometem muitas novidades com uso da Internet como 
grande arma dos partidos e candidatos, principalmente para alcançar os jovens eleitores, na 
faixa de 16 a 24 anos. Esta é uma oportunidade não apenas para os veículos on-line, mas 
também para produtoras, agências e desenvolvedoras web (WWW) que tenham soluções que 
atendam as expectativas dos partidos e candidatos. 
      A quase onipresença da mídia, e  a telepolítica, afetam esporadicamente ou  até mesmo com 
efetitos a longo prazo a profundidade com que a política atinge seus eleitores e de como elas se 
realizam entre os mesmos, estando eles em qualquer lugar, praças, feiras e parlamentos. 
      Podendo formular assim o enlace entre política e comunicação na circunstância do ambiente 
empregnado pela mídia, formatando as novas exigências da política, que por sua vez estas são 
redefinidas pela modernidade. 
     A discussão no estado do Tocantins sobre a eleição de 2006  vai ser bastante acirrada devido 
ao fato dos dois principais candidatos serem inimigos e opostos entre si ao cargo, confirma-se 
isso baseado nos sites de relacionamentos na internet, os de análise, orkut. Pois ao se analisar as 
comunidades neles existentes percebe que em um período, em que nem todos os candidatos de 
todos os partidos foram dilvulgados ou que ainda estão a serem escolhidos,  os forúns debatidos 
nessas comunidades são atualizados e tão debatidos que já se pode prever uma disputa 
acirradissíma no pleito eleitoral e nas urnas também. 
      No entanto convém salientar que o espaço público toma cada vez mais um dimensão 
eletrônica, influenciado pela comunicação midiatizada constituindo assim uma percepção forte 
e atualizada sobre o seu suporte tecnológico. 
      Nas obsevações feitas as comunidades em questão, percebe-se uma enorem participação dos 
usuários do Orkut, em ambas as comunidades diariamente exista uma média de três a cinco  
postagens por forúm criado.Os foruns debatidos em ambas, fielmente atacam o candidato 
adversário, nçao deixando é claro, de enaltecer o seu, sempre. 
      Os tópicos citados  que são a favor do candidato Siqueira Campos são que, ele voltou(como 
se já estivesse ganho a candidatura), o estado voltará a prosperar( como se estivesse estagnado, 
com o atual governo,que por ventura é o candidato Marcelo Miranda, o da oposição.), fala 
também de sua vida política, podendo afirmar de certa parte que não é um público tão jovem 
que o defende, sua história política, devido isso dado pelo fato do próprio Sirqueira Campos ter 
liderado movimentos para a criação do estado. 
      E as que são a favor do candidato Marcelo Miranda são, que a política democrática tem que 
continuar, fora o ditador do cerrado,medo de Siqueira, e diversas outras elogiando seu governo. 
Há até uma frase criada pelos usuarios da comunidade para esse candidato “SIQUERES viver 
no passado, vou MIRANDO o futuro.” 
      Uma possível destituiçao da politica em relação a sua lógica e eficácia seria a questão dos 
procedimentos usados para tradução nas mais diversas linguagens e culturas, podendo ocorrer 
um injusta transposição do que realmente haveria ou deveria de  ter sido dito, pois a recepção 
dos conteúdos sofrem diversas interferências que podem constituir na geração de novos 
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modelos de entendimento (recepção) podendo estas serem ocasionadas pelo ambiente de rede 
comunicacionais ou pelos  processos intervenientes que ocorre em cada individuo.. 
     Traçando a partir daí uma contextualização sobre a importância da comunicação na política, 
percebe-se efetivamente que todo o processo comunicacional de divulgação de uma campanha 
para a sociedade de massa, ocorre uma possível contribuição da folkcomunicaçao baseados em 
vários procedimentos da cultura popular. 
      Diversas campanhas eleitorais utilizam de estratégias midiáticas voltadas interinamente para 
o público alvo, podendo ás vezes acoplar culturas midiáticas com culturas populares. Como 
estratégicas midiáticas, podem-se ficar subentendidos, como apelações para as esperanças 
populares. No caso típico da política, a sociedade massificada, decodificará, mesmo que 
subentendido, como geração de empregos, moradia, educação, segurança e saúde, tudo que os 
eventuais candidatos ao pleito de algum cargo professam. Sendo claro assim gerado, depois da 
recodificação da publicidade para uma linguagem midiáticas. 
      Sendo que as campanhas eleitorais contam para a disseminação da campanha com as 
cadeias de transmissão comunicacionais. Pois um primeiro receptor pode-se transformar num 
segundo emissor e assim sucessivamente, explodindo assim o âmbito da campanha. 
      A apropriação da imagem associada com a tradição popular, sugerida por um possível 
candidato no estado do Tocantins, se sustenta baseada na legitimidade e novamente sugerida 
pelo seu processo de criação. Devido às circunstâncias de que o mesmo estava envolvido 
interinamente no desbravamento de criação do estado em questão. 
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A comunicação política nas eleições 2006: a internet como espaço aliado 
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Resumo 
A comunicação política enquanto forma de divulgação de idéias e planos tem sido bastante 
diferenciada nas eleições de 2006 para presidente, senador, deputados e governadores dos 
estados brasileiros. Enquanto nas demais eleições aproveitava-se ao máximo o espaço dos 
meios audiovisuais para campanha: rádio e televisão, em 2006, o brasileiro pode presenciar 
uma nova modalidade de divulgação: a internet. As novas tecnologias disponíveis na web, 
como vídeos online, messenger, skype, blogues e os sites de relacionamento , como o orkut, 
têm sido grandes aliados na divulgação pró e contra os candidatos. Da mesma forma  que o 
ambiente virtual, mas especificamente, a internet, serve como veículo de divulgação do 
candidato e funciona de modo mais igualitário, oferecendo espaço a todos, serve também 
como local para manifestação do eleitor, que tem a liberdade e a possibilidade para colocar 
suas opiniões.  
 
Palavras-chave: comunicação, política, internet, eleições. 
 
 
Introdução 
      Em busca de uma comunicação cada vez mais adequada é que se percebe as mais 
diferentes formas e veículos de comunicação serem aproveitados a fim de se atingir o público 
mais variado possível. Com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, em 
especial dos meios eletrônicos, multiplicou-se a capacidade de transmitir informações a um 
número cada vez maior de pessoas.  
      Para Richard R. Fagen, a Política – devido a sua natureza de síntese de forças contrárias – 
talvez seja o campo mais necessitado de uma comunicação adequada, pois aí a experiência 
humana, suas lutas  e aspirações se apresentam como modelos finais de convívio e de 
composição de antagonismo. Assim, a Comunicação como processo penetra a política como 
atividade e, obviamente, podemos descrever muitos aspectos da vida política como tipos de 
comunicação (BRUM, 1988, p.18). 
      Em busca dessa comunicação adequada, ou do aproveitamento de todos os nichos e 
ofertas dos novos meios é que as eleições 2006 têm feito a utilização intensa da internet.  
Apesar de a rede oferecer material de maneira dispersa, ela proporciona igualdade para todos 
os candidatos, sem restrições quanto ao tempo ou ao espaço. 
      De acordo com os grupos de pesquisa Datafolha e Ibope/NetRatings, o número de pessoas  
que acessavam a Internet no Brasil em meados do ano de 2005 estava em torno dos 32 
milhões. Esse número representa 25% da população brasileira que está em condição de 
exercer a cidadania por meio do voto nessas eleições, segundo dados do Tribunal Superior 
Eleitoral. 
      Eleitores e cidadãos brasileiros estão cada vez mais trocando a maneira da aquisição da 
informação política: o que antes era assistido ou ouvido, agora passa a ser teclado. São várias 
as ferramentas: sites, orkut, skype, blogs e msn, todos trabalhando em favor da campanha de 
milhares de candidatos em todo o país. 
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A relação política e comunicação 
      Para David Miller, a política é “ um processo pelo qual um grupo de pessoas, cujas 
opiniões e interesses são geralmente divergentes, chegam a decisões coletivas geralmente 
entendidas como vinculativas para o grupo” (Miller, 1987, p.390). De acordo com o autor, 
três elementos estão envolvidos na tomada de decisão coletiva: a persuasão, a negociação e 
um mecanismo para chegar a uma decisão. Essa definição pode ser uma das explicações para 
a relação existente entre a política e a comunicação, uma vez que para se chegar ao resultado 
das eleições, por exemplo, precisa-se de um mecanismo de tomada de decisão coletiva, o 
voto, e para tal, existe a necessidade de convencer outras pessoas. A comunicação, assim, 
torna-se ferramenta fundamental para que a política aconteça. 
      Para Blumler e Gurevitch (1995), o processo de comunicação política deve ser visto como 
um sistema de relações entre organizações mediáticas e instituições políticas em que ambas 
precisam do público para acontecerem, uma por meio da audiência e outra por meio do voto.  
      Segundo os autores, a comunicação política deve ser definida estudando as interações 
entre os principais componentes do sistema de comunicação política: as instituições políticas 
nos seus aspectos comunicacionais, as instituições mediáticas nos seus aspectos políticos, as 
orientações da audiência para a comunicação política e os aspectos da cultura  política 
relevantes para a comunicação (Blumer; Gurevitch, 1995, p.12). 
      Deste modo, os media dependem das organizações políticas, uma vez que são elas o motor 
das instituições econômicas, sociais e culturais, e produtores de acontecimentos e opiniões.  Já 
as instituições políticas precisam e dependem dos media porque são eles quem detém o poder 
de alcance das grandes audiências. 
      Com relação ao processo de comunicação política, Missika e Wolton (1983) distinguem 
dois elementos fundamentais, o ator e os dispositivos de comunicação. Os atores são pessoas 
que influenciam e participam diretamente do processo de comunicação, com o intuito de 
manutenção ou alcance do poder por meio do público. São eles os políticos, os jornalistas, os 
intelectuais e o atores sociais e profissionais. 
      Já os dispositivos são aqueles elementos que permitem que o ator alcance a audiência, que 
é quem legitima o poder. Esses são os meios de comunicação, os comícios  e reuniões, as 
organizações sociais e alguns suportes, como o CD (Missika e Wolton, 1983). 
      Para Abreu (2002), um dos impactos da mediação da vida política é que ela transforma 
sua ação em algo espetacular para chamar a atenção, uma vez que o público a ser atingido é 
mais amplo e heterogêneo. Os políticos estão interessados em ganhos de popularidade e os 
veículos de comunicação proporcionam isso. 
      Assim, para Blumer e Gurevitch (1995), a atividade política mediatizada, com simples 
fins eleitoreiros, fez com que a democracia tivesse sua essência desvirtuada, uma vez que as 
decisões alcançadas pela população são frutos de conclusões retiradas de produtos mediáticos, 
e não mais da prática discursiva e argumentativa. 
      Esse impacto das novas tecnologias e mídias no dia-a-dia da comunicação é intenso e 
requer treinamento constante para domínio e atualização, além da necessidade de desenvolver 
conteúdos específicos para as novas mídias. Esse fato exige do comunicador postura 
profissional pró-ativa e transformadora, uma vez que o processo de digitalização da 
comunicação ainda se encontra em um estágio incipiente (Testa, 2003). 
 
Os novos meios: a internet  
      Tanto a comunicação quanto a política não podem ser compreendidas fora do ambiente 
societal da comunicação. Na opinião de Blumer e Kanvanagh ( 1999), este ambiente abrange 
mudanças como a modernização, a economização, bem como a mediatização, entendida como 
“a deslocação dos media para o centro do processo social” (Blumer; Kanvanagh, 1999, 
p.211). 



A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo 

110 

      Quanto mais complexa se torna a sociedade, maior a exigência de conhecimento e de 
avanços tecnológicos de aparelhos que possam atender a demanda de rapidez, conhecimento e 
fluxo de informação. 
      Essa “aceleração no processo” acontece também na comunicação, em que, leitores e 
espectadores querem, de maneira cada vez mais rápida, estar inteirados sobre o que acontece 
em sua região, país e mundo. Ao mesmo tempo em que existe essa necessidade de 
informação, existe também a falta de tempo para captação e processamento dessa informação, 
fazendo com que o público informe-se o mínimo necessário, apenas para conhecimento do 
assunto. Assim, surge um dos grandes aliados do mundo moderno: a internet. 
      A internet entrou em cena em 1995 no Brasil e trouxe novas previsões: o nascimento de 
uma nova sociedade, a da informação, ou a da comunicação global, mediada pelo 
computador. Ela reúne elementos de todas as mídias existentes- texto escrito, som , imagem 
em movimento- de forma mais rápida que as mídias originais ( Abreu, 2002). 
      Na opinião de Sousa (2004), os principais três pontos positivos da internet são: a própria 
internet, com tudo o que significa em termos de comunicação polifuncional. Segundo, a 
possibilidade de uma comunicação interativa, uma vez que o utilizador pode assumir uma 
postura ativa e não a passiva, que ocorre, por exemplo, quando se lê um jornal. Assim,  ele 
pode ser o produtor e emissor de mensagens  e seletor de informação. Por último, a internet 
não está sujeita a um controle central, o que a torna mais propensa a atender o interesse 
coletivo. 
      Como tecnologias da comunicação, os media podem favorecer a emergência de formas 
plurais, horizontais, criativas e autônomas: “As tecnologias de comunicação, como no 
princípio a impressão livreira e a imprensa, e posteriormente, a rádio e a televisão, tornam 
disponíveis enunciados acerca de quase qualquer contexto e facultam uma rede altamente 
diferenciada de esferas públicas locais e supra-regionais, literárias, científicas e políticas, 
interpartidárias ou específicas de associações, ou subculturais, dependentes dos media” 
(Habermas, 1996, p.329).  
 
O On-line e a política  
      A tentativa de cercear a liberdade da mídia, seja por meio controle financeiro das 
empresas jornalísticas - uma vez que grande maioria dependem dos recursos governamentais 
para sobreviverem- ou até mesmo por formas mais intransigentes, como a censura, sempre 
estiveram presentes no cotidiano da imprensa brasileira.   
      O online, apesar de mais recente, também não foge a regra. Jornais online de todo o país 
também se vêem obrigados a sucumbir a ajuda do governo para permanecerem no ar. Neste 
momento em que o blogue, mantido por um jornalista ou um especialista,  surge como uma 
alternativa de exposição de opiniões e conteúdos de maneira mais independente e livre. 
      A blogosfera, como é conhecido o espaço em que se apresentam e se condensam os 
blogues, altera as noções que se tinham de veículo de comunicação como algo concreto e 
localizado, e apresenta conceitos mais gerais. Deste modo, tanto o blogger quanto o internauta 
podem estar em qualquer parte do mundo, apresentar suas opiniões e sem a necessidade de 
verdadeira identificação. 
      Canavilhas (2004) relata que a blogosfera de Portugal, a princípio, apresentava 
características intimistas, semelhante a um diário cibernético, processo semelhante aos 
blogues brasileiros em seu início : 

Posteriormente, a blogosfera entrou numa fase mais politizada, com 
o aparecimento de pessoas que não encontravam nos jornais um 
verdadeiro espaço de debate. A estes juntaram-se outros sem filiação 
partidária, mas com fortes convicções políticas, pelo que 
rapidamente se geraram intensos debates (CANAVILHAS, 2004) 
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Blogues 
      O blogue é um recurso recente da Internet. Alguns autores afirmam que o surgimento do 
blogue aconteceu simultâneo as primeiras páginas da web. Outros, no entanto, afirmam que o 
conceito de blogue, sinônimo de página ordenada cronologicamente e ligada a outras páginas, 
foi usado pela primeira vez em dezembro de 1997, contudo, a grande explosão do blogue só 
aconteceria nessa década (Canavilhas, 2004). 
      O blogue apresenta duas características que contribuem muito para seu desenvolvimento, 
o baixo custo e a facilidade de manuseio. Além desses atrativos, os blogues formam uma 
verdadeira rede interesses por meio da relação com outros blogues que abordam temáticas 
semelhantes. 
      A variedade e qualidade da discussão sobre os mais variados assuntos transformam esse 
espaço num fórum de discussão ímpar, com características e regras peculiares, em especial, a 
completa liberdade de manifestação, por meio da exposição da opinião, e de acesso e o 
compartilhamento de informação. Essa é uma das inúmeras razões  pelas quais  os blogues 
que abordam questões políticas não param de crescer.  
      Os blogues são uma excelente fonte de informação os veículos de comunicação. A cada 
dia torna-se maior o número de jornalistas que recorrem a eles para conseguirem pautas, 
informações ou mesmo opiniões de especialistas.  
      Para  Drezner e Farrel (2004) existem alguns motivos que justificam a ligação entre o 
jornalismo e os blogues: a velocidade com que as informações são postadas nesses ambientes 
e o baixo custo, tanto para o blogger quanto para o leitor; a relação entre bloggers e opinion 
makers, que acabam gerando uma atmosfera de cumplicidade e confiança na informação 
postada; e a diversidade e especialização de cada blogue em determinado assunto, ao 
contrário dos veículos tradicionais que trabalham com informações generalizadas e mais 
simples o possível. 
      Por todas essas facilidades, os blogues são excelentes instrumentos para a transmissão da 
mensagem política, seja ela por parte do político, do jornalista ou do eleitor. 
 
Orkut 
      O orkut é uma comunidade virtual, conhecida também como site de relacionamento, 
filiado ao Google, criada em janeiro de 2004, com o objetivo de ajudar seus membros a criar 
novas amizades e manter relacionamentos.  
      O nome é derivado do nome do criador, o engenheiro do Google, Orkut Büyükkokten. 
Nestas eleições o orkut tem obtido destaque especial entre jovens e adultos. São inúmeras as 
comunidades de apoio e  crítica  à candidatos. Já se tornaram comuns às comunidades do 
estilo “Eu odeio...” ou ainda “ Eu voto em..” em que questões ou temas são propostos por 
meio de mensagens postadas em um mural e abertas a todos que visitarem a comunidade. 
      Uma das vantagens do orkut é que ele reúne pessoas por afinidades, por meio tanto das 
comunidades, como dos amigos de cada pessoa cadastrada no site. Além disso, o e-mail de 
cada usuário cadastrado é disponibilizado, o que permite que uma pessoa envie e-mails para 
toda sua lista de amigos ou para outras pessoas. 
      O que poderia parecer algo interessante e benéfico, também tem ponto negativo. Todos os 
dias milhares de pessoas recebem os famosos “spams” de amigos que apóiam determinado 
candidato ou mesmo de pessoas que obtém o e-mail por meio do orkut, lotando assim, as 
caixas de correspondência eletrônica de milhares de cadastrados. 
 
Vídeo On-line 
      Uma outra inovação que a internet trouxe para essa campanha de 2006 foi vídeo on-line, 
em especial por meio do site “You Tube”, que disponibiliza vídeos de no máximo 12 minutos, 
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de maneira simples e prática, bastando que o usuário se cadastre e tenha interesse em 
disponibilizar o vídeo. 
      De acordo com reportagem da revista Veja (2006), o You Tube surgiu de forma inusitada, 
em maio de 2005, quando dois jovens engenheiros da região do Vale do Silício, nos Estados 
Unidos, Chad Hurley e Steve Chen, desenvolveram uma ferramenta com o intuito de facilitar 
a troca de vídeos de uma festa de sua turma sem entupir a caixa de e-mails ou travar o 
computador de seus amigos. 
      A novidade se espalhou pela internet e fez com que o número de usuários explodisse. Por 
dia, são acrescentados cerca 35 mil novos vídeos pelos usuários e mais de 100 milhões deles 
são assistidos por dia no site. 
      Com relação aos nacionais, a página do publicitário carioca Antonio Tabet no site já 
contabiliza mais de seis milhões de acessos e a maioria do público está na faixa etária de 12 a 
24 anos. 
      Os candidatos às eleições 2006, inclusive os presidenciais, também estão aproveitando 
este novo nicho de propaganda. Diariamente são disponibilizados novos vídeos com 
propagandas e promessas desses candidatos. Os sites que disponibilizam vídeos na internet 
tornaram-se uma nova opção, mais igualitária, para todos os candidatos. Enquanto que o 
tempo despendido com a propaganda no rádio e na TV depende das coligações e dos partidos, 
deixando muitos candidatos com apenas alguns segundos para exposição de idéias e pedido de 
votos, no You Tube os candidatos tem até 12 minutos. 
      Os internautas são contatados e informados sobre os vídeos gratuitos dos candidatos por e-
mail, no qual se encontra o link para facilitar ainda mais o acesso. O mesmo candidato pode 
disponibilizar vários vídeos, com a possibilidade de apresentar um material mais descontraído 
para atingir ao público jovem, grande maioria dos usuários desses sites, ou mesmo expor o 
que não é possível nos demais veículos de comunicação.  
 
Páginas  “.CAN” e  MSN 
      De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) as regras para a internet seguem as da 
propaganda eleitoral na TV e no rádio. No entanto, para aqueles candidatos que já possuem 
páginas pessoais, a orientação é que esses sites sejam desativados temporariamente e que o 
internauta seja remetido a uma página específica para o período eleitoral. Essa página 
específica tem a terminação “.can.br”, e estarão em vigência somente no período eleitoral. 
As páginas “.can.br” são uma alternativa até mesmo para que o candidato não incorra em 
erros, uma vez que estão proibidas a divulgação do número do candidato, pedidos de votos ou 
qualquer menção que o relacione  candidatura a algum cargo nas eleições 2006.  
      Outra forma de também fazer a propaganda de um candidato é por meio do Skype ou do 
messenger, mais conhecido como MSN. As duas ferramentas disponibilizam ao internauta 
uma lista de contatos pessoais permanentes, com quem ele pode conversar tanto via fala ( 
Skype) quanto via teclado (Skype e MSN). 
      Essas ferramentas disponibilizam um espaço para que cada contato ( pessoa cadastrada em 
sua lista) escreva uma frase. Muitos contatos aproveitam o espaço com ditados populares, 
outros com música, outros com mensagens de manifesto e por fim, os que o utilizam como 
propaganda política, colocando mensagens de apoio ou o slogan e o número do candidato. 
 
Conclusão 
      Wolton (2005) afirma que a internet não é um meio de comunicação, mas sim, um sistema 
de informação interativo, uma rede a qual se conecta, buscando satisfazer seus interesses 
pessoais, levando ao enfraquecimento dos vínculos sociais. 
      Apesar dessa consideração, há que se levar em conta que a internet tem se mostrado um 
espaço promissor e mais democrático para os candidatos e eleitores e que, mesmo não sendo 
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um meio de comunicação (ressalva do autor), ela abriga formas novas de comunicação que 
envolvem informação jornalística, entre outras. 
      É certo que o acesso à internet esteja1 restrito a grande parte da população brasileira, mas 
o número de pessoas que tem acesso a rede mundial de computadores, seja no trabalho ou no 
ambiente estudantil, também tem aumentado. Hoje não é preciso ter um computador com 
internet em casa para se ter acesso a rede. As opções de contato crescem a cada dia, assim 
como deve crescer a exploração da net por parte de políticos, jornalistas e eleitores. 
      Ainda quanto aos eleitores, por meio da internet eles conseguem um  espaço para 
manifestar suas opiniões. Enquanto que o espaço oficial para o feedback continua pequeno- 
haja vista os sites dos candidatos apresentam somente algumas alternativas de canais para 
escutar o eleitor, como enquetes e sugestões que devem ser enviadas por email – os eleitores 
encontram possibilidades como orkut, msn e blogues para manifestarem sua concordância ou 
indignação com determinado tema ou candidato. Isso, sem dúvida, é um grande avanço para a 
comunicação, uma vez que o receptor passa a desempenhar um papel mais ativo na 
comunicação. 
      Se para o eleitor a internet possa soar um pouco restrita, para o candidato, no entanto, soa 
mais democrática uma vez que ele consegue o mesmo espaço que os candidatos de grandes 
coligações, que desfrutam de mais tempo nos veículos tradicionais, como o rádio e a TV. 
      Além disso, blogues e comunidades do orkut funcionam como um termômetro de 
feedback e de aceitação ou rejeição da mensagem política transmitida de forma rápida e 
também gratuita ao político. 
      Para os jornalistas a internet, mais especificamente, os blogues e até mesmo as 
comunidades do orkut, surgiram como uma forma alternativa de expressão de opinião. 
Mesmo trabalhando para jornais online, os jornalistas devem seguir a linha editorial da 
empresa, que por sua vez, também recebe auxílio de prefeituras e governo. A liberdade de 
expressão, nos jornais online, se resume a mesma liberdade do jornal impresso ou da TV e do 
rádio. 
      Apesar de todas as restrições mencionadas que envolvem a internet há que se aceitar que 
novas ferramentas de comunicação estão a caminho. Assim como nas eleições de 2004 os 
brasileiros mal sabiam o que era  blogue, orkut e vídeos online, que já estão bem mais 
conhecidos e sendo utilizados como estratégias para essas eleições, mais ferramentas surgirão 
e estarão disponíveis para as próximas e próximas eleições.  
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Resumo 
O termo ufanismo deriva do verbo ufanar-se, que significa vangloriar-se, ter orgulho 
exagerado por um sentimento. Na década de 70, o ufanismo foi amplamente usado pelos 
governos militares para conquistar a adesão do povo, em especial, através da música “Eu te 
amo, meu Brasil!”, que exaltava as belezas do país, de sua gente e até mesmo do país ser 
abençoado por Deus. Agora, mais recentemente, o Governo Lula utilizou-se do mesmo 
recurso, na campanha “O melhor do Brasil é o brasileiro”. Da mesma forma, o objetivo foi o 
de conquistar a adesão da população. São discursos emotivos, que pretendem provocar efeitos 
psicológicos nos receptores. O discurso serve como técnica de persuasão. Como o principal 
instrumento da comunicação persuasiva é a retórica, esta forma de discurso é o que Chaïm 
Perelman classifica de figuras retóricas de comunhão. Neste trabalho, foram utilizados os 
estudos do autor para interpretar o ufanismo, como figura retórica de comunhão, nestes dois 
momentos da política brasileira. O corpus do trabalho será composto por elementos textuais 
de mesma linguagem: a música utilizada nos anos 70 e a música-tema da campanha “O 
melhor do Brasil é o brasileiro”. 
 
Palavras-chave: Ufanismo; Persuasão; Retórica 
 
Introdução 
      Para quem exerce o poder ou busca exercer, nenhuma questão desperta mais interesse do 
que o problema de como obter o apoio da opinião pública. Já na literatura da Grécia e Roma 
antigas, bem como ao longo da Idade Média, os filósofos tinham inteira consciência da 
importância da opinião das massas. Foi só no século XVIII, entretanto, que a expressão 
opinião pública foi submetida a uma análise e a um tratamento mais sistemático. Neste 
sentido, muitos autores vêm dando especial atenção ao caráter emocional e irracional do 
processo formativo da opinião pública. 
      Durante os séculos XVII e XVIII, escritores como Voltaire, Hobbes, Locke e Hume 
voltaram-se ao assunto. Para Hobbes, o mundo seria governado pela opinião. Lock considerou 
a opinião como uma das três categorias do direito; enquanto Hume afirmou que na opinião é 
que o governo se fundamenta1. Embora tenham sido contribuições iniciais importantes, foi 
Rousseau, no século XVIII, quem fez uma das mais claras análises do conceito de opinião 
pública em sua época. Segundo o autor, o povo era a única origem da soberania e das leis. 
Haveria, portanto, a participação popular em assuntos do Estado e, quem se dedicasse à tarefa 
de legislar para um povo, deveria saber como manejar as opiniões, e através delas governar as 
paixões dos homens. 
      Para descobrir qual é o determinado estado da opinião pública é necessário coletar as 
opiniões de indivíduos e, a partir daí, conforme o resultado e a qualidade destas opiniões, 

                                                 
1 http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/opiniaopublica/0110.htm, consultado em 20 de abril de 2005. 
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procurar influenciar as pessoas com os argumentos desejados. Um destes recursos é a 
persuasão.  
      A comunicação persuasiva pode ser definida como um fenômeno de indução, levando ou 
conduzindo alguém a fazer ou crer em alguma coisa ou mesmo a não fazê-la. Ou seja, a 
intenção manifesta de alguém em produzir algo em outra pessoa. Por exemplo, induzir ao 
consumo, estimular a participação política, crer em determinada idéia religiosa, etc. Para 
tanto, a persuasão recorre a um conjunto de técnicas, regras e procedimentos distintos. Ao 
mesmo tempo, procura encontrar a maneira mais correta de transmissão da mensagem, 
sobretudo, em captar a atenção do auditório. 
      Os processos de persuasão são basicamente lingüísticos. Toda mensagem contém uma 
força ou uma quantidade de convicção, que cria nos indivíduos uma maior ou menor 
aceitação. Contudo, além do conteúdo e de sua carga de significado, na comunicação 
persuasiva incide, também, um fator de base psicológica: a sugestão. Na sociedade atual, 
algumas destas manifestações da sugestão estão associadas ao próprio poder hipnótico de 
determinados meios de comunicação, como o cinema, o rádio e, principalmente, a televisão. 
Na comunicação persuasiva, a finalidade do raciocínio é a decisão. Ou seja, aderir ou não 
aderir.   
      A retórica é o principal instrumento da comunicação persuasiva. Toda a vez que um 
indivíduo conversa com outro indivíduo e tenta convencê-lo de algo, escolhe palavras que o 
ajudem a compartilhar do mesmo contexto social e político. Ou seja, a vocação da retórica é 
procurar consensos.  
      Chaïm Perelman, que tratou de estudar as técnicas discursivas que permitem provocar ou 
aumentar a adesão dos indivíduos, classificou esta escolha dos elementos em figuras de 
retórica. Entre elas, as figuras retóricas de comunhão. Como o nome presume, são aquelas em 
que, mediante procedimentos literários, a fonte empenha-se em criar ou confirmar sua 
comunhão com os ouvintes. 
      Através do método de pesquisa caracterizado como sendo de observação, denominado por 
Mattar (1993) como Observação Informal, que envolve uma pesquisa exploratória pela 
natural capacidade do ser humano em observar fatos ao redor, o corpus do trabalho foi 
composto por duas músicas onde se verificou a presença do ufanismo: a música “Eu te amo, 
meu Brasil!”, utilizada pelos governos militares nos anos 70 e a música-tema da campanha “O 
melhor do Brasil é o brasileiro”, utilizada em 2004 pelo Governo Lula. O objetivo da pesquisa 
é compreender de que forma o ufanismo pode ser utilizado como uma figura retórica de 
comunhão para conquistar a adesão do povo. 
 
As figuras retóricas de comunhão 
      A retórica desempenha um papel de aproximação entre os homens, ao promover o respeito 
pelas suas identidades e diferenças. Na opinião de Breton (1998, p.33), a retórica “é essencial 
para a ligação social”. Poucas situações aproximarão tanto a retórica da vida, como aquelas 
em que o que está em jogo é a discussão ou o debate político.  

A retórica se relaciona com a política porque ensina a preparar 
discursos, que são autênticas ferramentas de ação política. E a 
política relaciona-se com a retórica, porque esta é política por 
natureza (EIRE e GUERVÓS, 2000, p.33). 

      A etimologia da palavra retórica, em sua origem helênica, é a arte do rhétor, o político, 
que no mundo grego é todo aquele que é capaz de fazer uma rhétra, uma proposta de lei. A 
palavra e a arte da retórica chegaram a Atenas por volta do século V a.C., procedentes de uma 
localidade chamada Siracusa.  

A retórica nasceu na Sicília, na cidade de Siracusa, até o ano de 466 
a.C., por obra de dois sofistas denominados Córax e Tisias, 
respectivamente, dos quais não sabemos quase nada. Temos notícia 
de uma obra sua, porém desgraçadamente não a conservamos. A 
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necessidade da retórica parece estabelecer-se com a queda da tirania 
e a situação jurídica do novo regime, ansioso por pleitos e disputas 
ante os tribunais (ARISTÓTELES, 1998, p.12).  

      Ambos teriam ensinado a arte da eloqüência àqueles cidadãos que, no momento decisivo 
em que a tirania foi derrotada pelo povo apoiado pela nobreza, necessitavam de um discurso 
persuasivo para atingir seus objetivos. Com a instauração da democracia, que traz consigo a 
liberdade da palavra como arma de ação política, a arte da eloqüência torna-se essencial como 
forma de convencimento para as futuras decisões públicas da cidade-estado.  
      Os gregos foram grandes amantes da palavra, muito mais do que qualquer outro povo 
antigo. Uma prova disso são os brilhantes discursos que enchem as páginas da Ilíada, escrita 
por Homero, e as fervorosas palavras que os comandantes militares dirigiam às suas tropas 
antes de entrar em combate. Os próprios soldados, caídos na guerra, eram logo honrados com 
solenes discursos fúnebres. 
      O verdadeiro fundador da técnica retórica, porém, foi outro siciliano, Górgias Leontinos, 
que surgiu em Atenas, no ano de 427 a.C. Para Górgias, a oratória deveria excitar o auditório 
até deixá-lo completamente persuadido. Não lhe interessava uma eventual verdade objetiva, 
mas tão somente o convencimento dos ouvintes. Para o efeito, o orador deveria ter em conta a 
oportunidade do lugar e do momento, para adaptar-se ao caráter dos ouvintes. Teria de usar 
uma linguagem brilhante e poética, cheia de efeitos, figuras e ritmos. Mas a retórica só 
receberia uma sólida base teórica através da obra daquele que foi o mais influente e mais 
versátil dos filósofos gregos: Aristóteles.    
      Inicialmente, Aristóteles concebeu três gêneros de oratória: a deliberativa, a forense e a de 
exibição. A oratória deliberativa é a que tinha lugar na assembléia e visava persuadir a que se 
adotasse a política que o orador considerasse mais adequada. A oratória forense, como o 
nome indica, seria utilizada perante os juízes ou jurados do tribunal, para persuadi-los a votar 
a favor ou contra o acusado. Por fim, a oratória de exibição é a que tinha lugar na praça ou 
outro local similar, perante o público em geral, onde o orador procurava impressionar 
exibindo os seus dotes de oratória, normalmente fazendo o elogio de alguém ou de algo, ainda 
que isso fosse um mero pretexto para o orador brilhar. 
      Após a queda do Império Romano, a retórica foi, progressivamente, diminuindo sua 
importância, até não mais ser considerada objeto de estudo. Durante longo tempo, a retórica 
foi relegada ao plano de mera prática mundana composta de prosaicos artifícios estilísticos. A 
partir da importância dada à filosofia da linguagem e à filosofia dos valores, diversos filósofos 
e estudiosos começaram a considerar a retórica como um objeto digno de estudo, seja sob a 
sua vertente formal, seja sob a ótica de um instrumento de persuasão.  
      A “nova retórica” nasceu, especialmente, a partir dos estudos de Chaïm Perelman, que se 
interessou pela criação de uma lógica dos juízos de valor, ou seja, uma lógica que pudesse 
fornecer critérios objetivos e universais para a aferição de valores, em vez de relegá-la ao 
arbítrio de cada um. Em sua obra, Tratado de argumentação, Perelman (1996) se propôs a 
estudar as técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos indivíduos às 
teses que são apresentadas.   
      A força da retórica está no fato de comparar, de encontrar semelhança em coisas 
aparentemente diferentes. Por isso, a ferramenta básica da argumentação retórica persuasiva é 
o raciocínio dedutivo, o entimema – que já fora definido por Aristóteles. É um procedimento 
que o orador utilizará para fazer o público participar e, assim, dar mais força ao raciocínio.   

Toda argumentação supõe, portanto, uma escolha, que consiste não 
só na seleção dos elementos que são utilizados, mas também na 
técnica da apresentação destes. As questões de forma se mesclam 
com questões de fundo para realizar a presença (PERELMAN, 1996, 
p.136). 

      É o que o autor (1996, p.189) define como “figuras de retórica”. Duas características 
parecem indispensáveis para que haja figura: uma estrutura discernível, independente do 
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conteúdo, ou seja, uma forma; e um emprego que se afasta do modo normal de expressar-se e, 
com isso, chama a atenção. 
      Perelman (1996, p.189-203) classifica as figuras de retórica em figuras da escolha, da 
presença e da comunhão. Para o autor, esses termos não designam gêneros dos quais certas 
figuras tradicionais seriam as espécies. Significam somente que o efeito, ou um dos efeitos, de 
certas figuras é, na apresentação dos dados, impor ou sugerir uma escolha, aumentar a 
presença ou realizar a comunhão com o auditório. 
      Nas “figuras da escolha”, um dos modos essenciais é a interpretação, que é apresentada 
como um fato e percebida como uma figura argumentativa ou uma figura de estilo, conforme 
o efeito produzido sobre o auditório. Nas “figuras da presença”, o objetivo é tornar presente 
na consciência o objeto do discurso. As “figuras de comunhão” são aquelas em que, mediante 
procedimentos literários, o orador empenha-se em criar ou confirmar a comunhão com o 
auditório. Essa comunhão é conseguida graças a um compartilhamento ou mesmo referencial 
cultural, a um passado comum ou uma tradição. Nesta pesquisa, em função do objeto 
analisado e dos objetivos do estudo, deu-se mais interesse nas figuras da comunhão. 
      Por melhor que sejam os argumentos, quem procura se comunicar só terá êxito mesmo se 
conquistar a comunhão com seu público. Essa comunhão é conseguida graças a um 
compartilhamento, ou mesmo um referencial cultural, a um passado comum ou a uma 
tradição. As “figuras de comunhão” são: 

A) alusão: é uma figura que jamais é reconhecida fora de seu contexto, pois sua 
estrutura não é nem gramatical, nem semântica, mas tem relação com alguma coisa 
que não é o objeto imediato do discurso;  

B) citação: só é uma figura, quando não está a serviço de sua função normal de 
enumerar exemplos. Porém, quando se apoiar sobre o peso de uma autoridade, será 
considerada uma figura. Máximas e provérbios também podem ser considerados 
citações, quando seu uso não parece resultar das necessidades de argumentação. Há 
inúmeros exemplos de candidatos que utilizam citações de ícones políticos, como 
forma de buscar a comunhão com o público. Alguns, inclusive, chegam a se 
comparar com a própria pessoa de quem utilizam a citação; 

C) apóstrofe: é uma figura retórica que não visa nem informar, nem assegurar um 
acordo. Pode ser utilizada quando o orador procura confundir-se com seu auditório, 
ao questionar seu adversário e pedir que ele faça, por exemplo, uma reflexão, a 
partir daquele questionamento; 

D) enálage da pessoa: figura que consegue o mesmo efeito das anteriores, a partir da 
troca do “eu” ou do “ele” pelo “tu”; ou ainda, do “eu” e do “tu” pelo “nós”. Com 
isso, o orador se assimila aos seus ouvintes, fazendo com que cada ouvinte julgue 
ver a si mesmo em meio à determinada situação.  

      A princípio, o ufanismo não pode se considerado exatamente uma figura de comunhão. 
Porém, devido a suas características gramaticais, o ufanismo também ocupa um papel que 
visa chamar a atenção e buscar, também, uma comunhão. O termo ufanismo deriva do verbo 
ufanar-se, que significa ter ufania, jactar-se, vangloriar-se.  
      Já a ufania pode ser considerado sim um estado ou qualidade do ufano, vaidade 
exacerbada, jactância, orgulho que representa uma atitude ou sentimento adotados por aqueles 
que se vangloriam exageradamente das riquezas ou belezas naturais de um determinado lugar, 
bem como de suas realizações em diversos campos. Ou seja, uma espécie de comunhão. 
      Evidentemente, o ufanismo só pode ser compartilhado com pessoas que também habitam 
o lugar ou que têm algum tipo de conhecimento dele. Isso é o que acaba levando a esse 
processo de comunhão, pois conta, assim como as figuras retóricas, com a adesão de 
referenciais culturais ou sociais. Se não é exatamente uma figura retórica de comunhão, o 
ufanismo é, no mínimo, um excelente meio de transmissão de mensagens simbólicas. 
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A busca da adesão através das músicas 
      Muito por uma questão de gosto dos governos militares, no início dos anos 70 acontece 
um surto de produção musical popular de cunho nacionalista. Praticamente todas as músicas 
exaltavam as belezas naturais do Brasil e da idéia básica de que Deus era brasileiro e, por isso, 
havia criado um país tão abençoado e rico em atrações.  
      A produção satisfazia aos governos militares, porque mostrava que um país tão belo não 
deveria ser mexido e nem mudado. Muito menos politicamente. Os incomodados (entenda-se 
os exilados) que se retirassem. Daí um dos slogans surgidos neste período, o “ame-o ou deixe-
o”.   
      Sem dúvida alguma, a música que melhor representou este período foi a canção composta 
em 1970, por Dom e Ravel, intitulada “Eu te amo, meu Brasil!”, e gravada pelo então popular 
grupo de rock nacional Os Incríveis. A seguir, a letra da música: 

 
EU TE AMO, MEU BRASIL!  
As praias do Brasil ensolaradas,  
O chão onde o país se elevou,  
A mão de Deus abençoou,  
Mulher que nasce aqui tem muito mais amor.  
O céu do meu Brasil tem mais estrelas.  
O sol do meu país, mais esplendor.  
A mão de Deus abençoou,  
Em terras brasileiras vou plantar amor.  
Eu te amo, meu Brasil, eu te amo!   
Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil.  
Eu te amo, meu Brasil, eu te amo!  
Ninguém segura a juventude do Brasil.  
As tardes do Brasil são mais douradas.  
Mulatas brotam cheias de calor.  
A mão de Deus abençoou,  
Eu vou ficar aqui, porque existe amor.  
No carnaval, os gringos querem vê-las,  
No colossal desfile multicor.  
A mão de Deus abençoou,  
Em terras brasileiras vou plantar amor.  
Adoro meu Brasil de madrugada,  
Nas horas que estou com meu amor.  
A mão de Deus abençoou,  
A minha amada vai comigo aonde eu for.  
As noites do Brasil têm mais beleza.  
A hora chora de tristeza e dor,  
Porque a natureza sopra  
E ela vai-se embora, enquanto eu planto amor.  

 
      A partir dos estudos de Chaïm Perelman, é fácil identificar a presença das figuras retóricas 
de comunhão na letra desta música. A Alusão aparece praticamente em cada verso da canção. 
A letra faz uma alusão ao fato do país ser abençoado por Deus. De que tudo no Brasil é 
encantado. O chão, a mulher, o céu, as estrelas não seriam apenas símbolos brasileiros, mas 
personagens postos aqui pelo próprio Criador. Um motivo de orgulho, portanto para cada 
brasileiro.  
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      Outra figura de comunhão que fica clara na música é a Citação. A letra cita nada menos 
do que cinco vezes o nome de Deus. O objetivo é claro, se Deus abençou este país, quem será 
capaz de questionar isso? Ainda que o próprio Deus não tenha afirmado isso. Porém, ao citar 
o nome do Criador a intenção é se apoiar no peso de uma autoridade. No caso, a maior 
autoridade possível no mundo. 
      A Apóstrofe também aparece na música, como uma figura de comunhão. Em diversas 
oportunidades ao longo da canção há a presença do pronome pessoal e do pronome possessivo 
na primeira pessoa do singular, como “eu” e “meu”. Por ser uma música de exaltação e de 
ufanismo, permite que as pessoas também exercitem essa posse. O país é de todos, é 
abençoado. É da juventude, das mulatas e de todos aqueles vibram com as belezas do país. É, 
portanto, um partilhamento, uma comunhão desse Brasil. Talvez esta seja a figura retórica de 
maior intensidade persuasiva na música, de caráter mais psicológico, pois as demais têm 
maior poder semântico e lingüístico. 
      A quarta figura de comunhão é a Enálage da Pessoa. Enálage é uma figura gramatical de 
composição, em que se dá a troca do gênero ou da pessoa. Embora a definição de Perelman 
(1996) de que a troca se dá do “eu” ou do “ele” pelo “tu”; ou ainda, do “eu” e do “tu” pelo 
“nós”, o raciocínio segue como no caso anterior da Apóstrofe. 
      O fato do Brasil ser tão abençoado e tão aquinhoado de belezas naturais e outros 
encantamentos, faz com que o país seja de todos. Afinal de contas, ele é assim por uma 
vontade de Deus, como refere a música. E a palavra de Deus prega a comunhão. Estas quatro 
figuras permitem que haja uma identificação, uma sinergia, uma comunhão com as pessoas. 
Sob todos os aspectos, a música criou uma convicção tal, que levou as pessoas a um efeito 
quase que hipnótico. E, neste estado, provocou a adesão aos objetivos propostos pelos 
Governos militares da época. 
      Sem dúvida, a adesão naquele momento buscava efeitos políticos bem maiores, do que a 
mera vaidade do povo. O ufanismo, a comunhão com a população procurava sufocar as 
oposições aos governos militares. A esta tentativa de comunhão somava-se a perseguição 
política aos adversários, a tortura, o exílio de políticos e artistas, a censura.O próprio poder 
hipnótico desejado faria com que a população não percebesse estes movimentos 
oposicionistas. 
      Mais de trinta anos depois, embora sem utilizar os mesmos métodos coercitivos, é 
interessante verificar que o Governo Lula, reconhecidamente um governo de esquerda no 
país, utilize os mesmos recursos retóricos e persuasivos para conquistar a adesão do povo, na 
campanha “O melhor do Brasil é o brasileiro”. 
      A campanha teve por objetivo estimular o movimento pró-auto-estima da população 
brasileira. Como forma de elevar esta auto-estima, foram utilizados exemplos individuais de 
persistência, criatividade e superação de personalidades conhecidas e personagens comuns.  
     Entre eles, o jogador de futebol Ronaldinho, que enfrentou problemas de lesões; o 
maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, que liderava a maratona nos Jogos Olímpicos de 
Atenas e teve sua trajetória interrompida por um assistente; o músico Herbert Vianna, que 
sofreu um acidente grave de helicóptero; e heróis anônimos como o contador de histórias 
Roberto Carlos Ramos, ex-interno do centro de menores infratores e hoje pedagogo; a 
professora Maria José Bezerra, que após sofrer de catarata reverteu o processo e fez mestrado 
e doutorado em História; e o faxineiro Chico Brasileiro, faxineiro de aeroporto, que encontrou 
uma mala cheia de dinheiro e devolveu a seu dono. 
      Como música-tema da campanha, foi utilizada a canção “Tente outra vez”, composta por 
Raul Seixas, Paulo Coelho e Marcelo Motta, gravada na voz de um cantor comercial de 
jingles publicitários. A seguir, a letra da música: 
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TENTE OUTRA VEZ 
Veja 
Não diga que a canção está perdida  
Tenha em fé em Deus, tenha fé na vida   
Tente outra vez  
Beba  
Pois a água viva ainda está na fonte  
Você tem dois pés para cruzar a ponte   
Nada acabou 
Tente  
Levante sua mão sedenta e recomece a andar  
Não pense que a cabeça agüenta se você parar,  
não não não não  
Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira,  
bailando no ar 
Queira 
Basta ser sincero e desejar profundo  
Você será capaz de sacudir o mundo, vai  
Tente outra vez 
Tente   
E não diga que a vitória está perdida  
Se é de batalhas que se vive a vida 
Tente outra vez 
 

      Assim como na música anterior, também é possível perceber com clareza a presença de 
figuras retóricas de comunhão nos versos desta canção. A Alusão já está presente no próprio 
título, incentivando ao recomeço e a não desistência. Da mesma forma que na melodia “Eu te 
amo, meu Brasil!”, nesta exalta uma espécie de força mística, que é nata ao ser humano e, no 
caso do contexto desta campanha, mais característica ainda do brasileiro. Ou seja, se eles 
podem, todos podem vencer as dificuldades. Como quem diz: “junte-se a nós”. 
      Com menos intensidade que a música anterior, mas “Tente outra vez” também faz uso da 
Citação, ao referir Deus. E, embora o Criador não apareça novamente ao longo da letra, a 
canção vai lembrando que todos são abençoados por Ele, por possuírem pernas, cabeça e 
valores. Como não existe o peso maior de uma autoridade do que Deus, o objetivo é claro: 
não desistir nunca, sob hipótese alguma. 
      A presença da Apóstrofe fica clara quando se observa que a música vai conversando com 
o ouvinte, quase num tom amistoso, de conselho de amigo. “Tente”, “levante”, “você será 
capaz” mais lembram palavras de ordem de um líder a seu povo. A música aqui ocupa este 
espaço. 
      Por fim, a Enálage da Pessoa aparece de uma forma subjetiva e indireta, pois ao mesmo 
tempo em que insiste para que o ouvinte não desista, parece lembrar dos exemplos das 
pessoas mostradas na campanha. Tem, basicamente, o mesmo significado de “eles não 
desistiram, não desista você”.  
 
Conclusão 
      Uma pesquisa mais aprofundada sobre este tema não poderia descartar uma análise mais 
ampla em relação aos contextos sociais e políticos de cada um dos períodos. Entretanto, por 
serem elementos ricos em interpretações e efeitos de sentido, as músicas “Eu te amo, meu 
Brasil!” e “Tente outra vez” constituem em um objeto de análise que se adapta ao Método de 
Observação proposto por Mattar (1993). 
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      Com base nos estudos de Chaïm Perelman, sobre as figuras retóricas e sobretudo as de 
comunhão, foi possível verificar a existência destas figuras nas duas músicas. Mais do que a 
simples presença percebe-se uma semelhança muito grande na intencionalidade das figuras. 
      As quatro figuras de comunhão definidas por Perelman procuram produzir os mesmos 
efeitos de sentido em cada uma das músicas, mesmo que os dois períodos políticos sejam 
completamente distintos. O governo Lula foi escolhido por vontade democrática. Ao passo 
que os governos militares não eram legitimados pelo voto popular. 
      Entretanto, tanto um como outro governo tentaram conquistar a adesão e a comunhão da 
população para suas ações. Para isso, se valeram de canções onde o ufanismo foi a marca 
principal das músicas. Em “Eu te amo, meu Brasil” de uma forma mais clara e escancarada. 
Em “Tente outra vez”, embora a música não remeta diretamente ao ufanismo, mas enaltece o 
povo que nasce aqui, como um valente, bravo e lutador.  
      Desta forma, é possível fazer até mesmo um certo exercício de imaginação, através do 
qual os versos das canções poderiam se costurados entre si, sem nenhuma perda de 
compreensão na letra.  
      Isso demonstra as grandes possibilidades que as figuras retóricas de comunhão oferecem a 
candidatos e governantes. Mesmo assim, basta um breve olhar nas campanhas eleitorais e na 
comunicação de administrações públicas para perceber o desaproveitamento de suas 
potencialidades, sobretudo para gerar consensos. Em geral, por total desconhecimento das 
técnicas argumentativas e das técnicas persuasivas. 
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Resumo 
Este artigo aborda os primeiros passos da propaganda política republicana brasileira, ainda no 
século XIX, quando os oposicionistas da Monarquia começam a se articular visando a 
implantação de um novo regime de governo, a República. Desta forma, realiza-se inicialmente 
uma contextualização social e política da época, enfocando os partidos e suas disputas, a 
seguir apresentam-se as tendências do movimento republicano brasileiro e sua propaganda e, 
por último, as questões que interferiram no processo de queda da monarquia. 
 
Palavras-chave: Propaganda, Política, Republicana, Segundo-Reinado. 
 
 
Introdução 
      O Segundo Reinado é um dos momentos políticos brasileiros mais complexos, mas 
também um dos mais estudados e debatidos. Foi a partir desta época que o Brasil se formou 
com as proporções que mantém até hoje, graças a uma visão de centralidade política dos 
governos regenciais e depois do próprio governo monárquico, que conseguiu abafar revoltas 
em todo o país e manter a unidade da nação. Neste ponto, enfatizamos que não se quer aqui 
desconsiderar as demais questões que levaram o governo a agir em prol da unidade, apenas 
não nos dedicaremos a elas. 
      Durante esse período ressurgiram também as sementes de implantação de uma República 
que por sinal, já haviam se manifestado no século XVIII e nos primeiros anos do reinado de 
Pedro I. 
      Desta forma, o cenário consolidado pelo governo de Pedro II, principalmente depois de 
passados os primeiros vinte anos, tornava-se  a cada dia mais propício para a entrada de novas 
idéias. Muitos foram os fatores que contribuíram para o surgimento de uma nova facção com 
idéias republicanas, dentre os quais destacamos: - o desgaste do governo e do Imperador que 
acumulava os poderes executivo e moderador, e, o descrédito no sistema parlamentar, já que 
os partidos que compunham a cena política, conservador e liberal, e seus membros, 
terminavam por manter entre si, uma relação ambígua, para não dizer promíscua. 
      Esse novo partido estava muito longe de ser coeso em idéias e em atitudes, ao contrário, 
compunha-se de três tendências internas, quais sejam: a liberal, a jacobina e a positivista, que 
por sua vez, se subdividiam, como os liberais paulistas e cariocas, que não apresentavam 
muitos traços em comum. 
      É, portanto, diante desse contexto que realizamos a presente investigação visando 
clarificar o movimento republicano brasileiro e sua propaganda. 
  
Panorama político do Segundo Reinado 
      Quando em 1840, D. Pedro II sobe ao trono com apenas 14 anos, após o movimento pela 
antecipação da maioridade encampado pelos liberais, tem início o mais longo período da 
história política brasileira, que corresponde, em parte, a um momento de entorpecimento das 
idéias republicanas, que só renascem nos últimos 20 anos do Império. Comumente, se traduz 
o Segundo Reinado como época de estabilidade, conciliação e ordem, em contraposição às 
agitações do Primeiro Reinado e do Período Regencial, como também da República que lhe 
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sucede. Na verdade, compreende-se melhor o governo de D. Pedro II, a partir de uma divisão 
em fases. O primeiro momento, 1840 a 1850, é de preparação. Entre 1850 a 1870, tem-se o 
apogeu do Império, o momento da construção do País, onde todos concorrem para o progresso 
nacional e, por último, de 1870 a 1889, o período de transformações que culminam com a 
proclamação da República e o conseqüente fim do Império. 
      No ambiente político em que  D. Pedro II exerce o Poder Moderador, coexistem, a 
princípio, duas forças que pouco divergem entre si: os partidários conservadores, por um lado, 
e os liberais, por outro. De fato, as diferenças limitam-se, quase sempre, às idéias de 
centralização e descentralização do poder. Os liberais apregoam maior autonomia provincial, 
justiça eletiva, separação da polícia e da justiça e redução dos poderes do Imperador. Em 
contraposição, os conservadores defendem o fortalecimento do poder central através do 
controle da magistratura e da polícia, reforçando o Poder Moderador. 
      Em 1853, Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês de Paraná, dá início à política de 
conciliação, que perdura até início da década de 1860, com a pretensão de eliminar as arestas 
partidárias e preparar o terreno para a ação plena do Poder Moderador. É Antônio Ferreira 
Viana, autor de A Conferência dos Divinos, na época liberal, mas, anos depois, conservador 
convicto, quem combate energicamente a conciliação. Magalhães Júnior(1956, p. 222-223) 
reproduz as palavras de Ferreira Viana, quando este diz que não compreendia como era 
possível fazer [...]..uma fusão do partido que estava com o governo o que representava a 
oposição[...]. Tal fusão, em sua visão, [...]...é descrença, egoísmo de alguns, pusilanimidade 
de outros, e graves danos para o país... [...]. Uma das conclusões do folheto com que Ferreira 
Viana combate a conciliação é a de que a fusão dos partidos é o caminho certo para apressar o 
advento da República. 
      Com a pseudoconciliação, os Partidos Liberal e Conservador revezam-se no poder. As 
grandes cismas políticas e econômicas existentes no Período Regencial desaparecem. A 
conciliação faz surgir um novo sistema parlamentar, falseado. Os liberais terminam cedendo 
aos conservadores, que, por sua vez, tomam para si algumas idéias liberais e as implantam. O 
nível das discussões políticas sai da esfera nacional e resume-se às questões locais. Todavia, 
os pontos limítrofes de tolerância não demoram a ruir, eclodindo no decênio de 1860. 
      Como se constata, por trás do véu da normalidade política existem distorções que abalam 
o próprio regime. Entre elas, a liberdade de atuação pessoal do monarca. O Poder Moderador 
lhe confere poder e autoridade sem limites, o que resulta numa política de conchavos e 
bajulações em torno de sua pessoa. Dom Pedro II é o chefe não somente do Poder Executivo, 
mas também do Poder Moderador, estabelecido na Constituição de 1824 e que lhe permite 
nomear e demitir ministros de Estado, podendo até mesmo dissolver a Câmara dos Deputados.  
      O fato é que a utilização exacerbada de poder por parte do Imperador descontenta ambos 
os partidos e abala o Império. Sob outro prisma, a identidade política e ideológica dos 
partidos, cujos correligionários advêm de uma mesma camada social, o que contribui para 
reforçar a política de coerção ora discutida, também influencia na derrocada da Monarquia. A 
troca de partidos no poder representa tão-somente, mudanças de pessoas. E mais, o processo 
eleitoral constituí um dos entraves, pois é controlado pelo Poder Executivo, o qual comanda 
desde o alistamento dos eleitores até a apuração dos votos. No entanto, em oposição à 
situação de instabilidade política, a economia e o progresso vão de  “vento em popa”. A 
década de 1870 a 1880, segundo Caio Prado Júnior representa, [...]...um dos momentos de 
maior prosperidade nacional [...].(apud  Ribeiro, 1996, p. 102). 
 
Movimento republicano 
      A década de 1870 dá vida e aflora os ânimos republicanos. Na Corte, os intelectuais 
adeptos e mais arrojados saem em defesa da tão propalada República, quase sempre de forma 
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apaixonada. Em dezembro de 1870, surge no recém-criado jornal A República, no Rio de 
Janeiro, o Manifesto Republicano, assinalando o início do movimento no Brasil do Segundo 
Reinado. 
      O surgimento do Partido Republicano no Brasil do século XIX tem sua origem ligada 
a diversos fatos. Os desentendimentos entre os Partidos Liberal e Conservador, as 
mudanças de opinião e de gabinete de Sua Majestade, ora liberal, ora conservador, são 
algumas das causas mais visíveis. Em 1868, D. Pedro II, ao designar um conservador para 
o Senado, provoca a saída do então chefe de gabinete, Zacarias de Goes e Vasconcelos, na 
época, progressista.  
      A nomeação imediata do Visconde de Itaboraí, conservador, acarreta a dissolução da 
Câmara, uma vez que esta, progressista em sua maioria, logo tendencialmente liberal, não 
concede voto de confiança ao novo gabinete. A crise, estabelecida até mesmo antes deste 
fato, agrava-se e gera descontentamento entre liberais e mesmo entre conservadores, que 
têm certeza de que, de uma hora para outra, podem passar de governo à oposição.  
      No meio dessa conjuntura, uma dissidência do Partido Liberal organiza e lança, a 3 de 
dezembro de 1870, o Partido Republicano, através do Manifesto citado, em cujo editorial, lia-
se: 

[...]É a voz de um partido a que se alça hoje para falar ao país. E esse 
partido não carece demonstrar sua legitimidade. Desdeque a reforma, 
alteração, ou revogação da carta outorgada em 1824, está por ela mesma 
prevista e autorizada é legítima a aspiração que hoje se manifesta para 
buscar em melhor origem o fundamento dos inauferíveis direitos da 
nação[...] (Silva,1983, p. 133).  

      Nele, os adeptos criticam o regime monárquico. Mostram a ação repressiva e despótica da 
instituição imperial e apresentam a Federação como recurso que permite à nação manifestar 
sua vontade, respeitando as características próprias de cada uma das suas unidades. Ao final, 
concluem, apresentando a mudança de sistema de governo como a solução para a maioria dos 
males do momento.  
      O Manifesto traz influências do pensamento liberal clássico, defende o federalismo, prega 
a democracia e os direitos e liberdades individuais. Porém, tende mais a atacar os desvios do 
governo monárquico parlamentarista, que ocorrem corriqueiramente. Entre os republicanos 
convictos, destacam-se Saldanha Marinho, Quintino Bocaiúva, Aristides da Silveira Lobo, 
Francisco Glicério e, mais tarde, já no fim da campanha, o ex-monarquista Rui Barbosa. 
      A base ideológica que dá sustentação ao Partido Republicano incorpora três facções. De 
um lado, os simpatizantes do liberalismo à americana; de outro, os adeptos do jacobinismo à 
francesa; por último, os positivistas. Existe entre os historiadores concordância no que se 
refere à ausência de ousadia nas idéias republicanas. Elza Nadai e Joana Neves (1982, p. 174), 
por exemplo, afirmam que o movimento republicano, que se desenvolve, irregularmente, por 
quase duas décadas, caracteriza-se por relativa pobreza quanto às idéias políticas, [...]..quer 
considerando aquelas que lhe serviam de base teórica, como aquelas que representavam suas 
propostas básicas. A rigor, havia dois princípios gerais, em torno dos quais girou o 
movimento republicano: o positivismo e o federalismo[...] 
      Entre os que adotam o liberalismo à americana, estão proprietários rurais, principalmente 
os paulistas, depois seguidos pelos sulistas e mineiros. São Paulo vive momento de expressivo 
progresso na agricultura cafeeira. Como o modelo administrativo adotado pela Monarquia 
brasileira sufoca os cafeicultores, estes buscam alternativas e organizam-se em torno do 
Partido Republicano paulista. Esta facção acredita no modelo inspirado no federalismo norte-
americano e na conferência pronunciada pelo filósofo francês Benjamin Constant, em 1819, 
no Athénée Royal de Paris. Assim, com base na liberdade dos modernos pregada por Constant 
e adotada também nos Estados Unidos da América do Norte (EUA), esta ala almeja a 
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República representativa. Acrescenta-se que o Partido Republicano paulista diverge bastante 
da ação dos republicanos cariocas, assinantes do Manifesto Republicano.  
      Os últimos representam os anseios de intelectuais e profissionais liberais urbanos, 
enquanto os paulistas privilegiam o setor cafeicultor, preocupando-se, principalmente, com a 
Federação, ou seja, com a autonomia estadual. Os direitos individuais e o abolicionismo não 
constam de sua pauta de reivindicações. Neste sentido, há um abismo conceitual separando os 
dois grupos, que se agrava em relação ao grupo simpatizante do jacobinismo. Há de se 
considerar, entretanto, que os republicanos paulistas são os mais organizados do País, 
deixando os cariocas, sem organização formal, bem atrás. 
      Quintino Bocaiúva, “O Patriarca da República”, figura entre os intelectuais republicanos 
que vêem no liberalismo, mormente na versão norte-americana, a saída para a democracia. 
Sua propaganda visa a desmitificar a Monarquia, sugerindo soluções para os problemas de seu 
tempo através dos ideais republicanos. Apresenta a República não como simples opositora do 
Império, mas como forma de governo que, naturalmente, lhe sucede, sem a necessidade de 
envolvimento popular, nem derramamento de sangue.   
      Segundo palavras de Ciro Silva (1983, p. 33), nas campanhas abolicionista e republicana, 
Quintino Bocaiúva, além de desferir golpes contra a situação dominante, busca solução para 
as crises que avassalam o País, de tal forma que [...]..os seus artigos sob o pseudônimo de 
Filemon eram verdadeiramente libelos contra ‘um domínio insólito, despótico e  sanguinário, 
inconstitucional e absurdo[...]. 
      A ala dos jacobinos reúne pequenos proprietários, profissionais liberais, jornalistas, 
professores e estudantes, os quais atribuem ao Império a culpa pelo atraso da nação, 
comparando-o com o regime francês anterior à Revolução de 1789, imputando-lhe os mesmos 
vícios, muito embora nada tivessem em comum. Para os adeptos do jacobinismo e dos 
princípios da Revolução Francesa, a liberdade e a igualdade de participação consistem as 
principais bandeiras de luta, junto com a atração pela insurreição armada, que, pelas mãos do 
povo, deve derrubar o poder monárquico constituído.  
      Ademais, consideram a solução liberal ortodoxa como perniciosa aos seus interesses, já 
que não dispõem de bens, nem participam do poder, e, portanto, não disputam de igual para 
igual com a elite. É preciso ressaltar que as idéias abstratas, recolhidas da Revolução 
Francesa, trazem esperanças de levar o povo ao poder. Pregam a revolução e a desejam para o 
centenário da revolta francesa. 
      Os simpatizantes a essas idéias, no entanto, são minoria no âmbito do Partido 
Republicano, talvez, devido à impossibilidade de levar o povo às ruas, povo que muito 
respeita o monarca. Entre os agitadores, destacam-se José Lopes da Silva Trovão, assinante 
do Manifesto de 1870 e propagandista do abolicionismo, ao lado de Silva Jardim. Ambos, 
segundo observa Evaristo de Morais, [...]...agiram sem determinação, nem delegação do 
Partido Republicano, o qual numa e noutra fase, se não  os repudiou pelo menos não lhes deu 
aprovação[...] (apud Silva, 1983, p. 41).  
      Aquilo que os republicanos não encontram no jacobinismo, procuram no positivismo, que 
busca, em suas raízes, unir os grandes anseios do ser humano - ordem e progresso. O 
positivismo serve muito bem a uma parcela de republicanos, em princípio pela total negação 
da Monarquia, já que esta, na lei dos três estados, corresponde à fase teológica-militar, a ser 
superada pela fase positiva, cuja melhor versão seria a República. Um segundo item proposto 
pela doutrina de Augusto Comte adequa-se aos intuitos republicanos, qual seja, a separação 
entre Igreja e Estado, entre o Direito Canônico e o Direito Civil e, por fim, a visão de uma 
ditadura republicana que pode propiciar o progresso por meio de um poder executivo forte o 
suficiente para não se render às forças coercitivas do poder econômico. O positivismo 
ortodoxo encontra nas escolas militares e de direito o campo ideal para o seu florescimento, 
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sobretudo, porque por intermédio da religião positivista vêem na República uma forma 
superior de organização política, que deve substituir a Monarquia e levá-los ao poder em 
nome da ordem. Mas é por intermédio dos militares que a doutrina positivista chega ao 
governo brasileiro, não obstante a sua adesão, segundo Carvalho (1990, p. 27), seja 
[...]...extremamente irônica, de vez que, de acordo com as teses positivistas, um governo 
militar seria uma retrogadação social[...] 
      O positivismo, iniciado com Augusto Comte (1798-1857), prevê uma organização social 
estruturada em cima do conhecimento científico e embasada em estudos realizados por ele.  
Este ao analisar a evolução do ser humano desde os primórdios da vida inteligente até o 
despertar para a ciência, elabora a lei dos três estados, pelos quais o homem atravessa para 
chegar ao estado positivo. No estado inicial, o teológico, o homem ao tentar compreender as 
causas primeiras e finais de tudo que o cerca, não encontram justificativas plausíveis, 
delegando a agentes externos e sobrenaturais o poder sobre tudo o que ocorre no universo.  
      No segundo estado, o metafísico, ocorre evolução em relação ao primeiro. Os agentes 
sobrenaturais são substituídos por forças abstratas, inerentes aos diversos seres do mundo, e 
concebidas como capazes de fazer todos os fenômenos observados, cuja explicação consiste, 
então, em determinar para cada um, uma entidade correspondente. O último deles, estado 
positivo, refere-se ao estágio em que o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de 
obter noções absolutas, renuncia à procura pela origem e pelo destino do universo, e ao desejo 
de conhecer as causas íntimas dos fenômenos, para se preocupar, unicamente, em descobrir as 
leis que regem a natureza e o universo, a partir do estudo sistemático de seus fatos através da 
ciência. 
      No tocante à questão republicana, há, dentro do próprio positivismo, discordâncias 
básicas. Os ortodoxos do grupo de Laffite adotam a idéia de ditadura republicana 
desenvolvida por Comte e são favoráveis ao rompimento entre Igreja e Estado. Por outro lado, 
o grupo de Littré concorda com o parlamentarismo e são chamados de heterodoxos. Sobre o 
positivismo, Nadai, Neves (1982, p. 174) assim se pronunciam:  

[...]do ponto de vista político, este movimento preconizava o 
surgimento (pacífica e naturalmente) de um estado positivo, que 
decorreria exatamente da evolução da humanidade, na medida em que 
esta se imbuísse dos princípios positivos. Este estado teria a forma 
concreta de uma república ditatorial, na qual o ditador, portador do 
saber positivo, governaria com justiça e perfeição, e primaria pela 
ordem e pelo progresso, engendrados pela ciência (...). No Brasil, as 
idéias positivistas tiveram grande repercussão. Contudo, o positivismo 
brasileiro ganhou feições bastante diversificadas. Houve um 
positivismo ortodoxo, que se organizou numa entidade religiosa - o 
Apostolado - que se manteve distante da movimentação política e que 
não teve influência significativa na proporção das idéias republicanas. 
Houve, ainda, a ação de elementos adeptos das idéias positivistas, que 
as adaptaram às questões políticas, usando-as como fundamentação 
para o ideal republicano[...]. 

Propaganda republicana 
      Quintino Bocaiúva, desde adolescente, defensor dos princípios republicanos, escreve ao 
lado de Saldanha Marinho o Manifesto Republicano, de 3 de dezembro de 1870, passando a 
direcionar a propaganda republicana sempre de forma amigável e eufêmica, sem rasgos de 
agressões. O Manifesto é lançado no primeiro número do jornal A República e juntos servem 
de inspiração para inúmeras folhas e clubes que surgem por todo o País, a partir de então. A 
respeito do Manifesto, os historiadores nem sempre falam dele como documento exemplar. 
Para alguns, como Bello (1976, p. 17), [...]falta-lhe vibração  e originalidade. Estende-se por 
longos parágrafos numa digressão fria contra o Império (...), não tenta descer ao estudo das 
grandes realidades econômicas e  sociais do  Brasil.. [...]. 
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      Em se tratando de A República, este tem vida curta, com circulação entre 3 de dezembro 
de 1870 a 28 de fevereiro de 1874, quando sua redação é invadida e o maquinário destruído. 
Atinge uma tiragem diária de 12 mil exemplares, torna-se “a folha mais atraente do Rio de 
Janeiro”, e alcança os mais longínquos pontos do Brasil, influenciando a formação de partidos 
e a emergência de agremiações e folhas locais em torno da causa republicana. Um exemplo 
deste alcance é a adesão de David Caldas e os fatos ocorridos com seus jornais, no Piauí, o 
que se repete em diversas províncias. 
      Em São Paulo, no início de 1872, constitui-se a comissão organizadora do Partido 
Republicano paulista, com adeptos provenientes de antigos clubes radicais e centros 
republicanos. No dia 1 de julho de 1873, durante o I Congresso Republicano, divulga-se o 
Manifesto Republicano paulista. O segundo congresso do partido ocorre em abril de 1874 e já 
aprova as bases para a Constituição do Estado de São Paulo. Nessa Província, o Partido 
Republicano chega a contar com mais de 20 jornais, com a ressalva de que o órgão oficial é A 
Província. 
      No Rio Grande do Sul, formam-se diversos clubes republicanos sob a liderança de 
Pinheiro Machado, Júlio de Castilho, Assis Brasil, Demétrio Ribeiro, Alcides Lima, Álvaro 
Chaves e Venâncio Oliveira Aires. A Federação, tendo Júlio de Castilho como redator, atua 
como órgão oficial do Partido Republicano gaúcho. Em contraposição, o Partido Republicano 
mineiro é fundado, somente em 1888, em Ouro Preto. Em termos gerais, a  juventude 
acadêmica também desempenha importante papel na propagação das idéias republicanas. Das 
academias de direito de São Paulo e Recife saem várias “cabeças pensantes” do movimento.  
      Cabe a Quintino Bocaiúva orientar a juventude e definir os rumos da propaganda 
republicana. Há quem veja Bocaiúva como simpatizante do positivismo, embora o regime 
republicano ditatorial pregado por Augusto Comte o afaste dessa doutrina, pois representa o 
oposto de suas idéias liberais e democráticas, expressas em 3 de dezembro de 1870. Depois do 
desaparecimento de A República, Quintino vai para O Cruzeiro, e, posteriormente, para O 
Globo, onde trabalha ao lado de Machado de Assis, Salvador de Mendonça e Bernardo 
Guimarães. Em 1874, funda O País com o Visconde São Salvador de Matosinhos. 
      Por outro lado, os republicanos afetos ao jacobinismo intensificam sua propaganda 
ideológica, sob o comando de Lopes Trovão e Silva Jardim. A agressividade utilizada pelos 
dois contrasta com a sobriedade de Quintino Bocaiúva, que prima por métodos pacíficos, sem 
envolvimento popular. O trabalho desenvolvido por essa dupla se dá de cidade em cidade, 
agitando a população em comícios, com o dom da oratória, do qual ambos são dotados. A 
propaganda por eles veiculada mostra-se eficiente e ganha tal proporção, a ponto de provocar 
nos partidos monárquicos e no próprio Imperador, providências coibitivas e perseguidoras. 
      Outro recurso utilizado na campanha republicana é o uso de símbolos na construção do 
imaginário, pelo menos pelas correntes jacobinas e positivistas. Para dar visibilidade às suas 
concepções políticas e governamentais, em meio a um povo sem educação e cultura, recorrem 
a sinais de fácil entendimento, como símbolos, imagens, alegorias e mitos. Exemplificando, 
os jacobinos cantam o hino francês e empregam a mesma representação feminina e francesa 
para demonstrar como seria a República brasileira. 

 
Questões Intervenientes no Processo de Proclamação da República 
      O espaço destinado às discussões políticas, quer na imprensa ou na tribuna, é ocupado, nas 
últimas duas décadas do Império, por divergências entre os Partidos Conservador e Liberal. 
Entre essas diferenças estão as que provocam ou são provocadas pelas questões militar, 
religiosa e abolicionista, dentre outras, que terminam por acelerar o processo de desgaste do 
Império abrindo espaço para a implantação da República. 
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Questão anticlerical 
      O anticlericalismo prolifera-se, efetivamente, desde a segunda metade do século XIX, 
quando a disseminação de novas idéias, quer fundamentadas na filosofia materialista e na 
crítica alemã de Marx e Engels, quer fundamentadas no evolucionismo de Spencer e de 
Darwin, ou no naturalismo de Taine e Zola, mas sobretudo, no positivismo de Comte e Littré, 
envolvem a elite européia e se mantêm na opinião pública, graças à criação da Liga 
Internacional para a Paz e a Liberdade. Esta levanta questões sobre a ação e o poderio da 
Igreja Católica, pregando claramente a separação Estado X Igreja, nos países de origem 
católica. As discordâncias entre católicos e maçons eclodem com o I Concílio do Vaticano, 
quando a Constituição Dogmática é reforçada, causando reação imediata por parte dos 
governos europeus, desejosos de coibir o poderio da Igreja frente ao Estado. A Igreja reage 
com a emissão de bulas papais condenando a criação de associações secretas, excomungando 
seus participantes e lutando contra o avanço do protestantismo em todo o mundo.  
      Eurípedes Dourado (1991, p. 67), ao analisar o envolvimento da imprensa piauiense no 
conflito entre Igreja Católica e maçonaria cita diversas bulas papais, dentre as quais a 
Multiplices Inter Machinationes, de Pio IX, emitida em 1865, que diz[...]Reprovamos e 
condenamos a sociedade maçônica e as outras do mesmo gênero que, sendo diferentes na 
aparência, formam-se todos os dias com o mesmo fim, e conspiram patente ou 
clandestinamente contra a Igreja e os poderes legítimos[...] 
      Enquanto isto, as idéias filosóficas, sobretudo o positivismo de Comte e o evolucionismo 
de Spencer, têm nas academias de direito de São Paulo e Recife espaço aberto para discussão 
e propagação. A Escola do Recife situa-se como o centro catedrático para onde concorrem os 
estudantes do Norte e Nordeste. E é, por intermédio destes, que Tobias Barreto e Sílvio 
Romero disseminam as idéias positivistas nas duas regiões.  
      A Academia de Direito do Recife tem como característica marcante a introdução da 
polêmica no meio acadêmico e o faz pela necessidade de divulgação das idéias de 
compreensão universal fundamentadas nas novas filosofias, as quais, distantes das estruturas 
dominantes do escolasticismo tradicional, podem propiciar o progresso do Brasil.  

 
Questão religiosa ou dos bispos 
      No meio da efervescência anticlerical, Padre José Luís de Almeida Martins profere 
discurso na Loja Maçônica Grande Oriente do Brasil, louvando o Visconde do Rio Branco 
pela elaboração da Lei do Ventre Livre, motivo de sua suspensão da Ordem dos Bispos do 
Rio de Janeiro.  
      Os bispos de Olinda e do Pará, respectivamente, D. Vital Maria Gonçalves de Oliveira e 
D. Antônio de Macedo Costa, comandam a luta contra padres maçons, o que ocasiona reações 
maçônicas por todo o território, fazendo com que o governo condene os bispos, fato estornado 
com a ascensão do gabinete conservador do Duque de Caxias. Na realidade, a questão dos 
bispos representa a “gota d’água” no processo de ruptura entre Igreja e Estado. 
 
O abolicionismo 
      A causa abolicionista tem origem na proibição do tráfico negreiro, em 1850, com a Lei 
Eusébio de Queiroz. Nessa fase histórica, a Inglaterra, em plena expansão industrial, não mais 
se interessa pela mão-de-obra escrava, porquanto necessita de mais e mais mercados 
consumidores. A pressão inglesa continua até que a transição do trabalho escravo para o 
trabalho livre se efetive, por completo. E, de fato, a campanha abolicionista ganha maiores 
proporções, em meados da década de 1870. Nas palavras de Joaquim Nabuco, 

[...]...não há dúvida de que já existe um núcleo de pessoas 
identificadas com o movimento abolicionista, que sentem 
dificuldade em continuar filiadas nos partidos existentes, por 
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causa das suas idéias. Sob a bandeira da abolição combatem 
hoje Liberais, Conservadores, Republicanos, sem outro 
compromisso - e este tácito e por assim dizer de honra política - 
senão o de subordinarem a sujeição partidária a outra maior, à 
consciência humana[...] (1988, p.30). 

      O certo é que a campanha consegue a adesão de todos os setores da sociedade, 
configurando-se como movimento de proporções nacionais e caráter popular. Os 
parlamentares travam verdadeiras batalhas, que evidenciam, com nitidez, as divergências 
entre liberais (na sua maioria, abolicionistas) e conservadores (de maioria escravagista). 
Todavia, é válido ressaltar que as leis de emancipação são aprovadas por gabinetes 
conservadores que procuram, desta forma, retardar a abolição iminente. A Lei do Ventre 
Livre é preparada pelo gabinete do Visconde do Rio Branco e a Lei dos Sexagenários ou Lei 
Saraiva-Cotegipe, sancionada no gabinete Cotegipe. 
      Os artistas, intelectuais e estudantes também aderem de maneira contundente à causa da 
abolição, organizando comícios, espetáculos, debates e conferências em prol da causa. Há, 
ainda, aqueles que, como Castro Alves, imortalizam-se na poesia, usando como temática a 
escravidão. A imprensa tem participação direta e decisiva. De um lado, recusa-se a divulgar 
notas de fugas de escravos. De outro, publica artigos abolicionistas. O exército e a Igreja 
concretizam seu apoio à causa. Joaquim Nabuco (1988, p. 36), desconsiderando a conjuntura 
socioeconômica e o contexto em que se dá a libertação dos escravos na Inglaterra e no Brasil, 
faz a seguinte comparação entre os dois eventos,  

[...]...se o que dar força ao Abolicionismo não é principalmente 
o sentimento religioso, o qual não é a alavanca de progresso que 
poderia ser, por ter sido desnaturado pelo próprio clero, também 
não é o espírito de caridade ou filantropia. A guerra contra a 
escravidão foi, na Inglaterra, um movimento  religioso  e 
filantrópico, determinado por sentimentos que nada tinham de 
político, senão no sentido em que se pode chamar política à 
moral social do Evangelho. No Brasil, porém, o Abolicionismo  
é antes de tudo um movimento político, para o qual, sem dúvida, 
poderosamente concorre o interesse pelos escravos e a 
compaixão pela sua sorte, mas que nasce de um pensamento 
diverso: o de reconstruir o Brasil sobre o trabalho livre e a união 
das raças na liberdade[...] . 

      Assim, a 7 de março de 1888, Cotegipe pede demissão do governo, pois não aceita ceder 
às pressões dos liberais e populares e nem tem força política suficiente para impedir o 
inevitável e boicotar a libertação do povo negro. No dia 13 de maio do mesmo ano, a Princesa 
Isabel sanciona a Lei Áurea, pondo fim à escravidão em terras brasileiras. Reafirmando a 
importância do movimento abolicionista e sua contribuição para o desaparecimento da 
Monarquia, J. Pandiá Calógeras (1972, p. 302) relata que o Barão de Cotegipe resiste até às 
últimas ao voto da medida.  
      A Princesa-Regente o chama e mostra o entusiasmo geral provocado pela lei de abolição, 
questionando-lhe se aindarestam dúvidas de que fora acertado votá-la, ao que ele responde: 
[...] Vossa Alteza redimiu uma raça, mas perdeu seu trono[...], foi a profética resposta.  
 
Questão militar 
      Questão militar ou questões militares têm sua origem no caráter civil dos primeiros anos 
de governo monárquico de D. Pedro II, ameaçado tão-somente com a elevação das classes 
militares, após a Guerra do Paraguai. Primeiro, o incidente entre Caxias, militar conservador, 
e Zacarias de Goes, civil, à época, progressista e quase liberal. Em 1884, novo incidente, desta 
vez, envolvendo o ministério liberal de Lafayette Rodrigues Pereira. No gabinete conservador 
de Cotegipe, novos movimentos indisciplinares militares provocados pela perseguição do 
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governo aos adeptos do movimento abolicionista. Entretanto, é na questão Cunha Matos que 
as discordâncias entre militares e governo monárquico tornam-se mais evidentes. Bugyja 
Brito (1989, p. 29) esclarece:  

[...] quanto à causa chamada Questão Militar, teve por base seu 
início, o resultado da fiscalização de uma companhia isolada da 
arma de infantaria, sediada no Piauí. E são figuras do movimento 
iniciado de um fato de rotina: o coronel do Exército Cunha Matos, o 
deputado geral pela província do Piauí, Simplício Coelho de 
Resende, o capitão Pedro José Lima, o Ministro da Guerra, Alfredo 
Chaves, que veio a punir o Cel.[Coronel] Cunha Matos. Houve 
discussões na imprensa, na caserna e na Assembléia Geral, prisões e 
um Conselho de Guerra. O coronel Cunha Matos escrevera artigos 
em jornais respondendo aos ataques do deputado piauiense, este, 
além de também voltar por mais de uma vez, às discussões, que se 
tornaram azedas, revelou este fato grave, que ofendia ferozmente 
Cunha Matos: ‘que este esteve ao soldo do governo do Paraguay e 
que, como prisioneiro de Lopez, chegara a dirigir a artilharia inimiga 
contra as tropas brasileiras[...]. 

      Os historiadores nacionais mesmo registrando a questão militar como proveniente de um 
fato acontecido no Piauí, e provocada por um deputado, não o colocam como piauiense e nem 
sequer citam seu nome. É o caso das obras de Calógeras (1972) e Alencar, Carpi, Ribeiro 
(1985). Porém, a mesma questão ganha destaque na imprensa nacional, pois Coelho de 
Resende trava suas batalhas nas tribunas e nos jornais. 
 
Conclusão 
      A história política do Segundo Reinado reflete a formação econômica de um país que nos 
verdes anos de sua infância, ainda se encontrava em processo de consolidação da sociedade 
civil, como do Estado, nos aspectos social, político e econômico. Para estruturar o Brasil, os 
políticos fazem vigorar a Monarquia Constitucional, que termina por se levantar contra seus 
próprios feitores. O Monarca “cresce” e passa a manobrar os “fantoches”, ou seja, os políticos 
no teatro da conciliação, que arma na metade de seu governo, fazendo o que lhe convêm, ou, 
conforme as vantagens oferecidas em acordos  partidários. Essa é com certeza uma visão 
simplista da ação do Imperador, mas não temos aqui tempo, nem páginas para dissecar as 
ações de D. Pedro II, que tanto controlava como era controlado em muitos momentos. 
      Os republicanos que como já mencionamos antes trabalharam de forma seccionada em 
suas tendências específicas, terminaram por não influir na população, que em um mundo a 
parte e longe das disputas políticas, continuava assistindo as ações da monarquia e a elas 
aplaudindo em muitos momentos.  
      Mesmo com tantas correntes e adeptos, a República é proclamada, em meio à revolução 
conjuntural e política causada por outras questões que correm paralelamente à republicana, e 
que concorrem para sua efetivação. O movimento abolicionista e a conseqüente libertação dos 
escravos, a questão religiosa e a questão militar colaboram para a proclamação da república 
sem a iniciativa e participação popular. A ação propagandística republicana não obteve o 
sucesso que pretendia, mas por outro lado, conseguiu disseminar o “vírus” de um país 
democrático. 
      A República chega em 1889, como queriam e previam alguns republicanos, como no caso 
do jornalista piauiense David Caldas, considerado o “Profeta da República” que previu 17 
anos antes, a proclamação para o centenário da revolução francesa. Mas ela chega de modo 
diverso do desejado pelos republicanos. O povo tanto na Corte, como no restante do Brasil, 
não participa das ações que levam ao destronamento de D. Pedro II, nem é convidado a opinar 
sobre o destino do país.  
      O que se instala é uma república militar e ditatorial que coíbe as ações do Partido 
Republicano e contraria os princípios democráticos, aceitando os monarquistas convertidos e 
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excluindo a população como um todo. Acredita-se que os políticos e propagandistas do 
movimento republicano se desgostaram tanto da forma como a República foi instalada, como 
do direcionamento dado pelos militares nos primeiros momentos. 
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Resumo 
O artigo examina a trajetória do discurso político do Presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, segundo a teoria da argumentação, elaborada pelo autor belga Chaïm Perelman, 
e a análise do discurso francesa. Buscou-se descrever e analisar as mudanças do discurso do 
Presidente, manifestadas na argumentação sobre a questão do emprego no Brasil. O corpus 
ilustra a existência de fases distintas na vida política de Lula. Analisaram-se os discursos nos 
quais se detectou a mencionada temática, quando sindicalista, fundador do Partido dos 
Trabalhadores, Deputado Federal, candidato derrotado em três eleições presidenciais 
consecutivas e durante o primeiro ano como condutor maior da Nação. Ficaram evidentes 
traços discursivos pertinentes ao longo de 30 anos de vida pública e uma mudança de 
argumentos significativa no decorrer desse período. 
 
Palavras-chave: comunicação; política; discurso político; marketing político; Lula. 
 
 
Pressupostos teóricos: Marketing Político,  Marketing Eleitoral e Discurso Político 
       É importante ter em mente que o marketing político é mais amplo que o marketing 
eleitoral. Isto significa que o marketing político engloba ações destinadas a promover pessoas 
públicas, independente destas terem intenções governamentais. E, no caso de atuar junto a 
políticos, as atividades são realizadas nos períodos pré e pós-eleitoral.  Outro termo tem sido 
usado no meio acadêmico para substituir o termo “marketing político” que é “marketing 
público” (MATOS; NOBRE; 2001) 
      De acordo com SILVA (2002, p. 18-19) marketing político “é, portanto, um conjunto de 
planos e ações desenvolvidos por um político ou partido político para influenciar a opinião 
pública em relação a idéias ou atividades que tenham a ver com eleições, programas de 
governo, projetos de lei, desempenho parlamentar e assim por diante”. 
      O marketing eleitoral é considerado por alguns autores, como MANHANELLI (1988) e 
FIGUEIREDO (1986) como uma “guerra”. A comparação deve-se ao curto período oficial para o 
convencimento do eleitor. Em geral, são três meses de campanha intensa em busca de votos. Portanto, 
o marketing eleitoral tem um objetivo específico: eleger o candidato. MANHANELLI (1992) 
complementa que: 

O objetivo do marketing eleitoral consiste em implantar técnicas de 
marketing político e comunicação social integrados, de forma a 
angariar a aprovação e simpatia da sociedade, construindo uma 
imagem do candidato que seja sólida e consiga transmitir 
confiabilidade e segurança à população elevando o seu conceito em 
nível de opinião pública (MANHANELLI, 1992, p.22) 

      Nesse sentido, o discurso é um dos elementos-chave no desenvolvimento das estratégias 
de construção da imagem pública. Aqui, considera-se discurso o conjunto de elementos 
lingüísticos que organizados em determinada cena enunciativa produz sentidos segundo os 
pilares, propostos pela corrente francesa: Formação Discursiva (FD), Formação Ideológica 
(FI) e Condições de Produção (CP).  
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      FOUCAULT (1996) introduz o termo “formação discursiva” (FD), para teorizar a 
dispersão dos discursos, cabendo à Análise do Discurso (AD) o estabelecimento de regras 
capazes de reger esse processo. Posteriormente, a noção de FD foi elaborada por PÊCHEUX 
(1969), representando para a AD o lugar central na articulação entre língua e discurso. Pode-
se considerar três tipos de funcionamento da FD: paráfrase, polissemia e pré-construção. 
      A paráfrase refere-se ao espaço no qual os enunciados são retomados e onde se delimitam 
as fronteiras para evitar a perda de sua identidade. Ao contrário, a polissemia intercruza 
discursos, rompendo essas barreiras, e, por conseqüência, instala a multiplicidade de sentidos. 
O funcionamento pré-construído remete a uma construção anterior e exterior ao enunciado 
que oferece os conceitos de mundo. É o espaço onde as ideologias interpelam o sujeito, 
determinando o conhecimento individual, o que deve ser dito, quando e por quem.  
      Dessa forma, “a linguagem passa a ser um fenômeno que deve ser estudado não só em 
relação ao seu sistema interno, enquanto formação lingüística a exigir de seus usuários uma 
competência específica, mas também enquanto formação ideológica (...)” (BRANDÃO, 
1991:18). Portanto, o conceito de ideologia está intimamente ligado com os estudos sobre 
discurso. A AD toma como reflexão o raciocínio de autores como MARX (1965), 
ALTHUSSER (1974) e RICOEUR (1977).  
      MARX e ENGELS identificaram a ideologia através da separação entre a produção das 
idéias e as condições sociais e históricas em que são produzidas. Para eles, ideologia é um 
sistema de idéias, regras ou normas formuladas por quem não compartilha das mesmas 
condições materiais, por isso, seria um sistema de dominação e manipulação de classes menos 
favorecidas.  
      ALTHUSSER defendia que a ideologia está a favor das classes dominantes para a geração 
de mecanismos de perpetuação ou de reprodução das condições materiais, ideológicas e 
políticas de exploração. Seguindo esse ponto de vista, existiriam os Aparelhos Repressores 
(ARE), que compreenderiam o governo, o exército, os tribunais; e os Aparelhos Ideológicos 
(AIE), que seriam instituições como igreja, escola e família. Para estabelecer o conceito de 
ideologia, o autor formula três hipóteses: a ideologia representa a relação imaginária de 
indivíduos com suas reais condições de existência; a ideologia tem uma existência porque 
existe sempre num aparelho e na sua prática ou suas práticas; a ideologia interpela indivíduos 
como sujeitos.  
      Já RICOEUR, num primeiro momento, ponderava que a ideologia perpetua um ato 
fundador inicial e impulsiona toda a práxis social. Além disso, ela é esquemática, operatória e 
serve como conservação de valores. Enquanto função de dominação, a ideologia legitima a 
autoridade, atuando como um sistema justificador de dominação. Posteriormente, a análise do 
autor se encontra com a noção marxista propriamente dita, quando as classes interpelam o 
sujeito, apontando um discurso para manter determinado poder. A ideologia age pelo 
indivíduo, sem necessariamente, estar no seu nível de consciência. É uma reprodução 
discursiva que faz recortes da realidade, divulgando visões distorcidas do mundo. 
      A Formação Ideológica, segundo a AD, tem, necessariamente, uma ou várias formações 
discursivas interligadas. Para consolidar as idéias que interessam à classe dominante, são 
necessárias algumas inserções de discursos na sociedade para reafirmar, repetir e consolidar 
os conceitos propostos, significando que os discursos são governados por Fis. 
      A espécie discursiva pertence (...) ao gênero ideológico, o que é o mesmo que dizer que as 
formações ideológicas (...) comportam necessariamente, como um de seus componentes, uma 
ou várias formações discursivas interligadas que determinam o que pode e o que deve ser dito 
(articulado sob a forma de uma harenga, um sermão, um panfleto, uma exposição, um 
programa, etc.) a partir de uma posição dada numa conjuntura, isto é, numa certa relação de 
lugares no interior de um aparelho ideológico, e inscrita numa relação de classes. Diremos, 
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então, que toda formação discursiva deriva de condições de produção 
específicas.(GADET,F;HAK,T. 1993:166)  
      PÊCHEUX (1969) fez a primeira definição empírica da noção de Condições de Produção 
observando que há lugares sociais, ao invés da presença física, necessariamente. No discurso, 
atua através de linhas imaginárias que designam os lugares discursivos entre o destinador e o 
destinatário. COURTINE (1982) propôs uma noção de CP que alinhe as contradições 
ideológicas presentes na materialidade dos discursos e se articule com o conceito de formação 
discursiva. De acordo com o autor, as origens da noção de condições de produção seriam: a) 
análise de conteúdo; b) admissão de variáveis sociológicas; c) situação. 
      O discurso, enquanto um ato social manifestado lingüisticamente, possui uma estrutura 
enunciativa que articula as proposições desejadas. Nesse sentido, a retórica adotada 
compreende um dos elementos constituintes do processo argumentativo. Ela foi retomada 
pelos autores belgas Chaïm PERELMAN e Lucie OLBRECHTS-TYTECA, que publicaram 
em 1958, o Traité de l’argumentation; la nouvelle rhétorique, cuja obra se difundiu na França 
na década de 70.  
      Na Nova Retórica, o esquema argumentativo proposto por PERELMAN e TYTECA é 
composto basicamente pelo auditório, acordos e técnicas. O auditório é classificado em 
particular e universal; os acordos nas categorias do real e do preferível e as técnicas 
argumentativas em argumentos baseados na estrutura do real, argumentos quase-lógicos e 
argumentos fundados no caso particular. Neste trabalho, enfatiza-se a observação nas técnicas 
argumentativas utilizadas por Luiz Inácio Lula da Silva.  

      As técnicas se encarregam do encadeamento lingüístico dos argumentos. Elas se 
desenvolvem utilizando esquemas formais nos argumentos quase-lógicos, enfatizando 
conhecimentos empíricos nos argumentos baseados na estrutura do real ou apresentando 
exemplos no caso particular. A classificação quase-lógica, aproxima a linguagem do 
pensamento formal, isto é, baseada em raciocínios matemáticos ou de fundamento lógico.  
      São os argumentos de contradição, identidade, tautologia, análise, reciprocidade, 
transitividade, inclusão da parte no todo, divisão do todo em partes, comparação, sacrifício e 
probabilidades. 
      Os argumentos baseados na estrutura do real trazem as situações que fogem à 
demonstração. PERELMAN (1996) argumenta que como não há fórmula rígida para a 
estrutura desse tipo de argumentação, o que importa é que os dados sejam fortes o suficiente 
para o desenvolvimento do discurso. Ele pondera que “o que nos interessa aqui não é uma 
descrição objetiva do real, mas a maneira pela qual se apresentam as opiniões a ele 
concernentes; podendo estas, aliás, ser tratadas, quer como fatos, quer como verdades, quer 
como presunções” (1996:298).  
      A argumentação fundada na estrutura do real é relacionada com os conhecimentos 
empíricos do orador e do auditório, sendo suscetível à interpretação. Ela é baseada em 
ligações de sucessão, de coexistência, simbólicas e hierárquicas, pois busca nos fatos 
empíricos a sustentação necessária para a defesa da tese. A argumentação fundamentada no 
caso particular utiliza-se de exemplos, ilustrações ou modelos que possam aproximar o 
discurso da realidade vivenciada pelo público-alvo. 
      Os elementos da AD, aliados à teoria da argumentação proposta por PERELMAN (1996), 
são os aparatos considerados necessários para compreender, então, o que é discurso político. 
Faz-se necessário, portanto, elencar algumas características relativas a este campo. Em 
primeiro lugar, aborda questões relacionadas à vida em sociedade. Por vezes, apresenta 
problemas e aponta soluções e o caráter social encontra-se também na apresentação do orador. 
Quem fala é legitimado para tal e se posiciona em nome de determinado grupo ideológico, 
seja institucional ou não.  
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      Outra característica que se evidencia no discurso político é que ele se projeta, por 
natureza, em relação ao futuro no qual o orador se baseia para estruturar a argumentação. As 
possibilidades assinaladas são fundadas nos acordos estabelecidos com o auditório. Em geral, 
a referência ao passado se faz como técnica argumentativa: ora se busca provar que o 
realizado não foi satisfatório ou então insuficiente, ora se procura demonstrar, por atos do 
passado do próprio orador, menções para fortalecer a credibilidade do discurso, e estabelecer 
um suposto voto de confiança ao que é falado.  
      A relação temporal é de suma importância argumentativamente, afinal, expõe uma 
estratégia que se refletirá na própria formação discursiva. Com o conhecimento a respeito do 
contexto social e econômico pode-se projetar situações ideais e apontar acontecimentos 
anteriores não desejados, estabelecendo relações de causa e conseqüência. O passado é usado 
para respaldar mudanças – geralmente oriundas de algum erro de adversários – ou  solidificar 
atos e ações consideradas frutíferas. O futuro é apenas uma possibilidade. Assim sendo, o 
discurso político apodera-se desses fatos, oferecendo soluções hipotéticas e alimentando o 
imaginário da população. 
      O discurso político, então, é um discurso caracterizado pelas relações sociais e 
contextuais, buscando alterações na ordem vigente. Se não for uma alteração explícita, as 
propostas apresentadas visam o reforço de normas já adotadas pela comunidade. De qualquer 
forma, o discurso apresenta-se como um recurso social para manifestação de idéias e para 
manutenção ou conquista de poder.  

 
Discursos de Lula 
      Na pesquisa foram observadas amostras dos discursos do atual Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, desde sua inserção no sindicalismo, década de 70, até o primeiro 
ano do mandato presidencial, 2003. Com a análise do corpus constatou-se alterações em sua 
formação discursiva e ideológica, desencadeando na classificação de três fases distintas: 
extrema-esquerda, transição e centro-esquerda.  
      A primeira fase é temporalmente predominante por corresponder ao período 
correspondente ao sindicalismo até a década de 90. Naquele momento, Lula representava a 
esquerda brasileira, defendendo em um discurso coloquial e crítico, alterações no sistema 
social e econômico vigente. Vale ressaltar que, o contexto permeava a ditadura militar no 
país, bem como a luta pela retomada à democracia. Além disso, no contexto mundial o 
comunismo entrava em decadência com a simbólica queda do Muro de Berlim, em 1989.  
       Os discursos pediam liberdade de expressão, o que ampliou o auditório, propiciando as 
reflexões para a criação de um partido político. Nesse momento, Lula, contestador, 
consagrou-se como uma liderança popular, abrindo a possibilidade de organização das 
massas.  
      A ideologia que perpassava os discursos era baseada em princípios marxistas trazendo 
questionamentos a respeito do planejamento econômico executado pelo governo. Lula 
contestava as relações entre capital e trabalho, defendendo a igualdade e um mundo sem 
dominantes e dominados. Durante o sindicalismo, a questão emprego se relacionava com as 
lutas pelos direitos trabalhistas e pela melhoria das condições de trabalho para o operariado. 
      Com a criação do Partido dos Trabalhadores, no início da década de 80, os discursos 
articulavam questões mais abrangentes, como a organização política e as decisões na área 
econômica. Nesse momento, Lula inseriu na sua fala a necessidade de geração de empregos 
cobrando ações das esferas governamentais. As condições de produção correspondiam ao 
início da abertura democrática no Brasil e à organização das classes populares e o PT foi o 
primeiro partido a se manifestar na campanha pelas “Diretas Já!”, realizada em 1984.  
      O mercado e suas leis eram tidos como injustos e passíveis de modificações estruturais 
com a proposta de dissolução do sistema vigente para implantação de um modelo socialista. 
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“(...) sentimos na própria carne, e queremos, com todas as forças, uma sociedade que, como 
diz o nosso programa, terá que ser uma sociedade sem explorados e sem exploradores.  
      Que sociedade é esta senão uma sociedade socialista?” (LULA,1981). A força da 
expressão retórica manifesta-se na ênfase em “sentimos na própria carne” (argumento de 
superação e requisito fundamental para a construção da figura do herói), “com todas as 
forças”  e a pergunta final – típica do modelo retórico para introduzir as respostas articuladas. 
O discurso socialista interpela esse sujeito ao afirmar o desejo de uma sociedade sem 
explorados e sem exploradores.   
      Na primeira eleição direta para a Presidência, depois do Regime Militar, Lula disputou o 
segundo turno contra Fernando Collor, representando o pensamento da esquerda brasileira. 
Ele ainda mantinha características do perfil operário, tanto por sua postura ideológica, como 
pelo visual. Os aspectos remanescentes do período sindical correspondiam a um discurso 
coloquial e crítico, eliminando o diálogo com as classes dominantes e os acordos firmados 
com o Fundo Monetário Internacional. 

Todo trabalhador quer ter direito a um emprego. Todo trabalhador 
quer ter direito a uma casa. Todo trabalhador quer ter direito a 
libertação necessária. (...) Todo trabalhador sonha em poder comprar 
um presente de natal para o seu filho. Sonha em poder comprar um 
presente no dia do aniversário. Esse é um sonho, esse é um sonho 
pequeno, esse é um sonho que não é nada pá(sic) quem trabalha a 
vida inteira. Pra quem trabalha 240 horas por mês. Esse é um sonho 
que não deveria ser nada pra quem trabalha de sol à sol. E por que 
não pode fazer isso? Por que não podem? Exatamente porque o 
sistema que predomina nesse país é um sistema capitalista arcaico, 
onde meia dúzia pode tudo e a maioria não pode nada. (LULA, 
08/10/1989 – HEG). 

      A argumentação desenvolvida neste fragmento indica a presença de repetição e a opção 
pela estratégia de identificação entre o orador e o público selecionado, no caso os 
trabalhadores assalariados. A problemática assinalada recebe como vilã o sistema econômico, 
que junto com a classe dominante, é apontado como o responsável pelas mazelas sociais e, 
obviamente, pela falta de empregos ou condições dignas de trabalho.  
      A postura reflete, portanto, o conceito de ideologia proposto pelo marxismo, onde a 
sociedade enfrenta a luta entre dominantes e dominados. Lula, procurava, desta forma, 
apresentar-se como representante da última, manifestando em seu discurso indignação, sem, 
de fato, mostrar propostas concretas para a mudança de situação.  

 
Transição nos discursos de Lula 
      Nas eleições de 1994, o PT considerava a vitória de Lula quase certa devido à falência do 
governo Collor e à liderança do Partido no processo de impeachment. Entretanto, em julho 
daquele ano, o então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, lançava o Plano Real. 
Com a moeda estabilizada, o país preferiu permanecer com FHC já no primeiro turno. A sua 
reeleição em 1998, foi fruto de articulações políticas com os governadores e o Congresso 
Nacional e Lula sequer chegou ao 2o. turno. 
      Mas foi nessas duas eleições que o PT se abriu para acordos com outros partidos de 
esquerda, ao contrário da primeira disputa. O período é considerado de transição apontando 
para o amadurecimento político do PT, que conseguiu projeção nacional, conquistando 
prefeituras e vagas nas Câmaras de Vereadores, de Deputados e no Senado Federal. No 
discurso, permaneciam traços discursivos, como as comparações e Lula começou a citar 
trechos de sua história, consolidando o símbolo de esperança de que se apossou. 

Antes de começar essa campanha, eu resolvi viajar pelo Brasil. 
Percorri 40 mil quilômetros, de trem, de ônibus e de barco. 
Conversei com pequenos, médios e grandes empresários. Conversei 
com sindicalistas. Conversei com índios. (...) Eu conversei com toda 
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a sociedade brasileira para ganhar subsídios para construir um 
programa de governo. Um programa de governo não como uma peça 
de laboratório, mas um programa de governo olhando nos olhos das 
pessoas, no coração das pessoas. Para que a partir daí a gente possa 
começar a encontrar soluções para os brasileiros. Nessa viagem eu 
aprendi que o povo brasileiro está precisando apenas de uma 
oportunidade. Uma oportunidade de trabalhar. Uma oportunidade de 
produzir. Uma oportunidade de conquistar a cidadania. (LULA, 
1994, HEG). 

      Nesse momento, há uma reformulação da imagem do candidato, passando a apresentar um 
perfil mais conciliador, moderno e plural, conforme se observa no trecho acima.  
      Quando Lula afirma conhecer o Brasil e ter conversado com diversas camadas da 
população, reforça a abertura que buscava alcançar. Entretanto, esta estratégia ainda aparece 
permeada de argumentos baseados em emoções. No trecho a seguir também se constata a 
presença do argumento de direção.  

Eu vou investir na produção com o objetivo de gerar emprego e 
renda. Porque essa é a única forma de gerar os milhões de empregos 
necessários para garantir a tranqüilidade para as famílias brasileiras. 
(LULA, 24/09/1998 – HEG) 

      Esta fala exemplifica, ainda, o que pôde ser constatado no decorrer da pesquisa. Foi 
durante a fase de transição que a geração de empregos foi inserida enfaticamente nos 
discursos, tendo como aliado o conceito de “produtividade”.   

 
Lula e o discurso centro-esquerda – período atual 
      A consagração da lógica que está regendo o governo Lula manifestou-se em junho de 
2002, com a publicação da Carta ao Povo Brasileiro. O documento apresenta as diretrizes que 
seriam adotadas no caso da vitória petista, especialmente em relação às medidas econômicas. 
Por exemplo, enquanto nas campanhas de 1989 e 1994, o Partido não cogitava o cumprimento 
dos acordos com os credores internacionais, em 1998 se propunha a analisá-los, na Carta, 
comprometeu-se a cumpri-los. 
      Naquele ano, observou-se que a quarta candidatura de Lula à Presidência trazia mudanças 
estratégicas de comunicação. Mais do que mostrar o “novo” Lula, era necessário também 
apresentar o “novo” PT. Era preciso, naquele momento, desfazer a imagem do candidato 
como uma ameaça ao Brasil e enfatizar uma das suas supostas qualidades que era a 
capacidade de articulação e negociação.  
      A campanha apresentou um Lula diferente onde se excluíam os jargões de esquerda e o 
tom agressivo, antes explorados em closes. O simbolismo do personagem Lula foi enfocado 
como a personificação da esperança, valor agregado ao produto eleitoral. Basta lembrar o 
slogan “A esperança venceu o medo”, repetido constantemente durante e após a eleição.  
      O objetivo era construir a imagem de que o candidato do PT era um estadista, com 
competência suficiente para administrar o país. Diversos códigos se revezaram para a 
construção dessa imagem, desde o visual do então candidato, até as estratégias discursivas. 
      Nas exibições do Horário Eleitoral Gratuito, o símbolo do Partido dos Trabalhadores, a 
estrela vermelha, sempre estava em evidência. Quando Lula estava falando, podia se constatar 
ao fundo, uma enorme estrela vermelha e dando contigüidade a esse tom, destacava-se a 
gravata do presidenciável, aparecendo ainda, vários objetos de cena, como por exemplo, 
murais, gráficos ou pessoas caminhando com pastas vermelhas.  

      Essa ligação simbólica, já detectada por PERELMAN (1996), foi amplamente explorada, 
embora de uma forma sutil, como se os elementos em destaque tivessem apenas uma função 
estética. Para contrapor a imagem de sindicalista, com barba espessa e roupas informais, o 
candidato se vestia com ternos de grife, cabelos e barba bem aparados. A reformulação de sua 
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imagem, antes desgastada pela característica de estimular a luta que podia remeter à baderna 
ou briga, passou a refletir a serenidade. 
      A alteração no contexto social brasileiro é apontada como um dos indícios para a mudança 
do eleitor e do próprio candidato. A partir da vinheta com o texto “Atenção Brasil, começa 
agora o programa Lula Presidente” já se observou a generalidade. Primeiro, a utilização do 
país na abertura indica o discurso voltado para todos, sem distinção. Depois, representa a 
estratégia principal de apresentar o candidato como estadista, valorizando, de imediato, o país, 
como um reforço ideológico de construção de identidade nacional.  
      Essas duas hipóteses são reforçadas pelo texto em off  apresentado em um dos programas 
analisados: “(...) Eram milhões de pessoas nas ruas em todos os cantos do Brasil. Era um 
sonho de um Brasil livre, justo e soberano, mais alegre e mais feliz que contagiava a todos”. 
Primeiro, demonstra a extensão do auditório, depois, faz uso dos valores essenciais, 
“liberdade e justiça” para despertar a emoção dos futuros eleitores.  
     Importante assinalar também, que havia a tentativa de identificação entre orador e 
auditório com as conjugações em primeira pessoa do plural e o uso de pronomes possessivos 
na mesma pessoa: “nosso país” e “somos um país”. O orador, dessa forma, situava-se no 
mesmo plano de atuação daqueles a quem pretende atingir com seu discurso. Era a tentativa 
de geração de comprometimento com o eleitor. 

(...) são homens e mulheres que sonham com um emprego, que 
sonham com uma oportunidade para mudar suas vidas e não 
encontram. Pessoas que não conseguirem arranjar dinheiro para 
começar ou ampliar um pequeno negócio vão poder contar com uma 
nova linha de crédito muito simples e rápida do Banco do Brasil (...) 
(LULA, 2002, Programa exibido pelo HEG, 1o. turno). 

      No mesmo campo discursivo encontram-se exemplos de direcionamento ao auditório 
particular. O candidato partiu de pressupostos como o sonho de um emprego e de geração de 
renda para dirigir-se aos desempregados do país. O emprego, portanto, é encarado como um 
valor que gera laços sociais.  
      Em relação às estratégias discursivas, observou-se a predominância dos argumentos 
baseados na estrutura do real e os quase-lógicos foram utilizados, em sua maioria, para 
embasar críticas aos adversários, principalmente, ao antecessor.  
      Na Presidência da República, o programa mais enfatizado, especialmente no primeiro 
semestre de 2003, foi o Primeiro Emprego, destinado à juventude, entre 16 e 24 anos, 
realizado em parceria com a iniciativa privada. Durante o lançamento do Programa, em 30 de 
junho de 2003, Lula divide o compromisso com outros segmentos da sociedade, ao contrário 
da primeira fase quando a geração de empregos era atribuída somente ao governo.  

Eu diria que, hoje, nós estamos dando um passo excepcional, para 
resolver um dos problemas mais graves que o Brasil vive hoje. E a 
verdade é que não é um compromisso só do Presidente da República 
ou do Ministro do Trabalho, ou, individualmente, de qualquer 
pessoa. Gerar empregos passa a ser uma responsabilidade coletiva. E 
gerar empregos para jovens é mais do que uma responsabilidade 
coletiva: é a gente plantar, hoje, o futuro que precisamos colher 
amanhã (LULA, 30/06/2003) 

      Os discursos de Lula incitavam a participação social na discussão das propostas, como por 
exemplo, a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e também 
distribuíam responsabilidades, especialmente, para a iniciativa privada. No segundo semestre, 
a ênfase ficou para as Parcerias Público-Privada, que o governo esperava implementar, para 
que auxiliassem a sanar questões, como infraestrutura e emprego. A geração de emprego e de 
renda parece se enquadrar na classificação das “frases feitas da política”, tamanha sua 
utilização e obviedade. 

Entendo que a única e definitiva resposta ao desafio da inclusão 
social é o desenvolvimento sustentado, com geração de emprego e 
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renda. Sei, também, que este salto de qualidade não vai acontecer 
pela simples vontade do governo e da população.Por isso, estamos 
criando os instrumentos e regulamentos capazes de reconstruir a 
poupança interna e atrair os investimentos produtivos de empresas 
nacionais e estrangeiras. (LULA, 18/12/2003). 

      A justificativa de aceitar “investimentos produtivos de empresas nacionais e estrangeiras” 
encontra-se na inclusão social que, por outro lado, apresenta uma relação de dependência com 
aquele capital mencionado “este salto de qualidade não vai acontecer pela simples vontade do 
governo e da população”. A admissão disso, contraria a prerrogativa do socialismo 
democrático pregado pelo PT. Mas como lembra SINGER (2001, p.86) “desde 1991, o 
partido rejeita a ditadura do proletariado e defende a alternância no poder, e o socialismo 
petista admite a convivência com o mercado e a propriedade privada”.  
      Portanto, favorecer a entrada de capital estrangeiro e dividir responsabilidades de 
infraestrutura com o setor privado pode indicar que a mutação ideológica do Partido continua 
a levá-lo às decisões de centro-esquerda. 
      Durante o primeiro ano, o “emprego” esteve relacionado com algumas temáticas centrais 
como criar postos de trabalho para evitar a criminalidade, com 64 inserções e o vínculo com a 
educação foi citado 96 vezes. Verificou-se também que a geração de empregos foi elemento 
legitimador de ações, muitas vezes vistas com restrições pela sociedade, como as reformas 
previdenciária, agrária e tributária, citadas 124 vezes durante o primeiro ano de mandato.  
      A eloqüência nos pronunciamentos pode ser constatada com algumas expressões centrais. 
Por exemplo, “otimista e otimismo” apareceram 65 vezes; “confiança e confiar,” 73; 
“coragem,” 47; “justiça,” 116; “extraordinário,” 86; “compromisso”,173; “participação”, 70; 
“igualdade”, 79; “responsabilidade”, 131 e “sociedade”, 185 vezes. Esses dados demonstram 
os valores que fundamentaram a argumentação. As palavras que marcaram a campanha 
eleitoral,” mudança, medo e esperança” também foram ditas com freqüência, em especial 
“mudança, mudar e transformação”, que somaram 171 aparições. “Esperança” foi usada 68 
vezes e “medo” 54.  
      Portanto, as palavras citadas representaram os valores que fundamentaram a argumentação 
dos pronunciamentos, no primeiro ano de governo Lula. As predominantes foram 
“compromisso, responsabilidade, sociedade, justiça e mudança”, indicando as principais 
concepções. A expressão “desemprego” foi usada apenas 45 vezes (5%) em relação à palavra 
“emprego”, mencionada 359 vezes (37%), o que indica a inversão de valores, comparando-se 
às fases precedentes, quando o tema recebeu conotação negativa. A maioria dos discursos que 
aborda a temática, foi realizada no Brasil e em situações onde o auditório era popular, como 
inaugurações e feiras. 

 
Considerações Finais 
      Durante todo o período analisado, a argumentação, aliada à fundamentação em valores 
universais, enalteceu as qualidades do trabalhador brasileiro. Enfatizaram-se as 
características, “competência, inteligência, amabilidade e disposição”. Algumas vezes, 
ressaltaram-se alguns aspectos para provar a tese de que os assalariados poderiam engajar-se 
em uma luta por melhores condições de vida, como nas fases de sindicalismo à campanha de 
1998. Na terceira fase, a partir de 2002, a qualificação do operário foi apresentada como uma 
vantagem para os investidores estrangeiros e como forma de avalizar as propostas 
governamentais.  
      Os argumentos foram se alterando à medida que o contexto sócio-político exigia novas 
posturas de Lula. A alteração mais evidente refere-se à concepção ideológica que passou de 
uma esquerda contestadora e marxista, para uma tendência centro-esquerda, conciliando a 
importância da economia de mercado e às práticas a favor da igualdade social.  
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      A estrutura argumentativa, entretanto, demonstrou que os traços argumentativos 
continuaram nos discursos no decorrer desses 30 anos, enquadrando-se na fundamentação em 
valores universais como “justiça, liberdade, igualdade, generosidade e responsabilidade”. As 
técnicas que predominaram foram as relações de causalidade, argumento de autoridade, pelo 
exemplo, direção, incompatibilidade e coexistência entre ato e pessoa.  
      A pesquisa comprovou que a defesa da problemática “emprego” permaneceu no período, 
entretanto sofreu alterações quanto ao recorte da realidade e ao posicionamento do orador. 
Esse fato demonstra que características como, o uso de comparativos, argumentação pelo 
exemplo, relações de causalidade, incompatibilidade e direção se mantiveram, mas o 
conteúdo veiculado por essas técnicas mudou ideologicamente conforme exigiam as 
obrigações dos cargos de Lula. 
      Contudo, a mudança, em especial a partir da campanha de 2002, não significou descaso 
com o problema, porém o apresentou de diferentes formas. Nesse momento se observa a 
mutação, pois nos discursos precedentes, durante o sindicalismo e o início do PT, a solução 
viria pela dissolução do sistema vigente e a implementação de uma nova estrutura política e 
econômica. Com o passar do tempo, depois da segunda derrota na campanha eleitoral à 
Presidência, houve adesão à ordem social vigente, apontando para o continuísmo e 
apresentando propostas conciliatórias com o poder dominante. Entre esses acordos estão a 
execução das Reformas, a manutenção dos contratos internacionais e a captação de capital 
privado.  
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       Resumo 
O estudo dos conceitos e dos rituais não escritos de Hospitalidade como possível ferramenta 
de comunicação e aproximação no âmbito dos eventos políticos promovido por um 
determinado partido político na preparação de candidatos e coordenadores no período que 
antecede as eleições para deputado estadual e federal em 2006, no município de São 
Bernardo do Campo – São Paulo, tem por objetivo identificar indicadores que caracterizem a 
presença da Hospitalidade. Como moderadora da dádiva a Hospitalidade é recurso possível 
na restauração e formação de vínculos intrapartidários e interpartidários. Cumpre a 
Hospitalidade o papel de auxiliar tecer ateia de relações que formam a base da sociedade 
como um todo. Aprofundar o estudo do deu papel na comunicação entre os sujeitos 
agregados a esta rede específica de sociabilidade na política a partir dos fundamentos teóricos 
dos pensadores da dádiva e da hospitalidade, amplia e consolida a discussão para um novo 
campo; o da política, confirmando a sua importância na área do conhecimento cientifico, da 
mesma forma que possibilita uma análise da utilização das diversas mídias nesse universo.         
 
Palavras-Chave: Hospitalidade; Comunicação; Política; São Bernardo do Campo.                         
 
 
      Observar o como se estabelecem os vínculos entre os candidatos a representante do povo 
da região do Grande ABC no Estado de São Paulo, tanto para o poder legislativo estadual 
quanto para o poder legislativo federal, no âmbito intrapartidário e interpartidário, nas 
eleições de 2006, em São Bernardo do Campo, é a proposta e o caminho metodológico desta 
pesquisa.                                                                                                                          
      Ciente, enquanto pesquisadora, que para observar uma ordem de sentido é necessário 
buscar um rigor metodológico, não com o intuito de produzir uma pesquisa científica dotada 
de imparcialidade, o que na verdade é impossível, mas, pelo contrario, para assegurar que 
posturas individuais não desqualifiquem a própria pesquisa. O observar sistemático dos 
candidatos, nos seus respectivos comitês eleitorais, nas reuniões de trabalho com as equipe 
internas, nas reuniões do partido, nas reuniões interpartidárias, visitas, e eventos de 
motivação política, tem por objetivo levantar material para análise do problema proposto.  
      O desafio da pesquisa reside na tentativa de identificar a dádiva1, como um de seus 
conceitos norteadores a ser contemplado mais adiante, na formação dos vínculos partidários e 
nas alianças estabelecidas com candidatos de outro partido, as chamadas “dobradas”. 
      Trata-se da formação de duplas de candidatos, mediante um estudo prévio feito pelos 
estrategistas das campanhas, com o intuito de aumentar os percentuais de voto e 
conseqüentemente as chances dos candidatos serem eleitos.  A moeda de troca varia de 
acordo com as necessidades de um, e as possibilidades do outro; essa prática pode ocorrer 
dentro da esfera da ética, no sentido deontológico, que define os deveres morais em relação 
aos costumes do homem para com a sociedade, ou não, cabendo a decisão a cada um, de 
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acordo com a sua consciência. Essa troca pode se caracterizar como uma forma de veiculação 
da dádiva1; por exemplo, o sentimento de obrigação de retribuir ao outro algo dado ou cedido 
anteriormente, apesar de não haver uma cobrança, faz parte de um código não escrito que a 
pesquisa busca desvendar. 
      O momento político atual abriu um espaço para uma nova legislação, que interferiu de 
forma significativa no formato das trocas. Comercialmente falando, muitas das práticas, 
remetem ao antigo escambo. Transações que anteriormente envolviam grandes quantias de 
dinheiro (vale lembrar que a pesquisa não tem por objeto de estudo, a origem de fundos de 
campanha) passaram a fazer uso de outros tipos de moeda, cuja emissão depende justamente 
de relacionamentos. A importância de vínculos mais estreitos com as bases da rede.                                     
      A fundamentação teórica sobre a hospitalidade como uma das formas de dádiva, 
possibilita ao pesquisador identificar elementos que comprovem ou não a sua existência e 
definam quais os ritos fundamentais para que a ação mediadora ocorra como instrumento de 
criação ou restauração do vínculo social no contexto de co-relações políticas.    
      Conseqüentemente a presente pesquisa segue seu curso buscando especificidade para o 
objetivo, que é o de perceber, de que forma ocorre a fundação destes vínculos e como eles se 
desenvolvem até se estabelecerem como relações de motivação política entre os pares, sejam 
eles colaboradores ou candidatos nas eleições de 2006 para deputado estadual e deputado 
federal, de partidos diferentes no mesmo espaço político, como é o caso dos candidatos no 
município de São Bernardo do Campo. Ambos concorrem a reeleição com o apoio do líder 
político da região, o “cacique”2·, conforme jargão político.  
      A liderança é sempre uma conquista, legítima ou não, é sempre o resultado de um apoio, 
de uma união de forças. No caso de São Bernardo do Campo, o sistema democrático do voto 
direto foi o que legitimou a liderança atual, sustentado pela rede de alianças. Outro aspecto a 
ser estudado, é de que forma, e em que momento se estabeleceu a dádiva fundante do 
relacionamento do líder local e regional com os dois candidatos, sujeitos da pesquisa, vínculo 
esse determinante na criação de uma rede mais ampla, de interesse eleitoral, relações que se 
tornaram possíveis a partir de um caráter informal, invisível das regras, ou seja, regras que 
não se estabeleçam como tais.  
      A teia de relacionamentos utilizada na confecção dessa rede específica de vínculos exige 
tempo, para que se caracterize a alteridade da dádiva e estratégia. A necessidade de um 
“tecelão” experiente, remete a figura do cacique, analisada acima, que conquista sua 
autoridade política, justamente por essa capacidade de identificar e formalizar vínculos, 
resistentes a rupturas não planejadas, de forma que a dádiva continue circulando. Lembrando 
que a dádiva, como iniciativa humana, tem as mesmas dimensões egoísticas presentes do 
homem.  
      O fato de ambas candidaturas serem dissidentes de um mesmo partido, os candidatos 
acabaram migrando para partidos diferentes, fato que pode se explicar pelo momento 
conturbado que a política nacional passou nos anos 2005/2006, mas que na verdade testifica o 
que foi dito anteriormente, da necessidade de um olhar estratégico, na forma de compor 
alianças políticas que sustentem a aposta da vitória nas urnas. Entender a maneira  que as 
agulhas do poder tecem sua trama, implica na observação da relação entre o Eu e o Outro e 
todas as suas implicações e significados simbólicos, principalmente o inexplicável desejo que 
o ser humano tem de apostar no próximo.  
      Esse entendimento abre um espaço para análise do político, do papel do desejo, de aposta 
implícito no jogo do poder, e a importância da política municipal na formação da teia de 
                                                 
1  O conceito da dádiva enquanto fundadora dos vínculos possibilita a formação do sistema que constitui a rede 
das relações interpessoais, ela não se baseia na dualidade, mas na continuidade, na seqüência alternada dos 
vínculos, encontra-se analisado em (Godbout, 1999 p. 35, 45,54). 
2 “Cacique”, aquele que manda, que representa autoridade. 
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relacionamento que sustenta o sistema político regional, estadual e nacional. Esse exercício 
de observação sistemático das situações possibilita definir de que ângulo deve ser feito a 
leitura desta vivência e sob a luz de que conceitos. Edgard Morin (2002, p. 415 – 6) define 
este procedimento com a seguinte frase: “pegar o científico e jogá-lo na vida”.  A primeira 
tarefa do pesquisador é a de definir os conceitos norteadores da pesquisa.  
      Ao que se refere a esse estudo destacam-se a dádiva, a hospitalidade e a política, que 
definidos, preferencialmente nesta ordem, ao se entrelaçarem venham, possam constituir uma 
base teórica consistente e que dê suporte a esse novo viés de pesquisa científica, que se 
dispõe a estudar a hospitalidade como uma das formas de dádiva na política. A reflexão sobre 
o pensamento daqueles que se dedicaram a estudar as relações humanas nas suas formas mais 
primitivas, o uso dos dados disponíveis na bibliografia existente, viabiliza o aspecto cientifico 
da pesquisa, não permitindo que ela se transforme em uma simples investigação.  
      Uma vez definidos os conceitos , a segunda tarefa consiste na escolha dos autores ou sob 
quais referenciais teóricos estes conceitos deverão ser abordados. Selecionado o referencial 
teórico, o pesquisador se encontra mais capacitado, enquanto observador, para estabelecer as 
categorias a serem observadas e buscar discernir de que maneira se estabelecem os vínculos e 
posteriormente se desenvolvem as relações no universo da política; em suma, a aplicabilidade 
do referencial teórico à rede de relacionamentos no período que antecede as eleições.  
      Na busca do melhor caminho a seguir com a pesquisa, do ponto de vista metodológico, o 
uso sistemático de outras fontes auxiliares, no caso jornais e periódicos com circulação na 
região do Grande ABC e no Estado de São Paulo. A leitura de forma sistemática das 
reportagens, forneceram pistas que ajudaram na análise dos fatos, e na verificação das 
informações obtidas no período de observação participativa da pesquisa de campo, que tinha 
por objetivo observar o como se estabelecem os vínculos dos candidatos dentro e fora do 
partido.  
      A escolha dos articulistas mais adequados, para uma melhor compreensão do quadro 
político atual, as conexões feitas em decorrência da leitura desses artigos e compreendidas 
com base em fatores culturais, apesar de parecerem simples, são instrumento eficaz para 
entender a teia de relações que sustenta esse sistema. O primeiro conceito norteador a ser 
contemplado é o da Dádiva, ou Dom  como prefere Maurice Godelier: “O enigma do Dom” 
(1934) título o livro que marcou sua reaproximação às teorias de Marcel Mauss e Lévi-
Strauss.  
      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.  
      A Dádiva, como pedra fundamental, aonde se constrói as relações que fundam a 
sociabilidade, segundo Marcel Mauss no seu “Ensaio sobre a dádiva” (1925). Dádiva como o 
impulso da vida social que se contrapõe ao altruísmo, pois dela depende o bem estar do 
indivíduo. A reflexão sobre a importância da dádiva nas relações e não na sua importância em 
si, uma vez que ela definitivamente não é um objeto, que permite o estreitamento da relação 
do Eu e o Outro, estabelecendo-se alianças alicerçadas no tripé da livre obrigação do dar, 
receber e retribuiu.  
      Mauss e seu grupo perceberam a contemporaneidade da dádiva pelo fato dela não se 
referir a momentos isolados e descontínuos da existência social, mas a sua totalidade, sua 
percepção reside naquilo que é sensível. Ainda hoje nada pode se iniciar, empreender, crescer 
ou funcionar se não for alimentado pela dádiva, quando se compreende a sua dimensão e 
força, torna-se possível desmistifica-la no sentido de entender que nela residem outros 
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aspectos considerados pelo senso comum, como aspectos menos nobres como, por exemplo, 
a dádiva como exercício de poder, sem deixar de ser um elemento de construção do vínculo 
O jogo de troca de favores funda o vínculo, a rede de solidariedade que traz segurança às 
relações. De forma exemplar pode-se tecer comparações no tocante as diferentes situações 
em que se encontram os representantes ou futuros representantes do povo na conquista de 
seus respectivos espaços no “tabuleiro” desse jogo.  
      Candidatos que buscam se eleger pela primeira vez e precisam conquistar seu espaço 
político dentro do partido. Candidatos que não tiverem sucesso em pleitos anteriores e 
conseqüentemente não conseguiram acesso nem a Câmara dos Deputados em Brasília, 
Congresso Nacional, nem a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, mas pelos bons 
resultados obtidos nas urnas, garantiram seus espaços no seio do partido.  
      Os migrantes, políticos que em exercício ou não do cargo trocam de legenda e o ano de 
2005 foi um ano atípico no cenário político nacional no tocante a esse tipo de migração. 
Candidatos à reeleição com espaço político dentro do partido consolidado pelo esforço inicial 
no estabelecimento de vínculos, essa é a situação dos candidatos escolhidos para serem 
observados. Neste ponto cabe um parêntese sobre o custo da manutenção dos vínculos.  
      O seu aspecto oneroso deve ser considerado sob os pontos de vista, emocional, financeiro 
e operacional, principalmente, no tocante aos vínculos políticos cuja rede esta constantemente 
exposta às fragilidades do sistema, essa reflexão remete ao sacrifício implícito na dádiva, 
Outro aspecto a ser destacado consiste na avaliação do resultado da sua performance nas 
urnas, quer por mérito próprio (mais comum em candidatos a reeleição para cargos 
executivos) quer pelo apoio político obtido na campanha. Este quadro praticamente desobriga 
o candidato a participar de reuniões internas do partido uma vez que a base da rede já se 
concretizou, deixando-o livre para outros tipos de articulação e franco acesso aos eleitores.  
      A mudança de partido implica na constituição de novos vínculos antes da fase 
preparatória da campanha, portanto, o candidato “de primeira” (que concorre pela primeira 
vez) precisa trabalhar no sentido de estabelecer vínculos para conquistar seu espaço. Neste 
processo é possível identificar novamente a questão sacrifical da dádiva conforme aborda 
Godbout, no livro “O espírito da dádiva” (1999). Na falta destes vínculos, o que se têm é um 
campo de batalha, portanto é no vínculo que a Dádiva circula.  
      O terceiro conceito a ser compreendido é o de Hospitalidade. Como já foi citada 
anteriormente, toda hospitalidade pressupõe uma dádiva, a dádiva do espaço do lugar de 
acolhimento aonde 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 forma que ele transponha 
barreiras, mas sem eliminá-las.  
      A hospitalidade é que cria os mecanismos para ampliação ou rompimento dos vínculos. 
Da mesma forma que a dádiva, a hospitalidade também pode ser usada por questões de poder, 
uma vez que a realização do interesse passa pela dádiva da hospitalidade e a própria 
circularidade que confere a função, a dádiva permite que ela seja um instrumento de 
manipulação.  
      No caso da hospitalidade, o movimento circular ocorre de forma mais direta e 
conseqüentemente mais transparente, a forma hospitaleira ao contrário do que se pensa, não é 
fruto de muitas formalidades, mas da transparência de lidar com elas, isto é, diferentemente 
do que ocorre na dádiva, que devido à sutileza que lhe é implícita, ocorre de forma que o 
sujeito não perceba a movimentação. Ë na hospitalidade que se chancela a retribuição do 
vínculo.  
      Na definição de Camargo (2004 pág 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 
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encaixa perfeitamente no contexto pesquisado, uma vez que as campanhas políticas fazem 
parte de um processo eleitoral, aonde são estabelecidos ritos tidos como os melhores e mais 
eficazes para a comunicação do candidato com seus pares, colaboradores em todos os níveis, 
seu partido e com os demais partidos com os quais ele comporá no decorrer da campanha (no 
caso desta pesquisa optou-se por não escolher o eleitor como um dos pares a ser observado), 
tomando o cuidado para que a leitura destes ritos seja feita da forma correta.  
       O outro conceito a ser analisado, talvez o de significado mais amplo e fundamental para 
melhor se entender a dinâmica das relações entre os indivíduos, os indivíduos e as 
instituições, as instituições e a sociedade é o conceito de Político, no caso específico, focando 
as relações do candidato, seus colaboradores. 
      Se entendermos a classe política como uma classe intelectual que surgiu na Idade Media 
reflexo da vida universitária, ao tempo da escolástica, compreendemos que quando um 
pensador se desliga desta escola e passa a atuar de maneira autônoma, passa a ser um 
intelectual, que se utiliza de procedimentos e estratégias, contribuindo para obter resultados 
tipicamente políticos que representam uma forma rigorosa do saber a respeito da causa 
publica, do outro, do próximo, e só depois constituir o constitucional, o econômico e o 
jurídico, ou seja, a norma (REALE, 2005, p. A2, Espaço Aberto, Jornal  O Estado de São 
Paulo, sábado, 25 de fevereiro ). É a ciência de governar. 
      Nota-se que relações humanas encontram-se em primeiro plano em relação às 
problemáticas do Estado, para tanto se faz cada vez mais necessário uma discussão sobre os 
conceitos elencados anteriormente como possível recurso na renovação do quadro político 
atual, trazendo para academia este novo viés de pesquisa.                                                                               
      Entender o universo das relações, por intermédio da observação das dinâmicas utilizadas 
nestas ocasiões, possibilita definições a respeito de possíveis rituais de hospitalidade, 
criadores de vínculos fundamentais para que a ação política ocorra. Para melhor compreensão 
do simbolismo que envolve o dom, a dádiva, e a hospitalidade é necessário refletir sobre o 
pensamento daqueles que se dedicaram a estudar as relações humanas desde sua forma mais 
primitiva até as mais complexas, oriundas da globalização. 
      O ser humano só sobrevive à medida que se associa com o Outro, paradoxalmente vive a 
necessidade e a fragilidade das relações, medida na balança do individual e do coletivo, do 
universal e do particular. Buscar a particularidade do grupo, no caso, o partido político é 
fundamental para o pesquisador para entender e explicar o comportamento, imergir no 
ambiente social com a finalidade de enxergar os valores do corriqueiro, as manifestações 
locais ou regionais, compreender que as relações não se baseiam apenas em cálculos 
individualistas e que é possível à valorização do sujeito e a doação do Eu insubmisso a 
qualquer prescrição de ordem.  
      Um exemplo típico da identidade nacional, brasileira, nas relações estabelecidas no 
cenário político é a figura do famoso “padrinho” herança da influência do catolicismo na 
leitura do significado dos vínculos. O termo “padrinho” utilizado como jargão no meio 
político, define a figura daquele que substitui o pai na ausência ou na impossibilidade deste 
suprir as necessidades ou os anseios do filho.  
      A escolha deste indivíduo para exercer a função de pai substituto já pode ser considerada 
como uma forma de circulação da dádiva, uma vez que, na maioria das vezes esta escolha 
reflete o que esta pessoa significa para o casal e a família, convite como ferramenta de 
hospitalidade carregada de simbologias alimenta a assimetria necessária para que se 
caracterize a livre obrigação.  
      Neste caso um ritual de origem típica da hospitalidade doméstica migra de certa forma 
para a esfera pública possibilitando a ampliação de vínculos e conseqüentemente rede de 
sociabilidade. O “padrinho” pode ser, por exemplo, o pediatra que muitas vezes socorreu a 
criança em crise durante a madrugada e no decorrer destes anos percebe que o menino que 



A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo 

148 

deu tanto trabalho tem propensão para política. A aliança que se estabeleceu a partir da 
confiança da família no médico e pela forma que este se dedicou excedendo naquilo que seria 
esperado dentro dos limites do exercício da profissão como, por exemplo, o carinho e a 
atenção, caracterizam a dádiva, que passa a circular novamente.  
      Na linguagem popular, uma mão lava a outra, e é no plano simbólico da alternância do 
ato de lavar as mãos que reside de alguma forma o fato delas se manterem unidas.  
Determinada a seguir o circulo limitante do campo observado, a pesquisa pretende chegar, se 
possível, a uma reflexão madura, sobre a forma como acontece a criação dos vínculos na 
eleição para deputado estadual e federal do município de São Bernardo do Campo em 2006, e 
a  necessidade da reformulação dos conceitos que definem o formato do jogo democrático de 
alternância do poder, para edificação da sociedade, pela circularidade do dom por intermédio 
da dádiva a partir dos rituais de hospitalidade.  
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Resumo 
O Programa Fome Zero, lançado pelo governo federal em 2003 para acabar com a fome no 
país, contou com uma campanha midiática veiculada na ocasião de seu lançamento. Por 
tratar de um tema que busca mudar a situação social de muitos brasileiros, a campanha do 
Fome Zero poderia ser classificada como uma campanha de construção social. Verificar 
como se deu a construção do sentido nessa campanha é objetivo do trabalho, que usa a 
análise do discurso, mais precisamente o estudo das categorias dêiticas, para apontar 
estratégias persuasivas na busca do convencimento do público. 

 
Palavras-Chave: Campanha de construção social, Construção de sentido, Fome 
Zero. 
 
 
Introdução 
      Em janeiro de 2003, Luís Inácio Lula da Silva assumiu a Presidência da República e o PT, 
que sempre se destacou por seu ideário de justiça social, passou a governar o país. Tempos de 
esperança, de expectativas por novos rumos e mudanças. Vislumbrava-se a possibilidade de 
um Brasil mais justo, mais preocupado com as questões sociais. 
      De 1992 a 1999, conforme pesquisa do IBGE, a concentração de renda e a desigualdade 
social no Brasil avançaram. Uma das conseqüências mais sérias desta realidade é a fome e, 
diante disso, o Programa Fome Zero do governo Lula, constituindo-se de políticas e ações 
para melhorar a qualidade, a quantidade e a regularidade de alimentos necessárias àqueles que 
passam fome, mostrou-se como alternativa para solucionar o problema. 
      Segundo seus idealizadores, o sucesso do Programa dependeria da conjugação adequada 
entre suas políticas e a participação popular. Todos estavam convocados a ajudar. Para a 
grande maioria dos brasileiros, o Fome Zero passou a existir no momento em que conheceram 
sua campanha veiculada na mídia, que deu visibilidade ao Programa. O governo federal 
deixou claro, por meio da campanha, que sem a participação de todos os cidadãos, não 
conseguiria acabar com a fome no país, sua meta. 
      Descobrir se essa campanha foi capaz de persuadir seu público a participar e colaborar 
para o objetivo do Programa Fome Zero de eliminar a fome no Brasil, mudando a vida de 
milhões de pessoas, é procurar entender como se deu a construção do sentido desses apelos, 
estudar o discurso da campanha. A Análise do Discurso, por meio do estudo dos dêiticos, foi a 
ferramenta utilizada para compreender suas formas persuasivas. 
 
Campanhas de comunicação 
      Campanhas de comunicação, atos comunicativos organizados para ganhar o assentimento 
de um público-alvo, são criadas a partir de uma necessidade e planejadas para seu melhor 
aproveitamento. Halliday (1996) coloca que uma campanha de comunicação pode ser vista 
como um instrumento de poder – não de poder coercitivo, mas sim, de um poder exercido 
pela força da argumentação. 
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      A partir de 1970, começaram a ser feitos estudos sobre as campanhas, o que deu início à 
profissionalização na área. Planejar, discutir falhas das campanhas anteriores, tentar 
identificar a audiência, avaliar as mensagens e seus efeitos, escolher estratégias e meios de 
comunicação cada vez mais apropriados foram ações que passaram a dinamizar o uso de 
campanhas de comunicação: 

Durante anos, desenvolvimentos teóricos e estimativas das 
campanhas efetivas mostraram que as chances de sucesso são 
aumentadas através da pesquisa (avaliando necessidades, 
identificando audiências relevantes, falhas nos programas e 
avaliando mensagens e efeitos contínuos) e do planejamento 
sistemático (especialmente desenvolvendo estratégias de mensagens 
e considerando os fatores sociais externos) [...] (RICE e ATKIN, 
1990, p.7-8, tradução da autora). 

      Já em tempos de sofisticação das técnicas de comunicação, diversos autores se dedicaram 
ao estudo de campanhas, unindo conhecimentos das áreas de publicidade e propaganda, 
jornalismo, relações públicas e todas aquelas ligadas à mídia, capazes de colocar em prática 
seus interesses e estratégias persuasivas. 
      A campanha do Programa Fome Zero, veiculada no primeiro semestre de 2003, logo após 
o lançamento do programa pelo governo federal, é estudada aqui. Por divulgar e buscar 
conseguir ajuda para um programa de combate à fome, parece ser uma campanha cuja 
classificação se baseia em um conceito proposto por Halliday (1996).  
      Quando uma campanha tem como público de interesse a população de uma comunidade 
ou região determinada, que deverá auxiliar na solução de um problema pela ação pessoal, mas 
que será de benefício também coletivo, é chamada pela autora de campanha de construção 
social. 
      As investigações sobre campanhas de construção social podem abranger suas três 
dimensões – a educativa, a política e a retórica. Os aspectos educativos são percebidos por 
meio de valores e normas que auxiliam no processo de adoção e/ou mudança de 
comportamentos. O ato político se coloca com o patrocínio da campanha – necessária e/ou 
vantajosa para a coletividade –, buscando a eficácia e a legitimidade da organização. E, por 
fim, a dimensão retórica trata da construção do sentido para a persuasão do público da 
campanha. Para tal, deve convencê-lo de que o problema precisa ser solucionado com seu 
apoio e que a obtenção deste bem será melhor para todos, o que faz retoricamente: 

Ao construir simbolicamente a realidade, isto é, argumentar com 
palavras, sons e imagens, o retor institucional pretende que a sua 
definição da situação motive o público alvo a aderir a padrões de 
comportamento considerados importantes para o funcionamento 
harmonioso do grupo ou sociedade onde o público alvo é membro e 
co-construtor (HALLIDAY, 1996, p.20). 

      As campanhas de construção social, ainda segundo a autora, geralmente surgem de 
situações problemáticas que o comunicador tenta solucionar. Como estratégia de solução, ele 
busca, por meio do discurso, o envolvimento e a cooperação de um determinado público, 
fazendo prevalecer a sua maneira de resolver o problema. E, com o estudo da dimensão 
retórica das campanhas de construção social, torna-se possível analisá-las como produtos 
dessa intenção. 
      Como o objetivo deste trabalho é descobrir qual foi a maneira de solucionar o problema da 
fome que o governo federal escolheu e como se deu a construção do sentido da campanha do 
Programa Fome Zero, sua dimensão retórica é analisada. O sentido construído deu condições 
para que o objetivo da campanha fosse viabilizado? E o objetivo do Programa pôde ser 
alcançado com esse discurso? Seria possível mudar ou construir uma situação social? 
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Análise da campanha do Programa Fome Zero 
      Apesar de contar com peças para diversos meios de comunicação, apenas os três filmes 
veiculados na televisão foram analisados. A mídia televisiva foi escolhida devido à sua 
posição no contexto da propaganda no Brasil, conforme comenta Carvalho (2000): 

Enquanto nos países desenvolvidos 65% da produção são baseados 
na língua escrita (anúncios, revistas e periódicos, mala direta etc) e 
35% veiculados pela televisão, aqui é exatamente o inverso: 70% da 
publicidade brasileira são feitos para a tevê - portanto, utilizando 
como canal a língua oral e a imagem; apenas 30% são veiculados 
pela língua escrita (em revistas e periódicos).  

      Em virtude dessa realidade, é possível considerar os filmes produzidos para a televisão1, a 
mola propulsora de toda a campanha midiática. 
      A escola francesa de Análise do Discurso (AD) foi a opção por permitir trabalhar em 
busca dos processos de produção do sentido. O estudo dos dêiticos, com destaque aos 
processos de polifonia e assujeitamento, mostram como essa estratégia persuasiva trabalha 
para convencer o receptor. 
      Toda enunciação supõe alguém que fala, para quem se fala, de quem se fala, num 
determinado momento e lugar. Esses são os elementos constitutivos da linguagem enquanto 
enunciação, comunicação. Por meio dos elementos “eu”, “tu”, “ele”, “agora” e “aqui”, 
referências dêiticas, sujeito e objeto estão representados e localizados no discurso, estão 
referenciados na situação de comunicação.  
      Locutor, alocutário, delocutário, espaço e tempo são elementos dêiticos, responsáveis por 
dar significado à enunciação de acordo com a situação de comunicação. São elementos que 
assumem papéis diferentes de acordo com cada sujeito, não-sujeito e interesse do discurso. 
      Os dêiticos designam os elementos constitutivos de cada enunciação exclusivamente: cada 
“eu” só pode designar aquele que fala; cada “tu” designa aquele a quem o “eu” se dirige; cada 
“ele” designa aquele de quem “eu” fala para “tu”; “aqui” e “agora” só podem designar o lugar 
e o tempo onde o enunciado ocorre. Por isso, fica impossibilitada a análise do enunciado se 
não são conhecidos seus atores, espaço e tempo, se tal enunciado não está inserido num 
contexto sócio-histórico conhecido. 
      Sobre as referências espaço-temporais vale dizer que os advérbios e as expressões 
adverbiais, de acordo com Benveniste (1966, apud BRANDÃO, 1998), estabelecem as 
relações espaciais e temporais em torno do sujeito tomado como ponto de referência. Porém, 
não apenas os advérbios “agora”, “hoje” e outros tantos que designam o presente da 
enunciação compreendem a dêixis temporal. Todo verbo conjugado no enunciado expressa 
temporalidade, tem como ponto de referência o momento da enunciação. 
      Como estratégia de persuasão, o locutor pode falar não só por si mesmo, mas pode fazer 
com que, de forma simples, alocutário e até delocutário falem junto com ele. Utilizando 
palavras e expressões correspondentes à primeira pessoa do plural (“nós”, “a gente”, “nosso”), 
em vez de usar na primeira pessoa do singular (“eu”, “meu”) e assumir sozinho o que diz, o 
locutor traz o alocutário para a posição de locutor.  
      O significado de “nós”, geralmente, é “eu + você” (locutor + alocutário). Contudo, em 
propagandas, o locutor (organização responsável por elas) usa de outro locutor (quem fala na 
propaganda) para transmitir sua mensagem. Nesse caso, de acordo com Brandão (1998), o uso 
do “nós” pode significar “eu + ele” (locutor responsável + locutor que pronuncia). Então, de 
acordo com seu interesse, o locutor pode incluir ou excluir o alocutário. Usando o “nós” para 
incluí-lo, o locutor dispõe de uma ferramenta de aproximação: 

[...] trazendo o alocutário para a esfera do locutor, este passa a falar 
do lugar daquele, produzindo representações nas quais o alocutário 

                                                 
1 A televisão, tendo alto poder de penetração nos lares de todas as camadas sociais, é vista como o instrumento 
de maior transmissão de mensagens e canal difusor de informação e conhecimento no Brasil. 
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se vê refletido. Ao fazer isso, demarca-se entre locutor e alocutário, 
um espaço comum em que crenças são compartilhadas (BRANDÃO, 
1998, p.55). 

      Brandão (1998, p.55) aponta o caráter polifônico do discurso e a pluralidade do locutor 
como estratégia autoritária de persuasão: 

[...] o locutor, procurando envolver o alocutário não experimenta, 
mas, na verdade, apossa-se do lugar do outro porque fala não da 
perspectiva do outro, e sim da sua própria. 

      Tal multiplicidade de lugares em que o locutor se coloca faz com que todas as vozes se 
transformem em uma única voz. Orlandi & Guimarães (1986, apud BRANDÃO, 1998) 
apontam para o processo de monofonização da polifonia enunciativa. Nesse efeito 
monofonizante, todas as vozes falam de uma única perspectiva: o interesse de quem é 
responsável pela mensagem. 
      Outra forma de envolver o alocutário também pode ser detectada no texto por meio de 
marcas lingüísticas como “você”, por exemplo. Brandão (1998, p.53) coloca que “você” 
“ganha uma ilusória identidade no processo de alocução [...] porque sob a máscara de um 
tratamento personalizante, o ‘você’ da propaganda visa a um interlocutor anônimo”. 
      Dessa forma, o “você” assume a importante função de interpelar mais diretamente e, 
inclusive, ideologicamente, o alocutário. Por meio de tal interpelação, Althusser (1970, apud 
BRANDÃO, 1998) defende que se dá o processo de assujeitamento2, onde o alocutário, com 
toda sua singularidade, passa a indivíduo assujeitado, pois se identifica ideologicamente com 
a voz do locutor. 
      Nos textos dos três filmes publicitários em estudo, foi possível encontrar as estratégias 
persuasivas supracitadas. Visto que várias marcas lingüísticas semelhantes são encontradas 
nos três textos, eles foram colocados num único quadro para facilitar sua análise. Os textos A, 
B e C correspondem aos filmes na ordem em que foram veiculados na mídia. 
 

Tabela A 
Texto do primeiro filme 

A1 Fome Zero. 

A2 Está começando o maior e mais completo programa contra a fome já feito em nosso 
país. 

A3 O desafio de acabar com a fome no Brasil é enorme e já estava mais do que na hora 
da gente entrar nesta guerra. 

A4 Esta sim é uma guerra que vale a pena. 
A5 Ligue zero oitocentos sete zero sete dois mil e três e participe.  
A6 Fome Zero: o Brasil que come ajudando o Brasil que tem fome. 

 
Tabela B 

Texto do segundo filme 
 

B1 Para acabar com a Fome no Brasil o novo governo criou o Fome Zero: o maior e 
mais completo programa contra a fome já feito em nosso país. 

B2 O Fome Zero não é somente a distribuição de alimentos, isso é apenas um começo. 

B3 
A sua parte mais importante são as ações estruturais como a reforma agrária, 
ampliação da agricultura familiar, a produção de alimentos mais baratos, micro 
crédito, a geração de empregos nas áreas mais pobres e tantas outras ações que serão 

                                                 
2  Movimento de interpelação dos indivíduos por uma ideologia, o assujeitamento é condição fundamental para 
que o indivíduo torne-se sujeito do seu discurso ao submeter-se às condições de produção impostas pela ordem 
superior estabelecida, embora tenha a ilusão de autonomia. 
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desenvolvidas pelo governo nos próximos quatro anos. 

B4 O objetivo é que neste país nunca mais ninguém precise de doação de cesta básica 
para se alimentar decentemente. 

B5 O desafio é grande, mas já estava mais do que na hora da gente enfrentar esta guerra, 
não é verdade? 

B6 Participe. 
B7 Ligue zero oitocentos sete zero sete dois mil e três. 
B8 Essa sim é uma guerra que vale a pena. 
B9 Fome Zero: o Brasil que come ajudando o Brasil que tem fome. 

 
Tabela C 

Texto do terceiro filme 

C1 Para participar do programa Fome Zero e ajudar o Brasil a vencer a fome você pode 
doar dez toneladas de feijão, vinte toneladas de arroz ou apenas um quilo. 

C2 Você pode doar um milhão ou apenas um real. 

C3 Não é o tamanho da sua doação que vale, o que vale mesmo é o tamanho de seu 
coração. 

C4 Participe. 
C5 Ligue para zero oitocentos sete zero sete dois mil e três. 
C6 A nossa guerra é contra a fome. 
C7 Fome zero: o Brasil que come ajudando o Brasil que tem fome. 

 
      Para iniciar a análise do discurso da campanha televisiva do Programa Fome Zero, 
procurou-se sublinhar os elementos dêiticos presentes: quem fala (locutor), para quem fala 
(alocutário), de quem se fala (delocutário) e instâncias espaço-temporais que designam onde e 
quando se fala. 
      Foram detectados um locutor que “assina” as propagandas (governo federal), chamado de 
L0; um locutor responsável pela fala nos filmes, chamado de L1; um alocutário, marcado 
explicitamente no terceiro filme (texto C) onde é chamado de “você”, mas presente em 
todosos textos; e três delocutários (governo federal, Programa Fome Zero e o próprio 
alocutário). 
      Nos textos A e B, o delocutário é o Programa Fome Zero, pois é o tema da fala. Porém, 
em B1, detecta-se, junto ao Fome Zero, o governo federal em posição de delocutário: “[...] o 
novo governo criou o Fome Zero”. Em B4 também é possível perceber esta duplicidade: “[...] 
tantas outras ações que serão desenvolvidas pelo governo [...]”. Há aí um desdobramento do 
locutor que, ora é L0, ora é delocutário. 
      Em A3 e em B5 encontra-se uma marca de tripla voz: “na hora da gente entrar nessa 
guerra”, onde “gente” é uma forma popular, aproximativa e quase íntima de dizer “nós”. O 
termo “gente” significa aqui “eu+você+ele”, ou seja, é um “plural inclusivo”. L1 fala do 
“lugar” de L0 e do alocutário, compartilhando a ação do enunciado, no caso, a 
responsabilidade de lutar contra a fome no Brasil.  
      No filme em que o ator Antônio Fagundes atua (texto B), fica claro a tripla posição do 
locutor, na expressão de cumplicidade em seu rosto, “chamando” ou “assumindo” a voz do 
alocutário. O mesmo efeito se repete em A2, B1 e C6 onde encontram-se os pronomes 
possessivos no plural “nosso país” e “nossa guerra”.  
      A voz do alocutário, que está implicitamente presente em boa parte do texto da campanha, 
traz vantagens para sua sedução, como já exposto anteriormente. Estando L0 em três “lugares” 
(nas instâncias delocutário, alocutário e L1) tenta, dessa forma, conduzir o alocutário a 
assumir a atitude de ajudar o Programa Fome Zero. 
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      Com as palavras e expressões “nosso”, “nossa”, “da gente” (A2, B1 e C6), promove-se a 
monofonização do discurso que está na redução das três vozes a uma só perspectiva: a do 
governo federal, de quem assina a campanha, mandou fazer as propagandas, aprovou-as e deu 
conta de sua veiculação. Com um discurso monofonizante, o locutor tenta conduzir o 
interlocutor a determinada conclusão, que sugere assim ser a opinião da maioria. 
      O alocutário também se faz presente por meio do uso do “você”, no 3º filme da campanha, 
texto C. “Você”, como já exposto, é uma entidade autônoma que, apesar de se dirigir a um 
alocutário qualquer, coloca-se como um tratamento personalizante. Por isso, faz com que ele 
se aproxime, se sinta parte daquilo que está sendo dito. O telespectador que vê na TV o filme 
em que a atriz Paloma Duarte, com tom de voz doce e cúmplice, se dirige a ele (“Você pode 
doar...”) estará mais propenso a pensar que realmente pode doar algo e ajudar o governo a 
acabar com a fome no país.  
      O mesmo efeito ocorre com o uso de “sua” e “seu” na frase “Não é o tamanho da sua 
doação que vale, o que vale mesmo é o tamanho de seu coração”. Não é a doação de todos ou 
o coração de qualquer um, é a doação e o coração do alocutário, telespectador que ouve a 
mensagem. 
      As referências espaciais são facilmente percebidas nas palavras “Brasil”, “país” (A2, A6, 
B1, B9, C1 e C7). Por meio dessas duas marcas lingüísticas que se repetem nos três textos, o 
“lugar” da enunciação está colocado e designa, implicitamente, a presença do alocutário que, 
por ser brasileiro, deve identificar-se com o locutor, mais uma vez.  
      “Brasil” e “país” significam mais do que um espaço geográfico e politicamente definido, 
pois é onde o alocutário vive, a nação da qual ele faz parte. A expressão “nosso país”, onde o 
‘nós inclusivo’ se une à idéia de pátria, ajuda a imbuir o alocutário da mesma idéia patriótica 
e cidadã de ajudar o Brasil a vencer a fome.  
      Já o tempo é marcado no texto de duas formas distintas. Poucas são as alusões ao passado 
com as expressões “já feito” (A2 e B1), “criou” (B1) e “já estava” (A3 e B5). A primeira 
expressão é vantajosa, pois compara a criação do Fome Zero com as ações de combate à fome 
realizadas pelos governos anteriores, deixando claro que nenhuma delas supera o Programa. A 
expressão “já estava mais do que na hora” confirma a idéia de que quem não agiu antes, já 
deveria ter agido: mais uma crítica implícita aos governos passados. A palavra “criou”, então, 
mostra que este governo já tomou providências, demonstrando que é mais ágil e competente. 
      Para construir o sentido de inovação do Programa Fome Zero, o tempo presente é 
dominante: “é” (A3, A4, B2, B8 e C3), “são” (B3), “está” (A2), “come”, “tem fome” (A6, B9, 
C7), “pode” (C1 e C2). O gerúndio da expressão “Está começando” (A2) dá a sensação, a 
idéia de um processo, de algo que ocorre e ocorrerá. Da mesma forma, a noção de tempo 
futuro se encontra em: “serão” (B3), “nunca mais” (B4), “ajudar o Brasil a vencer” (C1), 
“enfrentar esta guerra” (B5), deixando implícito que o Programa continua e que tem um 
“futuro”. 
      É possível perceber, no decorrer das análises, que o caráter ambíguo do discurso da 
campanha televisiva – que é polifônico, mas se “faz” monofônico – colabora para que o 
telespectador se sinta convencido, seduzido a participar do Programa Fome Zero. Por meio de 
informações e pedidos feitos com carisma, verdades e valores são colocados como 
inquestionáveis: o apelo se mostra assim autoritário.  
      Essa ajuda é quase obrigatória, pois é moral, coloca em questão que o ideal de justiça 
social é para o bem de todos. Todos vão participar porque ter um coração bom, ajudar e amar 
o próximo são valores do ser humano. Fazer doações é um ato de amor e responsabilidade 
pelo próximo que deve ser assumido por todos. 
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Considerações finais 
      Estudando a construção do sentido da campanha do Programa Fome Zero e analisando-a 
como produto de uma intenção, verificou-se que seu principal objetivo foi fazer com que a 
sociedade brasileira ajudasse nas políticas emergenciais do Programa por meio de doações de 
alimentos ou dinheiro, auxiliando o governo a exercer seu papel de mudar a realidade 
daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Para isso, apresentou 
estratégias persuasivas capazes de convencer seu público a doar. 
      Porém, fica aqui outro ponto fundamental a ser esclarecido. Apesar de assumir a 
propriedade de impacto coletivo para o bem da comunidade, característica de campanhas de 
construção social, a campanha do Fome Zero busca convencer o público somente a fazer 
doações, a colaborar com as políticas emergenciais do Programa. Fica claro que as ações 
locais, específicas e estruturais do Programa, às quais caberia mudar a situação de milhões de 
pessoas que têm fome, são de responsabilidade do governo. 
      Como o Programa propõe uma verdadeira mudança social ao eliminar a fome no país, 
parece óbvio que sua principal campanha deveria corresponder conceitualmente a ele. A 
primeira e maior estratégia de comunicação do Programa, que usa o meio de comunicação de 
massa de maior alcance no Brasil (a televisão) e de todas as outras mídias de massa 
disponíveis, deveria destacar sua importância e suas políticas locais, específicas e estruturais. 
Assim, a sociedade civil conheceria seus planos para acabar com a fome no país de uma 
maneira gradativa, mas definitiva, e talvez pudesse se organizar de outras formas para 
maximizar os resultados dessas políticas. 
      Porém, não foi essa a escolha do governo federal, que optou por construir um sentido que 
buscasse a força popular para apoiar as ações emergenciais do Fome Zero. Contudo, fazendo 
doações, ao contrário do que propõe o Programa, a população ajuda a manter a situação de 
pobreza daqueles que as recebem. Não havendo uma devida implementação de políticas de 
educação, saúde, de geração de emprego e renda, a população carente não encontra outros 
caminhos para mudar sua situação social e vê nas doações a única maneira de saciar a fome de 
sua família. Não há como descartar o lado positivo de matar a fome de pessoas, mesmo que 
momentaneamente. Entretanto, comprovou-se que uma cultura de dependência, prejudicial a 
planos e intenções de mudança, muitas delas propostas pelo próprio Programa Fome Zero, foi 
incentivada. 
      O objetivo da campanha midiática do Fome Zero diverge, assim, do objetivo do 
Programa. Enquanto a primeira diz o que é o Fome Zero e pede à população que faça doações, 
o segundo busca acabar com a fome no Brasil por meio de políticas emergenciais, mas 
também locais, específicas e estruturais, promovendo mutirões para construção de cisternas, 
apoiando a produção agrícola, dando cursos de reeducação alimentar, alfabetizando 
comunidades, facilitando acesso a crédito, criando empregos, entre outras. 
      Conclui-se então que a campanha midiática do Fome Zero, por ser capaz de provocar a 
participação popular apenas no tocante à política emergencial de doação de alimentos e 
dinheiro, não é uma campanha de construção social. Por si só, a campanha midiática do 
Programa Fome Zero não constrói uma nova situação social, não promove mudanças perenes 
na vida dos que têm fome. 
      Não é possível apontar a razão pela qual o governo federal adotou tal estratégia de 
comunicação. O que é possível afirmar diz respeito aos resultados dessa escolha. Na 
contramão das intenções do Fome Zero, sua campanha midiática não ensinou a sociedade 
brasileira a pescar, mas apenas a dar o peixe. 
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Introdução 
      Washington Luís Pereira de Sousa nasceu em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, em 26 
de outubro de 1870. O futuro presidente da República era filho de Florinda Sá Pinto Pereira 
de Sousa, do tenente-coronel Joaquim Pereira de Sousa e pertencia a uma família de destaque 
político no Império. Tanto que a integravam, Pedro Luís Pereira de Sousa, que foi deputado 
geral, ministro dos Negócios Estrangeiros de Saraiva (1880-1881) e governador da Bahia em 
1882; e Francisco Belisário S. Sousa, senador, deputado, ministro da Fazenda de Cotegipe no 
ano de 1885 e presidente do Banco do Brasil. O pai dele era um grande defensor da república 
e deu a três de seus filhos, inclusive Washington Luís, nomes de líderes republicanos 
franceses e norte-americanos. 
      Em 1888 já estava em São Paulo e em 1889, iniciou os estudos na Faculdade de Direito de 
São Paulo. Os exames extraordinários foram feitos na Faculdade de Recife, para onde ele se 
transferiu. De volta a São Paulo, em outubro de 1891, para prestar os exames do 5º ano, 
concluiu o bacharelado e se habilitou para a profissão de advogado.  
      Em janeiro do ano seguinte voltou a Macaé onde foi nomeado promotor Público da 
Comarca de Barra Mansa, através da influência de seu tio, o conselheiro Luís Pereira de 
Sousa. Ele estava insatisfeito com o trabalho e com o salário de 400 mil réis, que considerava 
pouco diante de suas necessidades. Joaquim Celidônio Gomes dos Reis Júnior, colega da 
Faculdade de Direito de São Paulo, de passagem pela cidade soube da situação de Washington 
Luís e o convidou para trabalhar em seu escritório, em Batatais, no interior paulista.  
      Enquanto decidia-se por pedir afastamento do cargo, o futuro presidente foi transferido 
contra sua vontade para Cabo Frio (RJ). O fato o motivou a pedir exoneração do cargo e 
seguir para Batatais, onde chegou em 4 de junho de 1892. 
      Tornou-se sócio de Joaquim e juntos conseguiram reunir o maior número de clientes da 
região, que crescia com a cultura do café. Tempos depois, Washington Luís, que ficaria 
conhecido como “Paulista de Macaé” montou seu próprio escritório e começou aliar a 
advocacia ao jornalismo. Colaborou no jornal “A Penna” e depois no “A Lei”. Ele tornou-se 
muito amigo do diretor deste último periódico, Altino Arantes, a quem substituiu ao lado de 
Joaquim Celidônio. 
 
O caminho para a Presidência da República 
      Com a sua participação na imprensa, sua simpatia e atuação como advogado fez muitos 
amigos. Participava, então, intensamente da sociedade em Batatais e sob influência de pessoas 
próximas entrou para a política. Tanto que em 1894 foi eleito vereador e presidente da 
Câmara (na época o presidente equivalia ao cargo de intendente ou do atual prefeito). Dono 
de um ideal municipalista conseguiu aprovar uma lei organizando um calendário eleitoral 
independente do restante do Brasil.  
      As eleições de 1898, que segundo a lei estadual deveriam ser em 30 de outubro, foram 
adiantadas em um mês e mesmo com a anulação de sua lei municipal promoveu o pleito em 
setembro. No mês seguinte outra eleição ocorreu. 
      Ele entendia que como a função de vereador era de interesse do município, pertencia a 
este o direito de definir a data de votação. Mesmo com essa defesa o Tribunal de Justiça 
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anulou os resultados de setembro, mas como havia vencido nas duas oportunidades, continuou 
na presidência da Câmara. Mesmo assim, não completou este mandato. 
      Casou-se em 4 de março de 1900 com Sofia Paes de Barros, que conheceu em dos saraus 
que costumava participar, na casa de barões, em São Paulo. Ela era filha dos barões de 
Piracicaba, Maria Joaquina de Oliveira e Rafael Tobias de Barros. Tanto Washington Luís 
como a esposa, eram apaixonados por música. Depois do casamento, ainda em 1900, mudou-
se para a cidade de São Paulo. Alugou uma casa e montou um escritório de advocacia tendo 
como sócio o concunhado, Álvaro de Sousa Queirós. 
      A mudança para a capital ampliou a visão política de Washington Luís e em pouco tempo 
conseguiu seu espaço entre os políticos. Desta forma, em 1904 candidatou-se e foi eleito 
deputado estadual (1904-1906) com 33.652 votos, em vigésimo quinto lugar. Um ano depois 
de sua eleição, através da influência do vice-presidente do Estado, João Batista de Melo 
Oliveira, irmão de sua sogra, recebeu nomeação para a Secretaria de Justiça.  
      Já no cargo conseguiu extinguir o cargo de chefe de polícia e assim, sua Secretaria 
agregou a Segurança Pública. Com a reforma da Constituição do Estado de São Paulo em 
1905, a sua Secretaria passou a ter poderes de nomear juízes, chefes da Polícia Civil, da Força 
Pública e promotores o que antes era alcançado apenas através de concurso público. Desta 
forma ele alcançou maior projeção política. 
      No período em que ficou frente à Pasta, Washington Luís criou a polícia de carreira e 
obrigou que para ser delegado fosse necessário cursar Direito. Implantou aulas de educação 
física e instrução militar ministrada por militares franceses à Força Pública que passou a ser 
exemplo para o restante do país. E quando alguns oficiais se rebelaram contra as mudanças, 
ele desarmado e acompanhado do chefe da missão francesa chegou ao quartel general e 
acabou com o movimento.  
      Diante de um trabalho considerado exemplar à época, o secretário foi convidado e 
continuou no governo seguinte, chefiado por Albuquerque Lins. Trabalhou pela eleição de 
Rui Barbosa como presidente da República. Apesar de ele perder para o marechal Hermes da 
Fonseca, em São Paulo foi o mais votado. 
      Ao deixar a Secretaria em maio de 1912 decidiu viajar com a família para Buenos Aires, 
em descanso. Nem mesmo a insistência de amigos para que aceitasse a vaga de deputado pelo 
1º distrito o desviou da intenção de tirar um tempo para ficar com os familiares. Ao voltar, 
participou das eleições de setembro e foi eleito deputado, mais uma vez. 
      Em 1913 foi indicado por Bernardino de Campos, presidente da Comissão Diretora do 
Partido Republicano Paulista (PRP), para concorrer a prefeito de São Paulo. Venceu em 
primeiro turno com 1.247 votos. Assim, em janeiro de 1914 deixou o cargo de deputado para 
assumir a Prefeitura.  
      É de responsabilidade dele a construção do Vale do Anhangabaú e a publicação de 
documentos que permitiram se resgatar e escrever a história da capital paulista. Promoveu, 
ainda, o concurso para a escolha do brasão de armas de São Paulo, que tem como lema “Não 
sou conduzido, conduzo” (Non Ducor, Duco). 
      Ao concluir o seu governo conseguiu com o presidente do Estado, Altino Arantes, que a 
eleição a prefeito fosse direta. Desta forma, os vereadores apenas escolheram o vice. Com 
essa mudança qualquer eleitor inscrito e morador da cidade poderia ser candidato. 
Washington Luís conseguiu sua reeleição, em 1917, agora pelo voto popular. Já em 1918 teve 
que enfrentar a gripe espanhola que matou mais de 8.000 pessoas durante o inverno 
paulistano. 
      Diante da carreira política que desenvolvia, o PRP escolheu, em setembro de 1919, o 
nome de Washington Luís para concorrer à sucessão da Presidência de São Paulo. Ele aceitou 
o convite e entregou o cargo ao vice, Álvaro da Rocha Azevedo. Seu vice, em mais uma 
eleição foi Fernando Prestes de Albuquerque. 
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      Em campanha, apresentou o seu plano de governo no dia 25 de janeiro de 1920, 
aniversário da capital paulista, no espaço que hoje é ocupado pelo Museu de Arte de São 
Paulo (Masp). Seu compromisso principal era o fortalecimento de toda a cadeia de produção 
cafeeira, aumento do mercado consumidor e proteção da indústria, principalmente as que 
trabalhavam com matéria-prima brasileira. Sobre o movimento operário, comentou que era 
mais de ordem pública e social e não representava a vontade de toda uma sociedade. A 
oposição começou a utilizar essa posição como se ele fosse utilizar a polícia para resolver a 
questão. Ainda assim, foi eleito e sua posse aconteceu em maio de 1920. 
      Seu primeiro desafio foi enfrentar a queda das exportações e do preço do café. Recusou-se 
a comprometer o governo do Estado com a compra do produto estocado para segurar os 
preços e afirmou que isso era responsabilidade do governo Federal. Apesar de tal situação, 
continuou a priorizar a ampliação do sistema rodoviário; quase todas as estradas eram de 
terra. Subvencionou o transporte no rio Paraná e melhorou as condições para a navegação do 
rio Paraíba.  
      Pela rota dos bandeirantes ligou São Paulo a Itu e ainda abriu caminho para a serra da 
Cantareira. Levou a eletricidade à estrada de ferro de Campos do Jordão e para comemorar o 
centenário da Independência do Brasil, em 1922, concluiu a urbanização do Parque do 
Ipiranga e do Museu. 
      Washington Luís apoiou Carlos de Campos como seu sucessor, em 1924 e passou-lhe o 
cargo em 1º de maio. Já em 5 de julho surge um levante em São Paulo para derrubar o 
presidente do Brasil, Arthur Bernardes. Tropas do Exército e da Marinha foram mobilizadas 
para reprimir a iniciativa. No interior criaram forças paramilitares, os “batalhões patrióticos” 
sempre chefiados por líderes políticos locais. Washington Luís se alistou no 3º Batalhão. 
      Após três semanas de luta, os revoltosos deixaram a cidade de São Paulo e foram de trem 
para o Paraná. Ali aguardaram as forças gaúchas lideradas por Luis Carlos Prestes. Os dois 
grupos se uniram e a partir de abril de 1925, começaram a percorrer o país. Essa era a Coluna 
Prestes que tinha 1.500 homens e viajou pelo Brasil sempre perseguida pelas forças do 
governo.  
      O objetivo dela era depor o então presidente brasileiro, além de lutar pela moralização 
política, pelo fim do estado de sítio implantado por Bernardes e o retorno das liberdades 
públicas. 
 
O presidente do Brasil 
      Em 1924, Washington Luís assume uma vaga no Senado após a morte de Alfredo Ellis. 
Mas fica na Casa por pouco tempo. No ano seguinte, em 12 de setembro, durante a convenção 
nacional, o PRP indica-o para concorrer à Presidência da República. Aceitando a nova 
empreitada, deixou o mandato de senador no início de 1926. Soube da indicação através de 
um telegrama quando estava em descanso em uma fazenda. . O comunicado estava assinado 
por Estácio Coimbra e Antônio Azeredo. 
      O Partido Republicano Paulista (PRP) era de situação e Washington Luís integrava sua ala 
conservadora. Para concorrer a vice-Presidente foi indicado o presidente de Minas Gerais, 
Fernando de Mello Vianna. O lançamento da candidatura aconteceu em Santos durante um 
banquete. Os demais estados aderiram. Esses dois nomes representavam o que ficou 
conhecido como política do “café com leite”, o café representando São Paulo e o leite Minas 
Gerais. São Paulo voltaria a ocupar o poder depois de 20 anos e o seu representante era um 
paulista nascido em Macaé, no Rio de Janeiro. 
      As eleições diretas para o período 1926-1930 aconteceram em março de 1926. 
Washington Luís foi candidato único, não teve concorrentes e não fez campanha. Em 1934 
escreveu a um amigo do exílio: “Na eleição de março de 26, não tive competidores. Mesmo 
que se admita que em todas as eleições no Brasil republicano se encontrem fraudes e 
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violência, ninguém poderá contestar a validade daquela que me levou à Presidência” (tirado 
de cópia do original do Arquivo Washington Luís, apud KOIFMAN, 2002, p. 269). Ele foi 
eleito com 688.528 votos e uma de suas primeiras atitudes foi fazer uma visita de dois meses 
pelo norte do país. Este seria o último presidente do período que ficou conhecido como 
“República do Café-com-Leite” ou “República Velha” 
      O Congresso reconheceu o resultado e em 15 de novembro de 1926, Washington Luís 
toma posse diante de um clima de simpatia e expectativa, já que o período anterior havia sido 
bastante conturbado. 
      No dia da posse, desde cedo uma multidão procurava os melhores lugares diante dos 
cordões de isolamento para receber o novo presidente. A Câmara estava repleta: as tribunas 
foram completamente ocupadas pelos congressistas e as galerias tornaram-se um espaço 
chique com a presença de nomes de destaque da sociedade. 
      Ao entrar, Washington Luís e Mello Vianna foram recebidos com uma chuva de pétalas 
em uma grande quantidade, tal que o chão ficou coberto como um tapete. O presidente eleito 
leu o compromisso e depois seguiu para o gabinete do presidente da Câmara onde foi 
homenageado várias vezes. 
      Lá fora a população aguardava ansiosa ocupando as ruas São José, Sete de Setembro, 
Misericórdia e Primeiro de Março. Eram 14h30, quando Washington Luís, carregando um 
cacto na mão direita, apareceu na porta da Câmara e foi amplamente saudado pela multidão. 
Seguiu de carro pela rua tomada por simpatizantes em direção ao Palácio do Catete, onde 
Arthur Bernardes aguardava para entregar oficialmente a casa ao novo presidente. Mesmo 
assim, Washington Luís decidiu residir no Palácio da Guanabara. 
      Já empossado, nomeou para prefeito do Distrito Federal, Antônio Prado Júnior; suspendeu 
o estado de sítio e restabeleceu a liberdade de imprensa no Brasil. Tinha como principais 
objetivos construir estradas e alcançar a estabilidade financeira. Logo seu lema, já aplicado na 
Prefeitura e na Presidência de São Paulo, “governar é construir estradas” ficou conhecido em 
todos os lugares. Do irmão Lafayete já havia recebido o apelido de “Chinton” e quando o 
escrevia, assinava somente assim. Em pouco tempo recebeu da imprensa os apelidos “Rei da 
Fuzarca”, “Seu Lulu” e “O alegre político de Macaé” devido a seu gosto pelos saraus, sua 
simpatia e pela constante participação em festas, onde seu principal companheiro era o 
prefeito do Distrito Federal. Tempos depois, a imprensa de oposição só o tratava como “Dr. 
Barbado” 
      Seu ministério ficou organizado assim: 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio: Germiniano Lyra Castro (16/11/1926 a 
24/10/1930) 
Ministério da Fazenda: Getúlio Dornelles Vargas (15/11/1926 a 17/12/1928) e Francisco 
Chaves de Oliveira Botelho (17/12/1928 a 24/10/1930) 
Ministério da Guerra: Nestor Sezefredo dos Passos (15/11/1926 a 24/10/1930) 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores: Augusto Viana do Castelo (15/11/1926 a 
24/10/1930) 
Ministério da Marinha: Arnaldo de Siqueira Pinto da Luz ((15/11/1926 a 24/10/1930)) 
Ministério das Relações Exteriores: Octávio Mangabeira (15/11/1926 a 24/10/1930) 
      Com as iniciativas para estabilizar a economia, o fim da censura à imprensa e a libertação 
de presos políticos, o presidente recém eleito ganhou a simpatia da população. Ele ainda 
desativou alguns presídios utilizados no período de Arthur Bernardes e permitiu a legalização 
do Partido Comunista do Brasil (PCB). Nesses primeiros meses, deixou de lado a 
preocupação com as agitações políticas herdadas do período anterior. Não anistiou os 
revolucionários, mas também não os perseguiu. 
      Mesmo assim, para manter os jornais governistas ao seu lado, o presidente brasileiro não 
se intimidava em utilizar recursos públicos. Washington Luís e Getúlio Vargas, unidos 
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naquele momento, “reputavam subsidiar com dinheiro dos cofres públicos os jornais que 
apoiavam o governo. Isso chegara a ser norma consuetudinária tão rotineira, que não 
despertava o menor arrepio em homens de probidade pessoal indiscutida como esses dois 
chefes de Estado”. (SODRÉ, 1977, p. 422) 
      Contudo, suas medidas liberais duraram apenas até meados de 1927. Nesse ano, os 
revolucionários conspiraram no Rio de Janeiro e em setembro, Antônio Prado e Assis Brasil 
fundaram o oposicionista Partido Democrático Nacional (PDN). Diante do crescimento da 
oposição, o presidente decidiu por endurecer suas atitudes. 
      Dentro do seu plano de combater os adversários políticos, ele fez aprovar a “Lei 
Celerada”, que trazia novamente ao cenário nacional a censura à imprensa e limitava a 
liberdade de expressão. O resultado foi a prisão de vários jornalistas, operários e a volta do 
PCB à ilegalidade.  
      A oposição reagiu no Congresso, mas as medidas foram aplicadas mesmo assim. 
Enquanto isso os revolucionários do passado continuavam clandestinos e a Coluna Prestes só 
se exilou na Bolívia em 1927. O presidente ainda mantinha ativo o serviço de inteligência e 
acompanhava de perto todos os movimentos dos opositores a seu governo. 
 
A construção da imagem 
      O período selecionado para as análises se dará entre agosto de 1925, quando é lançada a 
candidatura de Washington Luís a presidente da República representando São Paulo, tendo 
como vice, Mello Viana, de Minas Gerais até março de 1926, mês em que ocorrem as 
eleições.  Soma-se então um total de oito meses.  
      Tendo como principais meios de comunicação à época os jornais, foi principalmente 
através deles que Washington Luís conseguiu criar a sua imagem e se viabilizar. É importante 
anotar que também foi um realizador de obras e cunhou o lema “governar é construir 
estradas”. Fazendo propaganda do trabalho realizado efetivamente, construiu sua imagem a 
atribuiu a ela identidade. Só a imagem não assegura resultado. É preciso fazer jus a ela. 

“Os noticiários de jornais (...) transmitem as informações como se 
fossem neutras, mera e simples descrição dos fatos ocorridos. Mas, 
em verdade, essa neutralidade é apenas aparente, pois as notícias são 
previamente selecionadas e interpretadas de molde a favorecer 
determinados pontos de vista”  (GARCIA, 1986, p. 11) 

      Diante disso e levando em conta, que o presidente construiu conscientemente sua carreira 
política é que podemos propor uma análise de suas atitudes e esforços para a criação da 
imagem desejada. Resta notar, inclusive que a sua forma popular de se relacionar com as 
pessoas inspirou, inclusive, uma marchinha de carnaval, em 1927.  
      Por suas participações em festas, presença em teatros e sua forma alegre de viver e 
conviver com as pessoas levou a imprensa, logo no início do seu mandato, a dar-lhes apelidos 
como “O Alegre Político de Macaé” e “Rei da Fuzarca”. Mais tarde, para fazer uma 
contraposição a essa imagem positiva construída os jornais de oposição apelidaram-no de “Dr. 
Barbado”. 
      A constância na divulgação das formas de agir do presidente fatalmente conduz os leitores 
a criar dele a imagem retratada. Daí a importância da comunicação dentro de tal processo e da 
preocupação em oferecer notícias corretas e confiáveis. Joseph M. Luyten e Ronald A. Kuntz, 
no livro “Marketing Político – a eficiência a serviço do candidato” (1982) afirmam que o 
sucesso da comunicação tem como base a qualidade da informação. Ou seja, a publicidade só 
funciona quando está definitivamente ligada a veracidade dos fatos expostos.  
      Apesar de não contar com concorrentes nas eleições de 1926 para a Presidência da 
República, o resultado das urnas se fazia importante. O número de votos mais do que garantir 
a vitória tem o objetivo de confirmar o seu poder de influência e sua liderança. Washington 
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Luís participou de um pleito que sucedeu um mandato conturbado com grande agitação no 
país e para conseguir a simpatia da população atacou diretamente em problemas conhecidos.     
      Analisou o que tirava o sono das pessoas, mas mesmo assim não deixou de carregar sua 
marca. Desta forma baseou seu plano de governo em dois pontos essenciais: estabilização da 
economia e construção de estradas. Enfim, o grupo político de Washington Luís já levava em 
conta as expectativas da nação para programar sua atuação. Não tão profissional quanto 
descreve Nelson Jahr Garcia (1982) ao tratar da propaganda eleitoral, mas certamente com os 
mesmos objetivos. Utilizaram-se ainda do que Garcia (1982) chama de propaganda 
ideológica: 

“Sua função é a de formar a maior parte das idéias e convicções dos 
indivíduos e, com isso, orientar todo o seu comportamento social. As 
mensagens apresentam uma versão da realidade a partir da qual se 
propões a necessidade de manter a sociedade nas condições em que 
se encontra ou de transforma-la em sua estrutura econômica, regime 
político ou sistema cultural” (GARCIA, 1982, p. 10-11). 

      Neste caso específico, a intenção foi criar a necessidade, tanto entre políticos e população, 
de que depois de tanta conturbação e revoluções durante o governo de Arthur Bernardes, as 
eleições de 1926 precisavam ser calmas. O objetivo era promover a paz da nação. Contudo, 
também se apresentava implícito o interesse em dar continuidade à política do café-com-leite 
garantindo a manutenção do sistema combinado entre Minas e São Paulo para as sucessões 
presidenciais e evitar que os opositores tomassem o Poder. 
      Washington Luís morreu no domingo, 4 de agosto de 1957, em sua casa, em São Paulo, na 
rua Haddock Lobo, 1.307. Esteve doente por alguns dias com sintomas de gripe, contudo 
chegou a ficar 60 horas em coma. No sábado anterior a sua morte chegou a melhorar de 
saúde, recebeu visitas, mas na madrugada teve um colapso e apesar de ter sido colocado no 
oxigênio morreu, às 22h15 do domingo. 
      Em carta deixada à família recusava as honras a que tinha direito como ex-chefe de Estado 
e pedia que tudo fosse simples. Mesmo assim muitos simpatizantes e autoridades 
compareceram ao velório, que ocorreu na Igreja de Nossa Senhora do Brasil. Na hora do 
sepultamento, o povo levou o caixão com o corpo até o Cemitério da Consolação. O enterro, 
então marcado às 17h30 aconteceu somente às 19h. 
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Resumo 
O presente trabalho busca apresentar características e ferramentas do portal Internet da 
Assembléia Legislativa de São Paulo – ALESP e descrever sua relevância para o processo de 
comunicação política no estado, dentre os diversos segmentos da população pertencentes 
desta unidade da federação, localizada na região sudeste do país. Diante do desafio das novas 
tecnologias, os governos perceberam a necessidade de implementar sua presença na rede de 
informática de maneira sólida e eficiente, e para isso os portais têm surgido como uma 
solução de baixo custo e integrada com a concepção de inclusão social, participação e 
compartilhamento das premissas discutidas nas esferas governamentais. O direcionamento 
para este objeto de estudo se fez presente pela representatividade deste canal de comunicação 
para os diversos setores da sociedade, que transita desde os profissionais da mídia que 
utilizam os recursos para completar e acompanhar os movimentos do legislativo paulista até 
aos cidadãos que podem acompanhar projetos de lei, ementas e sansões, cuja votação, 
aprovação ou rejeição foi contemplada por atores envolvidos em sua região e que receberam e 
solicitaram os seus votos em períodos eleitorais. 
 
Palavras-chave - Comunicação Política; Portal Internet; ALESP; Rede de informações. 
 
Introdução 
      As mudanças no cenário das tecnologias de comunicação e informação têm apresentado 
inúmeras questões a serem consideradas pelas organizações que têm por finalidade 
armazenar, tratar ou disseminar documentos ou informações. 
     A adoção das tecnologias no processamento eletrônico de dados e a expansão das redes de 
telecomunicação desafiam as organizações a reverem suas atribuições, seus serviços e seus 
produtos. 
      Diante desse desafio, o Governo Federal do Brasil criou em 1994, o Programa de 
Normalização Técnica para Informática Pública com o objetivo de estudar e propor normas, 
procedimentos, padrões e especificações para promover a utilização racional dos recursos de 
informática e a integração dos sistemas de tratamento da informação no âmbito da 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
      Várias iniciativas podem ser registradas e descritas como experiências bem sucedidas nos 
níveis do governo federal, estadual e municipal para atender a demanda da sociedade por 
melhores serviços públicos e acesso às informações. 
      Essas influências tecnológicas possibilitam para a esfera pública aumentar e difundir um 
canal rápido, economicamente viável e eficaz no tratamento das informações, partindo do 
pressuposto da transparência das informações públicas e o fomento da participação da 
sociedade no cotidiano político, enriquecendo a comunicação política. 
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      Seguindo uma tendência internacional, os governos perceberam também a necessidade de 
implementar sua presença na rede de maneira sólida e eficiente, para o que os portais têm 
surgido como uma solução. Neste contexto, o objetivo desse trabalho é analisar o web-site da 
Assembléia Legislativa de São Paulo, utilizando para tanto a metodologia de Vilela (2003), 
enfocando-o sob três dimensões: conteúdo, usabilidade e funcionalidade. 
  
Portais e governo eletrônico 
      Segundo Simão e Rodrigues (2005) a revisão bibliográfica sobre portais ressalta duas 
características comuns e principais: a integração e o compartilhamento. 
      Para Gant e Gant (2001), um portal pode ser um meio de acesso integrado que oferece aos 
visitantes um ponto único de contato para fornecimento de informações e serviços On-Line. 
Terra e Gordon (2002) definem que os componentes centrais da arquitetura de um portal são: 
camada de apresentação e personalização, taxionomia e mecanismos de busca, aplicações web 
e conectores. 
      Segundo Dias (2001), existem duas formas de classificação de portais: “uma em relação 
ao contexto de sua utilização (público ou corporativo) e outra em relação às suas funções 
(suporte à decisão e/ou processamento cooperativo)”. Para esta autora, o portal público, portal 
web, ou portal de consumidores fornece uma única interface a toda rede de servidores que 
compõem a internet com o objetivo de atrair para o seu site o público (consumidor) que nela 
navega.  
      O portal corporativo tem o objetivo de expor e fornecer informações mais específicas 
referentes ao negócio, ajudando os usuários a encontrar as informações de que necessitam 
para enfrentar a concorrência.  
      Referindo-se especificamente a um portal de governo, Silveira (2002) afirma que este 
deve ser cooperativo, no qual as transações gerenciadas envolvendo mais de um órgão, devem 
ser realizadas pelo portal de maneira transparente, sem apresentar dificuldades para o cidadão 
usuário.  
      Visando considerar como um dos objetivos dos web-sites de governos transformarem as 
relações entre estes e os cidadãos, o planejamento e a implantação desses portais devem, 
portanto, considerar os seus interesse e as suas necessidades.  
      Para Simão e Rodrigues (2005), um portal de governo deve apresentar as qualidades de 
um portal corporativo e os serviços em portais por eles apresentados também são conhecidos 
pelo termo e-gov ou e-governo. 
      Segundo Parreiras (2004), governo eletrônico é um conceito novo, cujo emprego tem um 
caráter muito abrangente. Zweers & Planqué (2001) definem que: 
Governo eletrônico é um conceito emergente que objetiva fornecer ou tornar disponível 
informações, serviços ou produtos através de meio eletrônico, a partir ou através de órgãos 
públicos, a qualquer momento, local e cidadão, de modo a agregar valor a todos os 
stakeholders envolvidos com a esfera pública. 
      Perri (2001) entende que governo eletrônico pode ser compreendido através de três 
direções: fornecimento de serviços eletrônicos, democracia eletrônica e e-governance. O 
fornecimento de serviços eletrônicos concentra atualmente a maior parte dos recursos e 
atenção do governo eletrônico.  
      Usa as tecnologias da informação e comunicação para fornecer serviços de utilidade 
pública ao contribuinte e no relacionamento governo-empresa. A democracia eletrônica 
estaria no Brasil enquadrada no sistema de votação eletrônica. Já o e-governance incluiria 
entre outras atividades, o suporte digital na elaboração de políticas públicas. 
      Jardim (2000) afirma que o e-governo pode acontecer em quatro perspectivas: 
A.   perspectiva do cidadão - oferece serviços de utilidade pública para o contribuinte; 
B.   perspectiva de processos - repensa os modos de operação de processos existentes; 
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C. perspectiva da cooperação – integra os vários órgãos governamentais com organizações 
privadas e não-governamentais com o objetivo de agilizar os processos de decisão em perda 
da qualidade e; 
D.   perspectiva da gestão do conhecimento – permite às várias esferas do governo criar, 
gerenciar e disponibilizar o conhecimento gerado ou acumulado em seus vários órgãos. 
 
Portais públicos e governo eletrônico no Brasil 
      As ações do governo brasileiro desde o início dos anos 90 do século XX, acompanham o 
movimento internacional no que se refere ao reconhecimento da Internet como a mídia mais 
interativa da atualidade e conseqüentemente a mais democrática.  
      Na intenção de melhorar o trabalho interno do governo federal, aperfeiçoando sua relação 
com fornecedores e atender com mais qualidade o cidadão, foi criado o Plano Diretor de 
Reforma do Estado no governo FHC, estabelecido no Programa “Avança Brasil”. 
      O programa implicava inclusive, colocar serviços de Internet disponíveis sete dias por 
semana, vinte e quatro horas por dia aos cidadãos. Segundo Torquato (2002), o mundo 
globalizado determina novos centros do poder e novas formas de integrar a tecnologia, cuja 
base se assenta nos eixos da sociedade tecnetrônica, mistura de tecnologia e da eletrônica. 
      Esse fenômeno comportamental da integração com os meios tecnológicos foram 
visionados pelos atores do poder público, compreendendo que o estímulo de acesso a 
qualquer meio tecnológico se depara com a infra-estrutura oferecida para o fomento do 
recurso. 
      Os trabalhos desenvolvidos no Programa Governo Eletrônico tinham a intenção do 
aumento da eficiência e da transparência da administração pública na promoção da melhoria 
das condições de vida dos cidadãos. 
      O Brasil avançou significativamente no uso das tecnologias, com a implantação do voto 
eletrônico, imposto de renda e pagamentos de impostos. A meta agora passa a ser tornar o 
poder público presente e disponível em qualquer lugar e a qualquer momento para os 
brasileiros.  
      O poder público ainda pretende desenvolver mais a área dos direitos e tentar organizar 
ferramentas de governo eletrônico para mais serviços e atendimentos não presenciais, 
facilitando a vida dos cidadãos e fomentando a comunicação política.  
      Segundo a revista B2B Magazine, o Brasil possuía em 2003 quase 300 domínios.gov e 
oferecia mais de 1,7 mil serviços no portal Governo Eletrônico. Do total de serviços públicos 
colocados na Internet, 72% são meramente informativos, percebendo-se assim, a necessidade 
de se avançar nessa área.  
      Atualmente as principais linhas de ação do Poder Executivo Federal em tecnologia da 
informação e comunicação estão estruturadas caminhando em direção a um governo 
eletrônico, promovendo a universalização do acesso aos serviços, a transparência das suas 
ações, a integração de redes e o alto desempenho dos seus sistemas. 
      A universalização dos serviços tem como diretriz estimular o acesso à Internet seja 
individual, público, ou ainda coletivo e comunitário. A meta é colocar o governo ao alcance 
de todos, ampliando a transparência das suas ações, e incrementando a participação cidadã. 
      Neste sentido o governo vem atuando em três frentes fundamentais: a interação com o 
cidadão, a melhoria da sua própria gestão interna, e a integração com parceiros e 
fornecedores. 
      Em relação ao cidadão são desenvolvidos portais na Internet que funcionam como 
verdadeiros balcões virtuais de informação e atendimento para a prestação de serviços; já para 
a gestão interna são desenvolvidos e integrados sistemas em rede interna (Intranet); e para a 
integração com parceiros e fornecedores, fortalecidos os sistemas de informação do Governo 
Federal em uma Extranet. 
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      Também a cooperação, convergência e integração das redes e dos sistemas de informações 
do governo são fundamentais. Neste processo será importante o compartilhamento de recursos 
do governo, a unicidade e troca de informações entre aplicações, e a responsabilização e 
credenciamento de gestores da informação, que permita uma integração das redes de governo, 
com independência, respeitando as peculiaridades setoriais dos órgãos. 
 
Avaliação de portais de governo eletrônico: síntese da metodologia de Villela 
      Vilella (2003) informa que a avaliação de sítios referente aos aspectos relacionados à 
usabilidade, à funcionalidade e estruturação da informação está muito a quem de obter espaço 
na grade curricular dos cursos de graduação nas áreas de tecnologia.  
      Percebendo esta defasagem, a autora, partindo de três estudos básicos e de metodologias 
de outros autores, construiu os parâmetros e critérios aplicados em sua metodologia, adotando 
o seguinte processo: primeiro propôs uma uniformização da linguagem utilizada por todos os 
autores escolhidos em sua revisão de literatura, para possibilitar a geração da lista inicial de 
parâmetros.  
      Em seguida, definiu os critérios, elaborou os quadros-resumo referentes a cada dimensão e 
promoveu uma adequação dos critérios das dimensões usabilidade e funcionalidade a NBR 
13596/96.  
      Finalmente, elaborou, para cada dimensão, um quadro contendo os parâmetros com os 
critérios e seus respectivos pesos. Seu trabalho apontou para a necessidade de uma avaliação 
contemplar as dimensões básicas do portal, analisando desde os aspectos voltados para a 
facilidade de uso chamando-os de usabilidade, até o cumprimento dos requisitos propostos, 
chamando-os de funcionalidade, além de aspectos voltados para a qualidade e a confiabilidade 
das informações, chamando-os de conteúdo.  
      Desta forma, a presente pesquisa baseou-se nesses parâmetros para avaliar o portal 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), objeto de estudo. 
 
Procedimentos metodológicos e instrumentos de avaliação do portal ALESP 
      Considerando os aspectos essenciais para a avaliação de portais, conforme indicado 
anteriormente, o Portal ALESP foi examinado quanto às dimensões conteúdo, usabilidade e 
funcionalidade. Dessa forma, em função das suas características, os procedimentos 
metodológicos e os instrumentos de avaliação consistiram no seguinte: 
1. elegeu-se como recorte da pesquisa a página principal do portal e mais dois níveis 
subseqüentes; 
2. o recorte temporal centrou-se na versão do portal que esteve no ar no período de 25 de 
setembro de 2006 a 30 de setembro de 2006; 
3. as notas atribuídas (de zero a quatro) refletem a qualidade do critério (e, em conseqüência, 
formam as notas dos parâmetros e das dimensões) e, no presente trabalho, os critérios 
receberam valores de zero a quatro, com os seguintes significados: zero = ruim ou 
incompleto; 1= regular; 2 = bom; 3= muito bom; 4=completo.  
      Deve-se destacar que, em alguns casos, não foi possível pontuar os critérios de forma 
objetiva, uma vez que estes se referem à simples constatação de sua presença ou não no 
portal. Nesses casos, utilizou-se a pontuação zero para o Não, ou a pontuação 4 para o Sim. 
 
Avaliação das dimensões do portal da Assembléia Legislativa do estado de São Paulo 
      Segundo a metodologia acima, outros 14 parâmetros de análise permitem maior depuração 
dos dados, sendo eles, (abrangência/ cobertura e propósito, atualidade, metadados, correção, 
autoridade/copyright, objetividade, inteligibilidade, apreensibilidade, operacionalidade, 
adequação, acurácia, interoperabilidade, conformidade, segurança de acesso) agrupando os 73 
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critérios propostos por Vilella, remetemos aos quadros 1, 2 e 3 no final deste artigo. A seguir, 
apresenta-se o detalhamento da avaliação de cada parâmetro. 
 
Avaliação dos parâmetros da dimensão conteúdo 
Abrangência/cobertura e propósito 
      A página inicial “Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo” apresenta os serviços 
disponíveis aos usuários de forma clara, com dados identificados por origem, data e 
focalizando o público alvo. O portal não disponibiliza informações em outros idiomas, porém 
no que tange a comunicação política, o critério de propósito da informação foi aceito. 
Atualidade 
      O conteúdo do portal é gerenciado por dois órgãos do governo, o primeiro é o 
Departamento de Documentação e Informação e o segundo é a Divisão de Desenvolvimento 
Organizacional. O conteúdo é de responsabilidade direta dos gestores do portal e as 
informações são atualizadas diariamente.  
      Esta constatação é percebida pelas notícias e pela agenda do dia embora não haja 
informação sobre a última atualização. 
Meta dados 
      Na página inicial do portal não é possível encontrar a opção de exibir o código fonte. Nos 
níveis 2 e 3 há menção de autoria da informação, embora em algumas páginas num primeiro 
momento haja uma certa dificuldade de identificar a fonte. 
Correção 
      Considerando-se as páginas analisadas (página inicial e mais dois níveis) não está claro de 
quem é a responsabilidade pela precisão da informação apresentada, da mesma forma que não 
existe referência precisa sobre as fontes de informação. Não foram detectados erros de 
digitação, grafia ou de gramática. 
Autoridade/Copyright 
      O portal não possui informações sobre a sua propriedade intelectual, bem como não existe 
padrão de menção às fontes de informação. Verifica-se que o portal oferece endereços para o 
estabelecimento de contatos com os gestores. 
Objetividade 
     No que se refere a esse parâmetro, o conteúdo do Portal da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo corresponde ao propósito da missão, com uma linguagem adequada ao 
público alvo, uma linguagem formal e simples. Verifica-se que embora não haja 
demonstração de preconceitos, também não há adoção da linguagem inclusiva. Nota-se a 
ausência de publicidade no portal, o que permite análise de neutralizada na comunicação com 
o usuário, buscando credibilidade nas informações ofertadas. 
 
Avaliação dos parâmetros da dimensão usabilidade 
Inteligibilidade 
      O Portal Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo tem uma relativa adequação de 
estilos de fontes, tamanhos e formatação de textos. No entanto, as cores se sobrepõem entre o 
plano de fundo e os ícones de navegação, ofuscando a legibilidade do texto. Os links estão 
organizados de tal forma a facilitar o acesso dos usuários. 
Apreensibilidade 
      Em relação a este item pode-se notar que o portal não apresenta instrumentos e instruções 
facilitadoras para o uso nem mecanismos de interação humana com o usuário. Possui seção de 
ajuda e perguntas mais freqüentes, mas de difícil identificação. 
Operacionalidade 
      O layout do portal não permite o ajustamento do tamanho da homepage a diversas 
resoluções de tela. A rolagem horizontal da tela é necessária para poder visualizar todo 
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conteúdo do portal. Os logotipos estão distribuídos adequadamente. Os itens estão 
parcialmente agrupados por áreas de navegação.  
      Destaca-se que a URL (endereço da página na Internet) é clara facilitando a digitação por 
parte do usuário. Não há identificação por links coloridos dos estados visitados. O portal 
também não apresenta acesso por outras mídias e nem recursos especiais para portadores de 
deficiência conforme link sobre o portal (localizado na homepage plano inferior direito).  
      Um aspecto positivo é que o portal pode ser acessado a qualquer horário sem que esteja 
“fora do ar”, demonstrando uma imagem de disponibilidade em tempo real para a 
comunicação com a sociedade. 
 
Avaliação dos parâmetros da dimensão funcionalidade 
Adequação 
      O portal não oferece informações ou viabiliza a prestação de serviços On-Line, da mesma 
forma não estabelece formas de cooperação ou interações diretas entre governo e cidadãos, 
nem tampouco oportunidades para compartilhamento de documentos.  
      O portal destina espaço para disseminação de notícias sobre as atividades da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, mas as informações sobre políticas públicas são poucas. 
      Na comunicação política, principalmente no que tange a governança eletrônica é a 
interação com o usuário o fator de funcionalidade predominante, permitindo o uso de serviços 
eletrônicos que facilitem a rotina do usuário. Por apresentar características informacionais e 
institucionais, provavelmente o portal desenvolva em períodos futuros canais de serviços para 
a comunidade eletrônica. 
Acurácia 
      Quanto a este parâmetro de avaliação, o portal não atende aos critérios estabelecidos nesta 
metodologia. Pode-se classificá-lo como informativo e não interativo do ponto de vista da 
troca de informações entre o usuário e o governo. 
Interoperabilidade 
      O portal não congrega informações de diferentes sítios. O portal torna disponível 
mecanismo de busca de informações e provê acesso a fontes de dados e documentos do 
governo paulista. 
Conformidade 
      De acordo com a página “Sobre o Portal” este instrumento surgiu de uma decisão política 
da Mesa Diretora: 
de ampliar, em todas as extensões, a participação do cidadão nas ações da Assembléia e dar a 
estas ações maior visibilidade, modernizando a interlocução com a sociedade através da 
Internet e ainda implantando ferramentas mais ágeis para o trabalho em rede de seus 
funcionários (ALESP). 
Segurança de acesso 
      Esse parâmetro não pode ser avaliado uma vez que nos limites deste artigo não foi 
possível utilizar softwares de checagem do sistema de segurança do portal. Porém, durante a 
acessibilidade do período proposto neste trabalho as informações foram disponibilizadas 
diretamente sem o recurso de criptografia. Pode-se concluir que as informações são de 
domínio público, não oferecendo risco de invasão de privacidade para os usuários.  
      O resultado final para cada dimensão avaliada é apresentado a seguir em quadros-síntese 
com as notas, detalhados por critérios e parâmetros (quadros 1, 2 e 3).  
Quadro 1-Avaliação da dimensão Conteúdo (Peso 3) 
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Fonte: adaptado de Vilella (2003). 
 
Quadro 2-Avaliação da dimensão Usabilidade (Peso 3)  
Fonte: adaptado de Vilella (2003). 

Parâmetro Critérios Peso NC* Total NP**

Uma visão geral do portal é oferecida: propósito/missão do portal, apropriados à missão da 
entidade/órgão. 3 4 12

O escopo do portal está claramente colocado: tipo e origem da informação, público, datas de cobertura 
etc. 3 4 12

Os serviços e informações oferecidos estão descritos no portal. 3 4 12

Existem links para outras fontes de informação sobre os assuntos abordados. 2 4 8

Existe indicação de que o conteúdo está disponível em outros idiomas. 1 0 0

Total 12 44 3,67

O conteúdo está atualizado. Isso pode ser avaliado por meio das datas de última atualização das páginas, 
e 3 4 12

As datas da última atualização aparecem nas páginas de conteúdo mais substantivo. 3 0 0

Total 6 12 2

Metatags apropriados são oferecidos, por exemplo, título, autor, descrição, palavras-chave. 2 1 2

Cada página recebe título corretamente. 3 4 12

Total 5 14 2,80

Está claro quem tem a responsabilidade pela precisão da informação apresentada. 3 2 6

Referências a fontes de informação são feitas de forma precisa. 2 1 2

Erros de digitação, grafia e gramática e outras inconsistências não estão presentes. 2 4 8

Total 7 16 2,29

Informações sobre copyright são fornecidas: identifica a propriedade intelectual do site e condições para 
estabelecimento de links, por exemplo. 2 0 0

A menção das fontes de informação apresentada é um procedimento padrão. 2 0 0

O responsável pela página está claramente identificado. 3 0 0
Existe um meio de verificar a legitimidade da página, como um número de telefone ou endereço postal, ou 

meio do qual se possa estabelecer contato para mais informações (um endereço de e-mail não é o 
suficiente).

3 4 12

Total 10 12 1,20

O conteúdo da página inicial (homepage) está de acordo com o propósito/missão 3 4 12

O conteúdo se adapta à necessidades do público-alvo. 3 4 12

O conteúdo é escrito em estilo de linguagem clara e consistente, em acordo com o público-alvo. 3 4 12

Tom positivo e profissional evita jargões, humor, acusações. 3 4 12

A linguagem não mostra preconceitos: racial, cultural, político, comercial. 3 4 12

A informação está livre de publicidade. 2 4 8

Total 17 68 4

2,62

Avaliação da dimensão Conteúdo (Peso 3)

NC*= Nota do Critério; NP** = Nota do Parâmetro; *** Nota do Parâmetro multiplicada pelo Peso Nota final da dimensão

Autoridade/ 
Copyright
 (Peso 3)

Objetividade
 (Peso 3) 12

4,57

Metadados
 (Peso 3) 8,4

Correção
 (Peso 2)

Atualidade
 (Peso 3) 6

3,60

Abrangência/
Cobertura e
 Propósito
(Peso 2)

7,33
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Quadro 3-Avaliação da dimensão Funcionalidade (Peso 3) 
Fonte: adaptado de Vilella (2003). 

Parâmetro Critérios Peso NC* Total NP**
Existe adequação de estilos de fonte e outros atributos de formatação de texto, como tamanhos, cores etc, ao 

conteúdo da página. 2 4 8

Os caracteres encontram-se o mais legível possível, levando-se em conta a utilização de contraste e cores de plano 
de fundo. 2 2 4

A área de navegação principal está alocada em local bastante destacado, permitindo sua imediata identificação. 3 3 9

Não está presente um link ativo para a homepage na própria homepage, fato que pode confundir o usuário durante a 
navegação. 1 0 0

Os termos utilizados para definir as opções de navegação de categorias são claros, sendo as categorias 
diferenciávies entre si. 3 4 12

Os ícones de navegação são utilizados de forma a efetivamente ajudar os usuários a reconhecer imediatamente uma 
classe de itens. 3 4 12

Os links são claramente diferenciados, de forma a tornar fácil a compreensão de seu conteúdo. 3 2 6

Instruções genéricas, que não são reveladoras para a navegação, a exemplo de '"Clique aqui", ou "Veja mais", ou 
"Mais Links", no lugar de um nome de link, não estão presentes. 1 3 3

A presença de links é indicada claramente. 3 4 12

Caso um link acione um aplicativo de áudio ou vídeo, de mensagens de e-mail ou outro aplicativo qualquer, há 
indicação explicita do que acontecerá. 2 4 8

Componentes da interface com o usuário, como menus, caixas de texto ou listas de seleção são utilizadas 
respeitando-se as suas características funcionais. 3 4 12

Total 26 86 3,31

Recursos para facilitar a navegação, por exemplo: mapas de sítio, indicadores de novas informações disponíveis, 
ferramentas de busca etc, estão disponíveis e são facilmente identificávies. 3 4 12

Recursos para facilitar a apreensão do funcionamento da aplicação, como seções de ajuda e perguntas mais 
frequentes, estão disponíveis e são facilmente identificáveis. 3 2 6

Instruções de uso são fornecidas. Instrução sobre necessidade de uso de browser específico, por exemplo. 2 1 2

Instruçöes essenciais aparecem antes que os links requeiram a interação do usuário. 3 0 0

Existe indicação da existência de uma interface humana disponível para dar suporte à utilização, caso necessário. 2 0 0

Total 13 20 1,54

A rolagem horizontal da página a 800x600 (tamanho de janela mais predominante na época da execução deste 
trabalho) é evitada. 3 1 3

Os elementos mais críticos da página estão visíveis "acima da dobra" (na primeira tela de conteúdo, sem rolar 
verticalmente), no tamanho da janela mais predominante (800x600). 3 0 0

O leiaute permite o ajustamento do tamanho da homepage a diversas resoluções de tela. 3 0 0

Os logotipos são utilizados criteriosamente. 3 4 12

Itens estão agrupados na área de navegação, de modo que as categorias semelhantes ou relacionadas estão 
próximas entre si. 3 2 6

Não estão disponíveis áreas de navegação diferentes para o mesmo tipo de links, fato que cria dificuldades para o 
estabelecimento de significado. 2 0 0

São permitidos links coloridos para indicação dos estados visitados e não visitados. 2 0 0

O acesso direto às tarefas de alta prioridade é oferecido na homepage. 3 0 0

A URL é clara ou não apresenta dificuldade de digitação para o usuário. 3 4 12

O portal pode ser acessado na maior parte do tempo, sem que esteja "fora do ar" (esse aspecto será analisado a 
partir da verificação da disponibilidade do portal três vezes ao dia - manhã, tarde e noite - durante o período de uma 

semana).
3 4 12

O conteúdo do portal pode ser acessado por meio de outras mídias, como celulares ou palm-tops, informando isso 
aos usuários. 2 0 0

O portal oferece recursos especiais para acesso de pessoas portadoras de deficiência. 2 0 0

Total 32 45 1,41

1,93NC*= Nota do Critério; NP** = Nota do Parâmetro; *** Nota do Parâmetro multiplicada pelo Peso Nota final da dimensão

Apreensibilidade
 (Peso 3) 4,62

Operacionalidade
 (Peso 3) 4,22

Inteligibilidade
 (Peso 2) 6,62

Avaliação da dimensão Usabilidade (Peso 3)
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      Após a realização da análise do portal utilizando a metodologia proposta por Vilella 
(2003), procede-se à análise do conteúdo do portal. Nos limites deste artigo houve a 
necessidade de fazer o recorte do corpus e para isso foram utilizadas as páginas iniciais dos 
dias 25 a 30 de setembro de 2006. 
 
Considerações finais 
      A metodologia proposta por Vilella (2003) demonstrou ser um instrumento objetivo e 
eficiente para uma avaliação crítica do Portal da Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo, principalmente no aspecto de comunicação política, um canal com a sociedade 
regional. 
      Em relação à análise do conteúdo da homepage por intermédio do levantamento de 
subentendidos e linhas de observação, percebeu-se que: houve ênfase aos aspectos positivos 
das notícias caracterizando uma exaltação do governo e busca por uma interação entre ele e a 
população, construindo o sentido de que a participação dos cidadãos é constitutiva do portal 
da ALESP.  
      Essa disposição e conteúdo dos enunciados convergem para um convencimento de 
credibilidade do governo vigente, fomentando feitos e leis que favoreceram a comunidade e 
foram alocadas no web-site de forma a enaltecer feitos público e uma comunicação com a 
sociedade de uma casa legislativa forte e íntegra nos seus objetivos e missão. 

Parâmetro Critérios Peso NC* Total NP**
O portal oferece informações e viabiliza a prestação de serviços públicos on-line. 3 0 0
O portal funciona como um ambiente de promoção da comunicação em dois sentidos (pr comunicação em 
dois sentidos entende-se o real diálogo entre governo e cidadãos, com verdadeira possibilidade de 
participação, com soluções, a exemplo de fóruns etc.).

2 0 0

O portal oferece espaços de cooperação, a exemplo de salas de discussão e chats. 2 0 0
O portal incentiva a criação de comunidades de interesses específicos que ajudem os usuários a interagir 
em conversações  e negociações com outros usuários e com o governo 2 0 0

Estão disponíveis aplicações colaborativas para compartilhamento de documentos. 2 0 0

O usuário pode criar uma visão personalizada de conteúdo do portal. 2 0 0
Os portal agrega os recursos de CRM, oferecendo uma interface adequada às demandas mais frequentes 
do usuário. 2 0 0

O portal destina espaço para a disseminação de notícias sobre as atividades do governo. 2 4 8

O portal destina espaço para a disseminação de informações sobre políticas públicas. 2 2 4

Total 19 12 0,63

O portal oferece informações e formulários on-line (formulários disponíveis para download) que podem ser 
impressos para a execução de serviços que só podem ser acessados nos locais físicos. 2 0 0

O portal viabiliza a realização de pesquisas de informações (acesso a base de dados). 3 0 0
O portal possibilita a troca de valores entre o usuário e o governo, ou seja, permite transações formais de 
pagamento de taxas ou recebimento de reenbolsos on-line 3 0 0

O portal pode avisar ao usuário quando um novo conteúdo de seu interesse foi inserido. 2 0 0
O portal provê uma interface unificada para oferta de informações e serviços governamentais cuo 
esquema de classificação das informações é o espelhamento da estrutura hierárquica departamental do 1 0 0

O portal provê uma interface unificada para oferta de informações e serviços governamentais cujo 
esquema de classificação das informações baseia-se em uma estrutura de assuntos ou temas. 3 0 0

O portal provê uma interface unificada para oferta de informações e serviços governamentais cujo 
esquema de classificação das informações baseia-se em grupos de audiência (por grupos de audiência 
entende-se, por exeplo, cidadãos sêniores, jovens etc).

2 0 0

O portal provê uma interface unificada para oferta de informações e serviços governamentais cujo 
esquema de classificação das informações baseia-se em life-events (por life-events entende-se "fatos da 
vida", por exemplo, perda da carteira de identidade, ou nascimento de um filho etc).

2 0 0

Total 18 0 0,00

O portal congrega informações de diferentes sites, não se configurando como um catálogo de links. 2 0 0
Está disponível um mecanismo de busca que facilite a requisição de informações mais exatas e 
específicas. 3 4 12

O portal provê acesso a fontes de dados heterogêneas, de forma transparente para o usuario. 3 4 12

Total 8 24 3,00

Conformidade
 (Peso 2)

O portal está estruturado de acordo com uma política de desenvolvimento estabelecida pelo governo (esse 
aspecto será verificado a partir da busca de decretos regularmentações ou outro tipo de documentos 
oficiais que descrevam a política de desenvolvimento adotada pelo governo).

2 4 8 8,00

Total 2 8 4,00

O portal especifica uma política de privacidade e segurança dos dados fornecidas pelos usuários. 3 0 0

O portal utiliza recursos de criptografia e site seguro 3 0 0

Total 6 0 0,00

1,40

0,00

NC*= Nota do Critério; NP** = Nota do Parâmetro; *** Nota do Parâmetro multiplicada pelo Peso Nota final da dimensão

Segurança de acesso
 (Peso 3)

Acurácia
 (Peso 3) 0,00

Interoperabilidade
 (Peso 3) 9,00

Adequação
 (Peso 2) 1,26

Avaliação da dimensão Funcionalidade (Peso 3)
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      O Portal apresentou características de divulgação institucional da casa, tratando a 
informação de forma unilateral, não apresentando ainda mecanismos mais dinâmicos de  
interagir com os usuários, uma das exigências conceituais da governança eletrônica e 
comunicação política. 
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Resumo 
Este artigo teórico se propõe a analisar a relação entre comunicação e política no aspecto de 
midiatização da esfera pública. Para tanto, o esforço inicial é de revisão da vasta literatura 
sobre o tema, sobretudo no que diz respeito à construção de espaços de visibilidade pública. O 
aspecto talvez mais marcante das democracias contemporâneas é a centralidade de uma 
instância comumente chamada de “mídia”, mas que na verdade é um ambiente de 
comunicação ampliado em proporções massivas. Por outro lado, o impacto dos meios de 
comunicação sobre o universo político se deu desde o surgimento da imprensa e de valores 
que cumpriam a função de legitimar a atividade, sobretudo o ideal de liberdade de expressão. 
Desse modo, o propósito do presente artigo é explicitar o processo de constituição do 
jornalismo como campo independente e livre dos interesses de Estado e mercado, ainda que 
em âmbito discursivo. Essa reflexão coincide com um projeto ideal de televisão pública, mas 
cujo discurso enfrenta contradições diante da prática. 
 
Palavras-chave - Esfera pública; política midiatizada; liberdade de imprensa; televisão 
pública. 
 
Uma introdução: a relação entre política e comunicação 
      As cada vez mais indissociáveis relações entre política e meios de comunicação de massa 
nas democracias contemporâneas trazem consigo dilemas e paradoxos. Por um lado, há 
séculos, foi o desenvolvimento da imprensa que, ao lançar luzes sobre a cena do poder, criou 
condições para a emergência de um modelo político no qual o cidadão comum passou a ter 
condições de acompanhamento e controle sobre as esferas estatais. Por outro lado, na 
trajetória histórica da imprensa (e de todos as mídias que a partir dela se desenvolveram), com 
freqüência, os interesses – tanto do mercado quanto do Estado – acabaram por se amalgamar 
aos interesses do campo da comunicação, formando redes de conexões nem sempre colocadas 
a serviço do interesse público. 
      Portanto, empreender análises que apontem como estes dois campos – o da comunicação e 
o da política – desenvolveram relações entre si implica um duplo objetivo: mais do que 
meramente discutir as interfaces entre ambos, em perspectiva histórica, permite-se também a 
discussão de uma das relações fundamentais nas quais se assentam a sociedade e a vida 
contemporâneas. Este é o objetivo do presente artigo: historiar de que modo a comunicação e 
a política imbricaram-se, apontando como a análise crítica deste percurso histórico ilumina 
debates absolutamente contemporâneos, como o da criação de uma nova TV pública no 
Brasil. 
      Para tanto, o trabalho assenta-se numa opção de revisão de literatura, com ênfase na 
colocação em diálogo de diferentes autores que abordaram esta interface comunicação-
política. Parte-se de uma tentativa de, brevemente, historiar de que modo o surgimento da 
imprensa (e de seus conjuntos de pressupostos valorativos, dos quais o conceito de “liberdade 
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de imprensa” é um dos mais importantes) impactou o universo político e social. Nessa 
empreitada, adotam-se perspectivas baseadas na confrontação entre os discursos que o campo 
jornalístico construiu para justificar seus padrões e missões com a experiência real, em que 
suas práticas cotidianas são alteradas, dadas as relações objetivas desenvolvidas com o poder 
– do mercado ou do Estado. 
      Em seguida, debate-se a centralidade da mídia na cena das democracias. Quanto mais os 
meios de comunicação passam a estruturar-se como a arena fundamental na qual se trava o 
jogo eleitoral, mais conceitos como os de visibilidade e imagem pública ganham importância 
– o que, em última instância, remete-se ao debate sobre as relações entre mercado, Estado e 
mídia. Por fim, apresenta-se uma discussão sobre a proposta de criação de uma nova TV 
pública, à luz dessas questões históricas e teóricas anteriormente analisadas. 
 
Perspectiva histórica: a liberdade de imprensa como discurso estratégico 
      O jornalismo começou a se definir como campo social autônomo a partir do século XVIII, 
no contexto de consolidação da ordem burguesa. Nesse momento histórico específico, a 
atividade atuou como instrumento de efetivação de uma ambiência pública que prezava 
valores como a liberdade, a igualdade e a autonomia dos indivíduos.  
      A partir da obra seminal de Jürguen Habermas (1984), Mudança estrutural da esfera 
pública, ficou nítido o quanto o jornalismo possuía um caráter político desde seu advento. No 
início da era moderna, o sentido político parece claro com a atuação combativa dos jornais em 
relação à ordem de privilégios estabelecida, como instrumento de contestação utilizado pela 
burguesia. No entanto, esse sentido vai ainda além: refere-se à ação comunicativa do 
jornalismo na cena pública, uma ação que é antes de tudo política. Com isso, a comunicação 
não pode mais ser vista como uma ação desinteressada e o jornalismo é compreendido como 
um campo importante para o ambiente político. 
      É nesse contexto que se desenvolve o discurso da liberdade de imprensa como uma 
bandeira da modernidade. A liberdade de expressão está entre os pressupostos que nascem do 
ambiente revolucionário moderno – com o tempo, no entanto, ela assume a função de 
legitimar a própria ação dos jornalistas. Isso acontece quando a ordem burguesa se vê 
hegemônica tanto no plano econômico quanto no político-intelectual. Já não há mais o que 
contestar e a liberdade de imprensa torna-se um valor universal. 
      O que não se mostrou explícito, porém, é o caráter contraditório desse conceito, que 
possui uma força discursiva maior que sua aplicabilidade prática. Mesmo em sua origem, o 
conceito burguês de liberdade de expressão do pensamento privilegiava certos interesses, 
sobretudo da classe à qual estava ligado. Habermas já havia percebido essa contradição, ao 
afirmar que “a formação de uma opinião pública em sentido estrito não é garantida 
efetivamente pelo fato de que qualquer um poderia expressar livremente a sua opinião e 
fundar o seu jornal” (HABERMAS, 1984, p.264). 
      De fato, o discurso da liberdade encontra limites impostos por toda a ordem, seja social, 
política, econômica ou cultural. Com o crescimento da atividade, grandes jornais assumem 
“as chances de lucro de uma empresa comercial” (HABERMAS, 1984, p.216). A 
conseqüência principal dessa mudança é a profissionalização da atividade, associada ao 
suposto esvaziamento ideológico (PEREIRA, 2004).  
      Com a construção do discurso da liberdade de imprensa como um bem público, o campo 
jornalístico imaginou-se (pelo menos no discurso) blindado tanto das intervenções do Estado 
quanto do mercado e, em última instância, se constituiu como campo: a livre expressão do 
pensamento seria um direito acima de qualquer interesse pessoal ou de grupos.  
      Na prática, porém, é impossível pensar a liberdade de imprensa dissociada de interesses de 
ordem econômica ou política, à medida que os jornais se constituem como empresas 
comerciais ou, noutros casos, dependem das relações com o poder estatal. 
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      Ainda assim, na interface com a política, onde quer que tenha efetivamente se constituído 
algo que possa ser denominado de campo da comunicação, é o jornalismo que controla o 
acesso à informação: os atores políticos precisam desse cenário de visibilidade que 
comumente se chama mídia, mas que acima de tudo é uma esfera de comunicação que tem 
sua autonomia garantida pelo discurso da liberdade de imprensa. Nas palavras de Wilson 
Gomes, “a compreensão do modo como funciona a cobertura política do jornalismo (...) é 
fundamental para que o universo político possa explorar em seu favor as rotinas adotadas 
pelos profissionais do jornalismo” (GOMES, 2004, p.68). 
      O que se percebe, portanto, é a existência de um campo profissional, dotado de valores 
associados à validação discursiva, mas que na prática possui uma série de limitações. Essa 
fragilidade do campo é compensada por procedimentos profissionais desenvolvidos com a 
especialização do jornalismo. Os recursos adotados vão desde cuidados técnicos e textuais até 
a interiorização do ideal de objetividade e compromisso público como metas do jornalismo. 
      A temática do profissionalismo foi explorada pela corrente de estudos que adotava uma 
abordagem da psicologia social, com tradição nos Estados Unidos. Segundo Gaye Tuchman, 
“os jornalistas invocam os procedimentos rituais para neutralizar potenciais críticas e para 
seguirem rotinas confinadas pelos ‘limites cognitivos’” (TRAQUINA, 1993, p.75). 
      Os recursos, tanto práticos quanto teóricos, podem ser encontrados em qualquer manual 
de redação, responsáveis pelo estabelecimento de padrões na atividade. Dentre eles, o próprio 
conceito de objetividade, tematizado pelo manual da Folha de S.Paulo: “Não existe 
objetividade em jornalismo. (...) Mas isso não o exime [o jornalista], porém, da obrigação de 
ser o mais objetivo possível” (FOLHA, 2001, p.45). 
      A ritualização da prática jornalística permite o desenvolvimento de uma cultura voltada 
para a transparência e a visibilidade, no sentido de desvendar o que está oculto e tornar 
pública a ação dos atores mais relevantes da sociedade – entre os quais se encontra a classe 
política. Ainda que como discurso idealizado, a liberdade de imprensa garante a existência das 
modernas democracias de massa, pois viabiliza um cenário em que os cidadãos têm acesso 
suficiente às informações. Através dos procedimentos rituais que constituem o jornalismo, os 
pressupostos de pluralismo e liberdade são incorporados à esfera pública – ainda que, no 
detalhamento das práticas cotidianas, exista uma série de distorções do modelo. 
      O cenário de mediação que se construiu entre Estado e mercado é ocupado pela classe 
política, que quer aparecer – e o cidadão comum tem seu direito político reduzido ao exercício 
do voto (DAHL apud LIJPHART, 1999, p.56). Ao assumir a liberdade de imprensa como um 
discurso que legitima a cena pública, o passo seguinte é entender a política como um campo 
de acesso cognitivo, no qual os cidadãos formam suas percepções de mundo e realizam suas 
escolhas. 

 
A política midiatizada – breve revisão bibliográfica de conceitos contemporâneos 
      Pretende-se, nesse momento, estabelecer um breve inventário (permeado de recorrentes 
citações extraídas das fontes bibliográficas que trataram do tema) sobre o estado das artes da 
relação comunicação-política nas democracias contemporâneas. A constatação da centralidade 
da comunicação de massa como ferramenta política se explicitou para a sociedade do século 
XX, mais do que em qualquer momento anterior da história, a partir das experiências de uso 
ideológico dos meios massivos por regimes totalitários, com o nazismo à frente. Dali em 
diante, não seria razoável ignorar o potencial de persuasão (ou manipulação) política 
representada pelos aparatos de comunicação de massa. 
A sua potência enquanto instância central para a compreensão de processos sociais e de ações 
humanas foi testada diversas vezes em diferentes momentos da História – e, em certo período, 
adquiriu proeminência. Um exemplo clássico dessa ascensão da comunicação como 
protagonista da política é o do peso da propaganda nazista durante as décadas de 30 e 40. 
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Hitler e especialmente Goebels ditaram o rumo da Alemanha nesses anos com a utilização da 
propaganda de massa que orientava a população – antes em descrédito quanto à sua nação 
recém-derrotada e humilhada na Primeira Guerra Mundial – para atitudes em prol do partido 
Nazista (HOBSBAWM, 1997). 
      Contudo, os estudos sobre o impacto da comunicação na formação de valores políticos 
não se limitam a apontar sua utilização em regimes de exceção. Cada vez é mais óbvio que 
não há como conceber a realidade da política contemporânea, nas democracias, sem colocá-la 
em relação com a variável midiática. 

Na medida em que os meios de comunicação de massa tornam-se 
extremamente relevantes na construção dos argumentos e 
explicações de que é constituída a opinião pública, vemos que a 
política exercida na contemporaneidade tem que incluir 
considerações a respeito das conseqüências, do ponto de vista do 
cidadão, de ser também telespectador, ouvinte de rádio, leitor de 
jornal (ALDÉ, 2001, p.114). 

      Diante de uma sociedade cuja ambiência, em última instância, é estruturada em grande 
medida pela lógica dos meios de comunicação de massa, a informação pública disponibilizada 
pelos aparatos tecnológicos de mediação apresenta-se como uma das fontes fundamentais a 
partir da qual o cidadão mediano forma opinião.   

Os meios de comunicação de massa se oferecem, neste contexto, 
como uma estrada sinalizada, propõem uma organização autorizada 
dos eventos. [...] As explosões de notícias que pontuam um 
cotidiano dedicado à esfera privada, de equilíbrio às vezes precário, 
orientam e informam as atitudes políticas do cidadão comum 
(ALDÉ, 2001, p.9). 

      Como observa Wilson Gomes, cada vez mais os discursos políticos estruturam-se a partir 
da “gramática específica das linguagens dos meios onde devem circular” (GOMES, 2004, p. 
24). Ou seja, a comunicação massiva não constitui apenas o canal por onde atores políticos 
circulam informações que pretendem fazer chegar aos receptores-eleitores: ao contrário, a 
presença da mídia na cena eleitoral condiciona e transforma o jogo político, dando-lhe novas 
características.   

(...) a natureza da atividade política democrática em sociedades de 
massas (a demanda cognitiva) faz com que a política necessite 
essencialmente dos meios de comunicação, enquanto, de outro lado, 
a natureza dos meios de comunicação, enquanto meios de exibição 
de produtos e promoção de mercados e, por conseqüência, enquanto 
meios de entretenimento, faz com que a comunicação de massa 
rejeite, pelo menos em parte, conteúdos da política em seu formato 
tradicional (GOMES, 2004, p.301). 

      Tais impactos na cena eleitoral, por conta da presença dos meios de comunicação de 
massa, são a principal condicionante daquilo que pode ser designado como “nova ambiência 
eleitoral” (LEAL, 2003, p. 17), marcada pela personalização da política e pelo esvaziamento 
dos debates ideológico, partidário e programático. Ou seja, cada vez mais, dada a centralidade 
da mídia, os agentes da política percebem que o eleitor mediano apresenta características 
muito similares ao típico consumidor de produtos culturais: ele anseia por atalhos 
informativos que abreviem seus investimentos cognitivos, dos quais o personalismo é uma das 
opções com melhor relação custo-benefício. 
      Dois fenômenos cruciais para compreender a ascensão da figura do candidato - a 
desagregação eleitoral e a decomposição partidária - espelham o declínio da fidelidade do 
eleitor ao partido, da identificação partidária e da imagem dos partidos. Quando a opinião 
pública tende à neutralidade sobre os partidos, é o candidato quem polariza o debate (LEAL, 
2003, p. 19).  
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      Tais características, típicas do que Bernard Manin (apud ALDÉ, 2001, p.11) chama de 
“democracia de público”, conduzem as estratégias dos atores políticos à indispensável 
preocupação com fatores contingentes e com a construção de uma narrativa (freqüentemente 
mítica) para sua própria biografia.  

Ao redor do mundo, a importância crescente do voto personalizado, 
associada ao declínio da identificação partidária e ao processo de 
desalinhamento do eleitorado demarcam, na análise política atual, a 
prevalência dos fatores de curto prazo como determinantes do voto. 
[...] com o declínio da percepção de que os fatores sociológicos ou a 
identificação partidária eram os responsáveis pelo voto, consolidou-
se a perspectiva de que determinantes contingentes – a imagem do 
candidato, sua performance, temas de campanha – são cruciais na 
definição do processo eleitoral. (LEAL, 2005, p. 20). 

      Em outras palavras, a idéia de que nenhuma carreira política pode ser feita sem a 
construção de uma imagem pública emerge com força nas democracias contemporâneas: 
Fazer política é produzir imagem. Fazer política é encontrar um caminho que conduza ao 
universo fechado dos interesses e desejos individuais. Para os competidores a um cargo 
público é fundamental despertar a atenção daqueles que estão distantes e separados desse 
fechado universo da política, ou seja, é preciso encontrar um meio de ganhar a atenção do 
eleitorado (DIAS, 1995, p.29). 
      Ao se instalar, portanto, uma profunda correlação entre a política e a lógica do espetáculo, 
na qual a visibilidade é indispensável para o sucesso, o mundo da política inevitavelmente 
passa a operar com os pressupostos da mídia. Como disse Schwartzenberg (1977), “a política 
em outros tempos, eram idéias. A política, hoje, são pessoas. Ou melhor, personagens. Pois 
cada dirigente parece escolher uma função e desempenhar um papel.” 
      Em primeiro lugar, a hierarquia política lembra a hierarquia do espetáculo, tendo, lá em 
cima, as figuras de cartaz, os atores de primeiro plano, os papéis principais. Fala-se muito em 
‘cabeças de lista’, em ‘atores políticos’, em ‘vedetes políticas’, ‘tenores’, que ocupam o ‘palco 
da política’. Além de tudo, a disposição do hemiciclo parlamentar lembra uma sala de teatro. 
Em seguida – e acima de tudo –, o repertório dramático e lírico oferece uma grande variedade 
de papéis estereotipados, nos quais podem se inspirar os atores políticos: o jovem galã (o 
equivalente do líder charmoso); o pai nobre, o segundo papel promovido ao primeiro plano 
(poderia ser esta a definição do common man); a diva, a prima-dona, o herói. 
(SCHWARTEZENBERG, 1977, p. 137). 
      Nesse cenário, consolida-se a visão de que não é possível conceber um papel menor para 
os meios de comunicação de massa na realidade política de hoje.  
      O voto torna-se personalizado, na medida em que o cidadão-espectador faz sua escolha de 
acordo com as qualidades pessoais dos candidatos, como o carisma, a competência, o 
dinamismo e, até mesmo, a aparência física. Desde 1989, as disputas eleitorais no Brasil a 
partir da redemocratização são a prova deste fenômeno. Fernando Collor elegeu-se por 
partidos sem qualquer tradição política e graças a seus possíveis atributos difundidos nos 
noticiários.  

Tudo aquilo que na telepropaganda parece não se adaptar, ou se 
adapta mal, à lógica dos meios deve ser, de preferência, excluído ou 
reduzido ao mínimo, se excluído não puder ser. Esse resíduo (os 
discursos longos, com raciocínios sutis ou sofisticados, ou que 
exigem grande competência cultural do espectador, por exemplo) é o 
inevitável aspecto tedioso e frio da telepropaganda, extemporâneo da 
lógica do entretenimento ou, para usar o termo característico desta 
época de velocidade e leveza, é o aspecto chato da propaganda 
política. (GOMES, 2004, p. 206). 

      Constata-se, a partir daí, que os agentes políticos não mais se preocupam em construir 
essa imagem apenas no período eleitoral. Ao contrário, estão em “campanha permanente”, na 
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qual todas as ações desenvolvidas no intervalo entre uma eleição e outra visam à 
maximização eleitoral na próxima disputa que está por vir.  
      Se historicamente era possível separar comunicação de campanha de comunicação 
governamental, marketing eleitoral de marketing político, hoje essas fronteiras se diluíram a 
ponto de tudo, o tempo todo, haver apenas e tão somente comunicação voltada para ganhar 
votos agora ou em tempo futuro.  

Os mandatários, então, passam a cortejar a esfera civil e a buscar 
reconhecer os seus humores e as suas tendências e a satisfazer os 
seus desejos. Passam a se assessorar de indivíduos com competência 
no controle dos fluxos comunicativos, para descobrir o que pensa e 
sente o público e para produzir discursos e fatos conforme a opinião 
que se quer que o público tenha. Nesse sentido, a campanha agora se 
confunde com o mandato, solicitando da esfera política um 
dispêndio subsidiário e constante de energia. Os mandatários não 
apenas governam ou legislam, mas o fazem como se estivessem o 
tempo todo em campanha. (GOMES, 2004, p. 114). 

      Ou seja, num cenário em que aspirante à ocupação de cargos no governo ou governantes 
(cujos projetos político-eleitorais constroem-se a partir de conexões com forças políticas e 
com forças do mercado) precisam de visibilidade midiática, é impossível conceber as relações 
entre os campos da comunicação e da política sem incluir nessa equação os debates 
relacionados ao que exatamente seria um espaço público – algo que não se confundiria 
meramente com os espaços associados aos interesses do poder político (Estado) ou do poder 
econômico (mercado).    
 
Alternativas para uma esfera pública democrática: o debate da televisão pública 
      Para além da esfera política e da mídia como cenário de visibilidade, está o universo dos 
cidadãos e de suas demandas cada vez mais complexas, devido a um crescente adensamento 
dos conflitos sociais. Inclusive a política, entendida como prática democrática, só ganha 
sentido se estiver indissociada desse terreno chamado esfera civil –um sentido que é o mesmo 
de “vida política” (bios politikos) que Hannah Arendt (1997) percebia no cotidiano de ação e 
participação dos cidadãos gregos antigos. 
      A percepção do papel ativo do público é recente para o campo da comunicação. Essa 
noção é resultado de um deslocamento epistemológico em direção aos chamados estudos “das 
modalidades diferenciais de recepção da mídia pelos diversos públicos” (MATTELART, 
NEVEU, 2004, p.95), o que está relacionado à matriz etnográfica e teve grande repercussão 
nos anos 1980. 
      Com o advento das tecnologias digitais de informação e comunicação, pensar os 
receptores de modo ativo tornou-se um caminho condizente com a natureza dos novos meios 
– porém, por mais que se reconheça o crescente papel dessas tecnologias, essa é ainda uma 
realidade distante da maioria da população brasileira ou latino-americana. A centralidade da 
televisão como grande veículo de massa é ainda uma realidade presente no cotidiano e no 
imaginário popular – sobretudo através das obras audiovisuais de ficção. 

O modelo de televisão que se busca a partir do reconhecimento de 
seu potencial de comunicação de massa é sobretudo o comercial. Por 
outro lado, no âmbito acadêmico, cresce a necessidade de uma 
crítica capaz de distinguir entre a indispensável denúncia da 
cumplicidade da televisão com as manipulações do poder e dos mais 
sórdidos interesses mercantis (...) e o lugar estratégico que a 
televisão ocupa nas dinâmicas da cultura cotidiana das maiorias, na 
transformação das sensibilidades, nos modos de construir 
imaginários e identidades. (MARTÍN-BARBERO, REY, 2004, p.26) 

      A contradição que se manifesta aqui é se o modelo comercial de televisão é capaz de 
atender as necessidades do público, compreendido além de seu papel de consumidor: em 
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outras palavras, a televisão de que o público dispõe é realmente a que ele precisa? Nesse 
contexto, torna-se relevante o debate a respeito de uma televisão pública, como alternativa de 
comunicação que se coloca entre o Estado e o mercado. 
      A esfera em que se insere a matriz pública de televisão é a mesma que deu origem ao 
discurso de liberdade de imprensa: o sentido de bem público se coloca no limite entre Estado 
e mercado, como um espaço autônomo constituído a partir da modernidade. O ideal de “bem 
público”, no Brasil, foi distorcido por uma perspectiva patrimonialista do Estado, em que 
atores privados exercitaram a prática de colonização da “coisa pública”. Porém, o sentido 
original do termo é aquele que Jürguen Habermas atribuía à esfera pública: o conjunto das 
“pessoas privadas reunidas em um público” (1984, p.42), que se configura por sua capacidade 
crítica de julgamento. É esse também o sentido de sociedade civil como espaço de exercício 
da cidadania e da ação política descentralizada. 
      O debate a respeito da criação de uma televisão pública tem se intensificado junto a 
setores representativos da sociedade civil organizada, o que levou à realização do I Fórum 
Nacional de TVs Públicas, em maio de 2007. Em movimento paralelo, o governo federal 
lançou a proposta de criação de uma televisão dessa natureza com alcance nacional, 
unificando a estrutura existente (inicialmente a Radiobrás e a Associação de Comunicação 
Educativa Roquette Pinto - Acerp). Além das questões de modelos de financiamento, 
programação e gestão, está o papel que essa televisão pública deve desempenhar como 
cenário de visibilidade e esfera que realmente atenda as condições de bem público. 
      Desse modo, configura-se um duplo sentido para uma televisão pública: em primeiro 
lugar, trata-se de um veículo público, o que marca sua diferença em relação ao modelo 
comercial; porém, ainda assim é um veículo de comunicação de massa - portanto, um espaço 
que em última instância pretenderia atingir a maior audiência possível. A questão que se 
coloca é: em que medida o caráter de comunicação de massa não atua de modo a desvirtuar 
suas atribuições públicas? 
      A televisão pública é também um espaço de exposição para os atores políticos, assim 
como aquele buscado nos veículos comerciais. Porém, a diferença está na relação que o 
campo político estabelece com o veículo e em que medida a independência pode ser 
comprometida: no caso de se tratar do governo vigente, existe o risco de apropriação do canal 
como instrumento de divulgação política e manutenção de um espaço de campanha 
permanente. Dessa forma, a autonomia atribuída ao ideal de jornalismo e, mais ainda, a uma 
televisão que se pretenda como pública, estaria profundamente ameaçada. 
      Um dos pontos centrais no estabelecimento da televisão pública como espaço autônomo a 
governos e mercado é o modelo de gestão. Em um trabalho clássico sobre o tema, 
desenvolvido junto ao Projeto Latino-Americano de Meios de Comunicação e reunindo a 
contribuição de diversos pesquisadores do continente, Diego Portales Cifuentes (RINCÓN, 
2002) defende uma aproximação da televisão pública com a matriz comercial, ou seja, a 
constituição de uma cultura coorporativa e o estabelecimento de uma comunicação com 
alcance amplo.  
      Esse deslocamento, segundo Cifuentes, não consistiria um desvirtuamento das atribuições 
públicas, pois princípios como o pluralismo, a descentralização e o autofinanciamento seriam 
mantidos. Contudo, se levarmos em conta que, no Brasil, a tradição de hegemonia do mercado 
no setor das comunicações é uma realidade, qual seria o preço a se pagar pela adoção de um 
modelo próximo ao comercial? 
      Por outro lado, manter a autonomia em relação ao mercado é uma tarefa que envolve 
justamente uma diferenciação em relação à matriz comercial. No que se refere à programação, 
a televisão pública pode lançar padrões através de técnicas de experimentação, o que é 
limitado na matriz comercial pelo uso repetido de fórmulas em acerto com o gosto médio 
(RINCÓN, 2002, p.45). 
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      No entanto, com o avanço da ideologia neoliberal e o desvirtuamento das atribuições do 
Estado como promotor de políticas públicas, é necessário pensar o papel que deve assumir o 
próprio Estado nesse contexto. Para Jesús Martín-Barbero (RINCÓN, 2002), o Estado deve 
contrabalançar a presença do mercado no setor das comunicações, um dos mais vulneráveis 
aos processos de concentração de propriedade. Nesse sentido, a constituição de uma televisão 
de fato pública significaria uma retomada da idéia de Estado de Direito efetivo, com 
atribuições definidas e atuação constante. 
      Pensar a televisão pública como veículo de comunicação de massa significa revisitar a 
temática da própria comunicação de massa, abandonando o “mal-olhado” dos intelectuais de 
que fala Barbero (MARTÍN-BARBERO, REY, 2004, p.23). De fato, a televisão pública 
também deve ter sua preocupação voltada para a audiência, mas não no sentido que 
comumente se utiliza de índices numéricos e sim na abordagem que Guillermo Orozco 
(RINCÓN, 2002) reivindica para o termo, entendido em suas percepções e mediações. As 
audiências não podem ser compreendidas sem levar em conta “o jogo de subjetividades, 
sensibilidades, emoções, gratificações e prazeres” (RINCÓN, 2002, p.237). 
      Desse modo, o entendimento dos públicos como atores sociais importantes significa a 
própria compreensão da dimensão da cidadania. Na constituição de uma televisão que seja de 
fato pública, a autonomia só será garantida pela associação a essa instância chamada 
sociedade civil como espaço de exercício dos direitos de cidadania – que corresponde àquela 
esfera que Habermas chamou no passado de “pública”.  
      Para o jornalismo, pode ser esta uma oportunidade histórica de efetivação de uma 
realidade – finalmente congruente ao discurso – de autonomia do campo que, na prática, 
liberte-o das injunções do poder econômico e do poder político (que historicamente 
pressionam o campo da comunicação e sobre ele exercem pressões, sobretudo num contexto 
de midiatização da política). 
 
Considerações finais 
      A relação entre política e comunicação tem ganhado contornos cada vez mais complexos, 
com a presença decisiva de uma esfera pública midiatizada. A acepção ideal de um espaço 
democrático de crítica e discussão, que Habermas visualizou no jornalismo em seu 
surgimento, ganhou um sentido ampliado com aquilo que o próprio autor chamou de 
“mudança estrutural da esfera pública” (1984): o advento dos modernos veículos de 
comunicação de massa. 
      No entanto, a relação de uma política com a comunicação ultrapassa o sentido de 
propaganda política, comumente utilizado por pesquisadores ou junto à opinião pública. A 
própria concepção de política que aqui serve de escopo remete-se à abordagem de debate 
público na polis – ou seja, a construção imagética que os cidadãos fazem do mundo político e 
dos atores nele envolvidos e a forma como essa formulação cognitiva influencia as escolhas 
cotidianas, seja em âmbito pessoal ou mesmo social. 
      Para o jornalismo, a midiatização da política implica a transformação dos próprios 
elementos do campo em atores estratégicos para as instâncias de decisão. No entanto, desde 
seu advento, o jornalismo possuía um caráter de autonomia e independência, legitimado pelo 
discurso de liberdade de imprensa estabelecido e valorado como direito universal do homem. 
      Desse modo, a presença decisiva da mídia na política representa uma contradição na qual 
o jornalismo ganha em autonomia como campo na mesma proporção em que cresce sua 
dependência em relação à aparição midiática ou ao espetáculo. Por outro lado, o modelo 
idealizado de uma esfera pública autônoma tem cada vez mais correspondência com a 
realidade, diante do processo de fortalecimento do campo com a ampliação massiva – o que 
também é contraditório. 
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      Ainda assim, a manutenção de um espaço crítico de discussão é um desafio para as 
democracias de massa. Esse desafio está colocado para uma comunicação que pretenda atuar 
de fato para além dos limites do Estado e do mercado, como é idealizada a proposta de uma 
rede pública de televisão. 
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Resumo 
Não é mais inovação governos, independentemente das esferas em que estão alocados, sendo 
municipal, estadual ou federal, buscarem por intermédio de seus projetos em diversas áreas da 
gestão, não apenas implantar o modelo estudado para a necessidade de determinada 
população, mas também enaltecer de forma mercadológica e em alguns casos nos conceitos 
da propaganda ideológica os resultados do programa implantado. Esse movimento estratégico 
permite que a imagem pública do governo em questão se estruture e fixe marca quanto à 
gestão a qual pertence. Esse artigo pretende apresentar e discursar sobre essa forma de 
condução do marketing político e ideológico, citando exemplos de diversas gestões em vários 
períodos e apresentar como objeto de estudo um programa desenvolvido no estado de São 
Paulo na gestão 2002–2006 do ex-governador Geraldo Alckmin e seu secretário da educação 
Gabriel Chalita, o programa Escola da Família, direcionado a rede estadual de ensino que 
propiciou um fortalecimento da imagem pública na questão de participação da sociedade em 
projetos educacionais e cidadania. 
 
Palavras-chave - Marketing Político, imagem pública, comunicação, educação, escola da 
família. 
 
Introdução 
      Os governos, a partir do momento que conseguem vitória nos pleitos eleitorais, não ficam 
mais no lado de apenas apresentar propostas e maldizer o que já foi desenvolvido e 
implantado pelos antecessores. Durante o mandato, isto é, a gestão propriamente dita, buscam 
criar planos estratégicos e projetos de comunicação que visam envolver a sociedade de forma 
positiva, buscando credibilidade na imagem pública. 
      Obviamente que não se deve generalizar que todos os governos pensam apenas em 
mostrar seus créditos, independente da gestão que desenvolvam. O proposto do artigo é 
explanar que visibilidade dos serviços executados é questão de sobrevivência e continuidade 
na carreira pública para o político eleito. 
      Segundo Manhanelli (2001), “por mais que o político faça, se ele não comunicar a 
imprensa, ele nada fez, principalmente no cargo executivo, onde as ações tendem a repercutir 
apenas nos segmentos beneficiados, não progredindo em toda a comunidade”. 
      O desenvolvimento de projetos em todas as áreas e segmentos da sociedade é papel 
fundamental na praxis de qualquer governo. Independente das pretensões de cada político, 
nada mais ético do que buscar desempenhar da melhor maneira a sua estadia no governo. 
      A descrição do Programa Escola da Família vem demonstrar que projetos sociais podem 
ser estratégias de aumento da credibilidade no que tange a penetrabilidade em diversas regiões 
e setores da sociedade, e que a área educacional é um carro chefe, como exemplos vividos em 
vários momentos eleitorais em diversos pleitos passados. 
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      Na visão de Garcia (1985), “uma ideologia, por refletir a realidade, reflete também grande 
parte de sua complexidade e, para muitos, dificilmente é compreensível no seu todo”. Neste 
aspecto, uma linha de análise que se deve tomar como base é como as ações governamentais 
podem se fundir com a propaganda ideológica, procurando apenas difundir o essencial de 
cada conteúdo apresentado em um plano ou projeto, na seleção de idéias, na comunicação de 
massa, no objetivo de desenvolvimento de um sinal simbólico poderoso e eficaz. 
      No ponto de vista do Marketing Político, que busca criar mecanismos para enaltecer feitos 
governamentais em busca do aumento de credibilidade da imagem para futuros passos e 
planejamentos a curto, médio e longo prazos, é preciso, primeiro enxergar um bom feito ou 
projeto que pode ser trabalhado para o conhecimento de toda a sociedade, depois deste 
momento, o objetivo é desenvolver um funcional plano de ação com relação ao lançamento e 
disseminação, visando o impacto na notícia e a melhoria que o “produto” proporcionará. 

Segundo Torquato (1985), a comunicação governamental é uma 
necessidade social, mais que uma infra-estrutura de sustentação do 
poder. Por sua rede, os segmentos sociais tomam conhecimento do 
que se passa nos diversos setores do governo, e por seu intermédio, 
transmitem aos governantes suas expectativas e desejos. 

      A comunicação governamental deve ser entendida como uma rede vasta e formal 
localizada no interior das organizações governamentais, cujo objetivo principal é levar a 
opinião pública os fatos relevantes de significado. No caso deste artigo, o Programa Escola da 
Família, que criou uma nova cultura no processo de integração escola-comunidade e foi 
utilizado como uma das grandes marcas da gestão governamental do ex-governador Geraldo 
Alckmin, no qual disputou a presidência da república no pleito de 2006. 
  
Imagem pública e marketing governamental 
      Com relação aos conceitos relacionados ao marketing político, o objetivo maior é de 
contemplar ações que transitam desde a construção da agenda do candidato, visto que, o 
trabalho inicia-se desde o processo pré-eleitoral, por conseguinte, assumindo o mandato e 
ganhando a disputa eleitoral, os procedimentos de marketing continuam, principalmente no 
planejamento e nas formas de apresentar e expor suas benfeitorias a comunidade em geral. 

Segundo Queiroz (2005), as questões da propaganda ideológica, 
localizada no campo dos compromissos partidários e de formas de 
enxergar um mundo complexo, dividido entre aspirações liberais e 
socializantes, abertas ao mercado ou compromissadas com a visão 
de estado todo-poderoso. É no campo da propaganda ideológica que 
conseguimos diferenciar atos, atitudes e compromissos dos partidos 
ou candidatos. Sem esse diferencial, as campanhas publicitárias 
durante os processos eleitorais tenderiam a ficar extremamente 
parecidas. 

      O marketing governamental bem desenvolvido permite que o governo conquiste forças 
para estrutura-se para próximos embates políticos partidários. Em uma análise do público 
brasileiro, os resultados eleitorais tendem a variar significativamente de uma eleição para 
outra, mesmo os quocientes pareçam similares a outros períodos. 
      As técnicas de relações públicas para o fortalecimento da imagem abrem espaço para as 
técnicas de propaganda que enfatizam as características marcantes dos políticos, bem como o 
seu vínculo e esforço empregado em alguma área social. No caso do projeto Escola da 
Família, a imagem do governo obteve direcionamento para a integração da comunidade com a 
escola visando à cidadania. 
      A personalidade dos candidatos, a propósito, parece ser um dos fatores essenciais na 
explicação dessas variações: a existência de um eleitor sem vínculos partidários e que tende a 
votar de acordo com os problemas e questões postas em jogo em cada eleição, e não em 
programas políticos-partidários, acabou gerando o que se caracteriza como “volatividade do 
voto”, ou seja, pessoas tendem a votar de modo diferente de uma eleição para outra, 
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dependendo da personalidade dos candidatos e dos temas importantes postos em debate. 
(RAMOS, 2005). 
      Historicamente, o ponto alto do programa governamental foi à incorporação de conceitos 
direcionados a linha social, sendo que no Brasil, essa preocupação não tem caráter 
demagógico, pois é fato notório que as desigualdades sociais são presentes em todas as 
regiões do país. 
      Segundo Torquato (1985), “o sistema de comunicação governamental procurou respaldar-
se na necessidade do governo de manter linhas e formas de comunicação para com a 
sociedade, projetando a sua imagem perante ela, porém sem procurar auscultar anseios e 
preocupações”.    
      Algumas estratégias governamentais focam seus esforços na valorização dos fatos que são 
notícia e que merecem ser transmitidos, do que notícias que não demonstram relevância no 
cenário regional. É ponto pacífico que, por detrás dos fatos, encontram-se as pessoas, que 
assimilam essas notícias como marcantes e fundamentais na formação da imagem do 
governante. 
      Na visão de Domenach (1950), de forma visionária explicita que o ramo da propaganda 
política, entretanto, embora ainda se inspire nos processos e nos estilos publicitários, 
desligou-se da publicidade para criar a técnica própria, é aquela propaganda de natureza mais 
ampla e característica, visto ser ela que mais influenciou na história contemporânea. 
      Costumamos recolher aquela informação que consideramos mais objetiva e na qual 
podemos acreditar, baseando-nos nos acontecimentos de determinadas características 
fundamentais dos acontecimentos políticos, militares, econômicos e sociais, e também acerca 
dos atores da vida social tais como políticos, empresários, intelectuais, sindicalistas. (ROIZ, 
1996). 
      Neste cenário o poder de informação que as estratégias governamentais proporcionam, 
remetem o cidadão a se envolver em uma persuasão no modo de enxergar os programas de 
projetos de governo, independente de qual área ele pertença, sendo a despoluição de um rio 
vinculado ao meio ambiente ou um programa de inclusão de jovens em situação de risco. 
 
O programa Escola da Família 
      O Programa intitulado “Escola da Família”, foi criado pelo Governo do Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, teve inicialmente como seu foco 
principal, trazer a comunidade local para dentro da Escola, numa perspectiva de se fazer 
contemplar a idéia que a Escola é da comunidade e assim cabe a ela utilizá-la não só como um 
lugar onde se aprende os saberes sistematizados, mas também onde se possa contemplar a 
cidadania, a convivência solidária e harmoniosa entre as pessoas. 
      Foi uma idéia estrategicamente planejada, da administração do então Governador do 
Estado, Geraldo Alckmin, em sua gestão 2002/2006 e seu Secretário da Educação Gabriel 
Chalita, visto que envolvia todas as Escolas da Rede Estadual de Ensino, que aos finais de 
semana estariam abertas, com atividades diversas ligadas ao Esporte, Cultura, Saúde, 
Trabalho, contando para isso com voluntários, profissionais da Rede, e Jovens estudantes que 
ganhariam Bolsa de Estudos para prestarem serviços nestes finais de semana nas escolas.  
      Pode-se acrescentar ainda que um desafio a ser enfrentado era a amplitude e abrangência 
do programa, pois englobava mais de 2000 escolas no perímetro pertencente ao estado de São 
Paulo, sendo que as atividades seriam desenvolvidas aos finais de semana, integrando 
comunidade, pais, alunos e funcionários das unidades de ensino. 
      Algumas Unidades Escolares (U E), acreditavam que o fato de os portões da escola 
estarem abertos haveria uma espécie de “invasão” de pessoas estranhas o que seria um tanto 
quanto temeroso, já que a cultura tradicional daquela escola, tinha como correto que aquele 
espaço era reservado apenas para alunos e suas atividades.  



A Propaganda Política no Brasil Contemporâneo 

189 

      No interior do estado, onde o índice de criminalidade era menor, pelas estatísticas da 
secretaria de segurança pública, a região metropolitana do estado sofria mais deste temor 
relacionado aos índices de criminalidade representativos. Uma região merecedora desta 
observação era a Zona Leste da capital do estado de São Paulo, onde os índices de violência 
estavam entre os maiores do estado. 
       
      Esse Programa envolve além da Secretaria de Estado da Educação, a FDE, Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação, órgão criado em 1987, responsável por viabilizar a 
execução das políticas educacionais desta Secretaria, produzindo, adquirindo e distribuindo 
materiais institucionais, bem como providenciar os recursos físicos necessários ao  
funcionamento adequado da Rede de Ensino. Conta também com parceiros importantes como 
Fundação Ayrton Senna, UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, dentre outros. 
      De acordo com informações do portal do governo do estado de São Paulo, esse Programa 
envolve 4 mil profissionais da educação, 18.548 estudantes universitários, 20.885 voluntários 
e 7 mil jovens das diferentes escolas participantes. 
      O objetivo do Programa é a abertura, aos finais de semana, de 2.334 escolas da Rede 
Estadual de Ensino, transformando-as em centro de convivência, com atividades voltadas às 
áreas esportivas, culturais, de saúde e de trabalho. 
      As atividades desenvolvidas como as relativas a Trabalho, Saúde, Esportes e Cultura, que 
são bem aceitas pelas escolas, considerando as características locais de cada uma delas, porém 
as relacionadas a esportes, contribuem muito para que os jovens que muitas vezes sem opções 
de lazer estariam nas ruas muito mais vulneráveis, podem participar dessas atividades de 
forma mais sistematizada, apoiados por profissionais adequados e pelos voluntários da própria 
comunidade, que sensíveis a este problema se envolvem com o único propósito de contribuir 
com um futuro melhor para esses jovens, independentemente de questões salariais, partidos 
políticos ou outros fatores que possam estar ligados a essas ações. 
      Outra importante contribuição é o acesso a Projetos existentes em algumas dessas escolas, 
que incluem o acesso à tecnologia da informática, possibilitando a inclusão digital, utilização 
de programas de computadores que são aceitos pela necessidade, pois pela demanda 
corporativa, atualmente não só jovens necessitam do conhecimento para o ingresso no 
mercado de trabalho, porém os mais idosos necessitam desta informação para se manterem 
ativos profissionalmente e serem incluídos nesta nova plataforma de trânsito da comunicação. 
      Projetos também ligados á Padaria Artesanal, desenvolvidos pelo Fundo de Solidariedade 
do Governo, também obtiveram boa aceitabilidade, talvez por abrir uma porta para aqueles 
que puderam inserir uma fonte de renda proveniente da comercialização de pães caseiros, 
feitos pelos aprendizes desse projeto ligado à Escola da Família. 
      Projetos sociais que permitem a participação da comunidade contribuem para o 
crescimento econômico e regional. Pelo aspecto da comunicação política, tais projetos 
apresentados a outros segmentos da sociedade como apoiadores no combate a violência e 
crescimento e fomento a emprego e renda, remete por conseqüência a credibilidade aquela 
gestão. 
      Para o desenvolvimento desse Projeto vale aqui ressaltar que todas as escolas que 
quiseram, receberam um forno semi-industrial e capacitação de Gestores da Escola da Família 
e de Educadores Profissional que como os responsáveis pelas atividades da Escola da Família 
e sua integração com a comunidade, na Escola em que estavam atuando, foram os agentes 
multiplicadores para as pessoas da comunidade que aos finais de semana se inscreveram para 
participar dessas capacitações. 
      Recentemente, com a entrada de José Serra ao Governo do Estado, sob a alegação de 
resultados já alcançados ou da baixa freqüência da comunidade em algumas escolas, houve 
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uma drástica diminuição do número de escolas participantes e conseqüentemente o de 
profissionais, mantendo apenas os universitários bolsistas já que estes tinham um contrato 
assinado com as Universidades e não haveria meios de excluí-los do Programa.  
      Há de se ressaltar que foi um impacto muito grande talvez até na mesma intensidade da 
implantação do Programa, visto que da mesma forma que ao implantar o Programa se mexia 
na cultura dessas escolas, agora já havia sido incorporado a esta, as atividades aos finais de 
semana, com mais ou menos participantes, porém isso também era peculiar de cada escola, 
sem deixar de registrar a forma como essa notícia chegaram até as escolas, sem consulta nas 
comunidades das quais as escolas faziam parte, já que era com a participação delas, numa 
forma democrática de enxergar a gestão escolar, que o Programa foi obteve crescimento.       
 
Estrutura do programa 
      De acordo com a resolução oficial do governo do estado de São Paulo, as diretrizes 
básicas do programa são: 

- propõe-se a desenvolver e implementar ações de natureza preventiva, destinadas a reduzir 
a vulnerabilidade infanto-juvenil, por meio da integração social e da construção de atitudes e 
comportamentos compatíveis com uma saudável trajetória de vida; 

- direciona-se a atender o segmento populacional dos jovens, como forma de prover ações 
que criem condições positivas para o desenvolvimento individual da criança e do adolescente, 
com responsabilidade participativa, assegurando-lhes, além de acesso e permanência, com 
êxito, nos Ensinos Fundamental e Médio, oportunidades que garantam sua formação integral, 
porquanto futuros cidadãos, preparando-se para o exercício ético de direitos e de deveres; 

- a inclusão do Programa Escola da Família no projeto pedagógico da escola favorecerá o 
desenvolvimento da cultura de participação e colaboração, expandindo e fortalecendo os 
vínculos da unidade escolar com a comunidade, 
      No artigo primeiro, com relação aos objetivos do programa, a descrição se remete a 
abertura das escolas públicas estaduais aos fins de semana para integração com os familiares 
dos alunos e comunidade na prática da cidadania. Desenvolvimento de ações sócio-
educativas, com o intuito de fortalecer a auto-estima e a identidade cultural das comunidades, 
por meio da implementação das grades. 
      Para o fortalecimento do projeto, parcerias com entidades e diversos segmentos da 
sociedade são permitidas, desde que observadas as normas legais e regulamentares 
pertinentes. O programa pode receber a adesão de estudantes universitários, em especial os 
egressos da rede pública de ensino do Estado de São Paulo que, mediante a concessão de 
bolsas de estudo, através do Programa Bolsa-Universidade, atuando no desempenho das 
oficinas e estruturas de interação com a comunidade. 
      Para a organização do projeto, o governo nomeou a diretoria de ensino para exercer a 
coordenação regional do programa. As escolas deverão disponibilizar espaços físicos e 
equipamentos para a realização das atividades contidas na programação do fim de semana. 
Com o intuito de integração com a escola-comunidade, ocorreu autorização para contratação 
de um profissional licenciado nomeado Educador Profissional com carga horária semanal de 
24 horas. 
      A carga horária do profissional divide-se em 8 (oito) horas para desenvolver as atividades 
aos Sábados e 8 (oito) horas aos Domingos, 4 (quatro) horas a serem cumpridas em reuniões 
de planejamento, com a Coordenação Regional, 2 (duas) horas de trabalho pedagógico 
coletivo (HTPC’s), realizado na escola, juntamente com seus pares docentes, 2 (duas) horas 
de trabalho pedagógico em local de livre escolha (HTPL’s). 
      Para evitar problemas legais, de acordo com o artigo 13 e 14 da resolução do projeto, os 
voluntários devem assinar o termo de adesão aos serviços voluntários e as parcerias que 
provavelmente vierem deverão ser efetivadas através da Associação de Pais e Mestres (APM). 
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A programação do projeto 
      A programação do projeto obedece a um horário padrão em todas as unidades integradas 
na rede, sendo as atividades são desenvolvidas aos Sábados e Domingos, das 9h às 17h, 
obedecendo a uma grade de atividades que incluem categorias macro, adaptadas de acordo 
com a necessidade de cada região. 
      Como exemplo, pode ser tomada uma escola participante da região de Ribeirão Preto, 
provavelmente pelas características da região, as oficinas escolhidas para desenvolvimento 
serão diferentes do que as desenvolvidas em regiões periféricas da capital do estado de São 
Paulo. 
      Esportes, Saúde, Cultura e Trabalho, foram vertentes escolhidas para contemplar uma 
gama de atividades a serem desenvolvidas com os funcionários, colaboradores voluntários, 
alguns inclusive pertencentes a comunidade, monitores, pais e alunos. 
      Com relação ao esporte, são contemplados jogos pré-desportivos; jogos populares; 
brincadeiras que interagem com o corpo; atletismo; esportes coletivos; ginástica e artes 
marciais. Pode ser exemplificada por: Xadrez, Futebol de salão, Pingue-pongue, Skate, Judô, 
Boxe, Taco, entre outros. 
      A vertente cultura engloba diversos segmentos como música, adaptada a estilos 
predominantes de acordo com cada região; teatro; artes plásticas; dança clássica e danças 
populares/folclóricas; gincanas; feiras; leitura; exibição de vídeos/filmes. Exemplo: Capoeira, 
Hip-Hop, canto coral, Gibiteca, mostras de poesia, rádio comunitária, jornal impresso ou 
eletrônico, dentre outros. 
      Com relação à saúde, o foco estava direcionado a formação de multiplicadores para ações 
preventivas diversas; palestras e encontros sobre temas variados. Exemplos: planejamento 
familiar, prevenção ao uso indevido de drogas e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), 
primeiros socorros, cuidados na gravidez e pericultura, responsabilidade na criação de animais 
domésticos, dentre outros. 
      A vertente trabalho abre um leque de formação para as práticas empresariais, incluindo a 
orientação de jovens e adultos com relação à dinâmica de trabalho. Informática; idiomas; 
curso pré-vestibular; cursos básicos de qualificação profissional. Exemplos: noções básicas de 
Windows, Internet, marcenaria, confeitaria, culinária, cerâmica, pintura, aulas de 
inglês/espanhol, dentre outros.  
      Segundo Levy (1999), “as tecnologias digitais, surgem como uma infra-estrutura do 
espaço de comunicação, sociabilidade, organização de transação e um novo mercado de 
informação e conhecimento”. 
 
Considerações finais 
      O planejamento estratégico permite que a construção da imagem pública e a comunicação 
governamental se estruturem perante suas ações administrativas para a comunidade. E 
necessário, portanto, que o governo vigente compreenda quais projetos e ações 
implementadas merecem atenção na égide da propaganda política e ideológica. 
      O marketing governamental contribui muito nas ações de marketing político, 
principalmente o eleitoral. Considera-se que uma gestão estrategicamente bem gerida e 
divulgada permite uma campanha futura sem percalços ou dificuldades da oposição. 
      O projeto Escola da Família foi escolhido como objeto de estudo, pois sua implantação 
reuniu fatores relevantes na análise de imagem pública e governamental. Sua área de 
implantação foi a da educação, em uma rede que já integrava o estado todo, seu foco foi o de 
interagir com a comunidade, visto que essa aproximação permite um contato maior com todos 
os segmentos da sociedade. 
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      Juntamente com outros projetos sociais e estruturais, o governo do estado de São Paulo, 
na gestão 2002-2006, utilizou corretamente a aplicação da propaganda política em suas 
atividades, pois ao final da gestão, mesmo com o afastamento do governador atual para a 
disputa da presidência da república, sua aprovação governamental atingia pontos acima de 65 
% de aprovação, segundo institutos de pesquisa. 
      Essa confirmação de aprovação repercutiu nas urnas no pleito de 2006, na vitória em 
primeiro turno de um governador da mesma agremiação partidária do anterior. Caso, os feitos 
do governo não tivessem sido apresentados durante a gestão, provavelmente, as facilidades no 
convencimento ao voto não seriam representativas e positivas. 
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Resumo 
Este trabalho analisa a cobertura feita pelos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo 
sobre o caso dos Sanguessugas, um escândalo de corrupção na venda superfaturada de 
ambulâncias ocorrido em 2006. À luz do conceito do enquadramento, as expressões, termos, 
ironias e metáforas foram destacadas e analisadas para a verificação do enquadramento 
noticioso (news frame) utilizado por cada um dos veículos impressos. Foram analisados cinco 
itens de observação: Categorização do Fato, Provas Apresentadas, Defesas pelos Envolvidos, 
Tipificação dos Envolvidos e Conseqüências. O estudo concluiu que ambos os jornais, apesar 
de concorrentes, apresentaram um enquadramento semelhante na cobertura jornalística do 
evento durante o período analisado. Como há pouca bibliografia em português sobre a análise 
de enquadramento, este estudo também procurou explorar a gênese do conceito e fez uma 
pesquisa exploratória sobre sua trajetória a partir de sua criação. 
 
 
Palavras-chave - Jornalismo; Enquadramento noticioso; CPI dos Sanguessugas. 
 
 
Introdução 
      Os dois últimos anos do primeiro governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva ficaram 
marcados pela série de denúncias de corrupção. Várias foram as Comissões Parlamentares de 
Inquérito (CPIs) criadas para investigar irregularidades e falta de decoro parlamentar. Dentre 
as mais importantes desse período estão: CPI dos Bingos, CPI do Tráfico de Armas, CPI dos 
Correios, CPI do Mensalão e a CPI dos Sanguessugas. 
      A CPI dos Sanguessugas se destaca entre as outras pelo suposto número de parlamentares 
envolvidos. Cerca de um quinto do Congresso foi acusado de estar de alguma forma ligado ao 
esquema, ou seja, ligados à fraude em emendas parlamentares para a compra superfaturada de 
ambulâncias. A Planam, conhecida como a empresa-mãe do esquema, fraudava as licitações e 
vendia as ambulâncias superfaturadas para prefeituras do país, pagas com dinheiro da União. 
As fraudes atingiram pelo menos 493 cidades em 22 estados brasileiros. 
      À luz do conceito do enquadramento noticioso, este estudo faz uma análise de como dois 
jornais impressos, O Estado de S. Paulo (OESP) e na Folha de S. Paulo (FSP), cobriram o 
caso dos Sanguessugas, durante o período de 15 a 30 de julho de 2006. Buscou-se categorizar 
e quantificar os enquadramentos noticiosos criados a partir desses dois jornais impressos de 
grande circulação. Por fim, são comparados os enquadramentos de ambas as coberturas 
jornalísticas com o objetivo de aprofundar a identificação de suas características, deixando em 
evidência suas semelhanças e diferenças. 
      Por ser uma abordagem recentemente utilizada no Brasil e havendo uma limitada 
bibliografia em português sobre o tema, este estudo buscou uma reconstrução da análise do 
enquadramento noticioso em sua gênese, em pesquisas norte-americanas. Buscou-se também 
esclarecer quais são as atuais preocupações relacionadas ao conceito e quais são os problemas 
enfrentados por ele. 
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Jornalismo e enquadramento noticioso 
      É inerente à produção jornalística a angulação e o enquadramento dos acontecimentos em 
notícias. Cremilda Medina (1988) elucidou como se ocorre a angulação jornalística, porém 
pouco é salientado quanto ao enquadramento noticioso. Park (2003) fornece uma analogia 
muito apropriada para entender este último: 

As pessoas apenas enxergam o mundo através de uma moldura de 
uma janela. Se a moldura da janela é muito pequena, as pessoas já 
enxergarão uma pequena parte do mundo. Se a janela na parede é 
voltada para o oeste, as pessoas apenas enxergarão o oeste. Em 
outras palavras, a mídia pode mostrar apenas uma pequena parte do 
mundo a partir de um particular ponto de vista. (Park, 2003, p. 145, 
tradução nossa)1 

      A mídia é a moldura de uma janela pela qual a opinião pública entrará em contato com 
uma parcela da realidade. Em um noticiário, por exemplo, quem constrói essa realidade e a 
organiza em notícias é o jornalista. Ele é o responsável por expressar um fato em palavras de 
forma ordenada. Em linhas gerais, essa organização de determinados termos é o próprio 
enquadramento, ou seja, o jornalista opta enquadrar um fato de uma determinada forma e não 
de outra, enfocando assim uma parte da realidade em detrimento de outra.  
      Scheufele (1999) afirma que “a mídia constrói a realidade social através do 
enquadramento de imagens da realidade”. Esse enquadramento de construções imagéticas é 
encontrado principalmente no jornalismo que busca a reconstrução dos fatos em notícias. 
Segundo Koenig (2004), “em um nível muito banal, enquadramentos estruturam quais partes 
da realidade se tornam notícia”. Para haver uma melhor compreensão dessa concepção, é 
importante levar em conta o trabalho do sociólogo norte-americano Erving Goffman. 
      Apesar de o próprio Goffman afirmar que o conceito tem sua origem em outros autores da 
tradição fenomenológica, foi ele quem desenvolveu a primeira articulação teórica mais 
sistemática, aplicando-o à análise das interações sociais (Porto, 2002). Em sua obra Frame 
Analysis: An Essay on the Organization of Experience, o autor afirma: 
      Eu assumo que definições de uma situação são construídas de acordo com os princípios de 
organização que governam os eventos […] e o nosso envolvimento subjetivo neles; enquadrar 
é a palavra que eu uso para referir a esses elementos básicos como eu sou capaz de identificar 
(Goffman, 1974, p. 10, tradução nossa). 2 
      Ao interpretar a literatura de Goffman, Porto (2002) afirma que “tendemos a perceber os 
eventos e situações de acordo com enquadramentos que nos permitem responder à pergunta: 
‘O que está ocorrendo aqui?’”. 
      Nos anos que se seguiram, outros pesquisadores buscaram aplicar e desenvolver o 
conceito de enquadramento. Todd Gitlin (1980) apresenta uma síntese do conceito de 
enquadramento na mídia, considerada relevante para a evolução da definição do conceito: 

[Enquadramentos mídiáticos são] padrões persistentes de cognição, 
interpretação e apresentação, de seleção, ênfase e exclusão, através 
dos quais os detentores de símbolos organizam de forma rotineira o 
discurso, seja verbal ou visual. (Gitlin, 1980, p. 6-7, tradução nossa)3 

      Nesse momento, o enquadramento midiático passa a ser visto como uma construção tácita 
que organiza o discurso. Mesmo que as intenções do emissor sejam inconscientes (Scheufele, 

                                                 
1 “People only see the world within the frame of the window. If the frame of the window is too small, people will see only a 
small part of the world. If the window is on the west wall, people will only see the west. In other words, media may show only 
a small part of the world from a particular point of view” 
2 “I assume that definitions of a situation are built up in accordance with principals of organization which 
govern events […] and our subjective involvement in them; frame is the word I use to refer to such of these basic 
elements as I am able to identify.” 
3 “[News frames are] persistent patterns of cognition, interpretation, and presentation, of selection, emphasis, and exclusion, 
by which symbol-handlers routinely organize discourse, whether verbal or visual.” 
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1999). O pesquisador Robert Entman foi o responsável pela integração do conceito de 
enquadramento com as notícias jornalisticas, expresso em sua famosa definição de framing: 

Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida 
e fazê-los mais salientes em um texto comunicativo, de forma a 
promover uma definição particular do problema, uma interpretação 
casual, uma avaliação moral e/ou uma recomendação de tratamento 
para o item descrito. (Entman, 1993, p. 52, grifos no original, 
tradução nossa)4 

      Segundo Porto (2002), esta definição resume os aspectos centrais do conceito, 
principalmente das suas aplicações na análise de conteúdo da mídia. Desta forma, fica clara a 
percepção de que enquadramentos noticiosos são inerentes ao jornalismo. Este estudo aplica o 
conceito de enquadramento noticioso de Entman para a análise da cobertura do caso 
Sanguessugas por dois jornais impressos brasileiros: O Estado de São Paulo e Folha de São 
Paulo. 
 
Analisando os Enquadramentos Noticiosos 
      A amostra dos jornais refere-se ao período entre os dias 15 e 30 de julho, totalizando 15 
exemplares de cada veículo. Esse período abrange os dias posteriores à prisão dos primeiros 
envolvidos no caso Sanguessugas e o início dos trabalhos de investigação pela CPI.  
      Durante os quinze dias de cobertura analisados, o caso Sanguessugas foi notícia de 
primeira página nos jornais em 10 dias em pelo menos um dos veículos, sendo que sete dias 
em ambos. No total foram 142 matérias analisadas, sendo 83 da FSP e 59 do OESP.  
      Após a coleta e a seleção dessas matérias, teve início a tabulação dos dados por meio da 
seleção de itens de observação, com o objetivo de evidenciar os enquadramentos desses itens 
em cada uma das coberturas. Uma ficha de observação foi criada, contendo cinco itens de 
observação, a saber: Categorização do Fato; Provas Apresentadas; Defesas pelos Envolvidos; 
Tipificação dos Envolvidos e, Conseqüências. Termos, expressões, metáforas, ironias e 
generalizações relativos a cada um desses itens de observação foram tabulados e 
quantificados. A partir dessa tabulação, foi possível identificar os enquadramentos utilizados 
pelos veículos no que se refere às cinco categorias na cobertura jornalística do caso dos 
Sanguessugas. 
       O primeiro item de observação analisado foi a Categorização do Fato, ou seja, a forma 
como os veículos classificam esse acontecimento político. Durante o período observado, 
foram encontrados seis sub-itens de observação referentes à classificação do acontecimento 
pelos jornais: “esquema”, “fraude”, “escândalo”, “operação”, “caso” e “episódio” (Tabela 1). 
      De acordo com os dados levantados, ambos veículos selecionados enquadram o fato de 
forma semelhante, sendo que em mais de 50% dos casos o termo “esquema” foi utilizado. 
Trata-se de uma expressão utilizada na linguagem coloquial com uma insinuação de 
ilegalidade, indicando um procedimento malicioso. O segundo termo mais utilizado foi o de 
“fraude” que reafirma a idéia de “esquema”, já que o vocábulo denota um ato desonesto 
praticado com a intenção de enganar, burlar, iludir ou trapacear, transgredindo a lei ou os 
regulamentos. O terceiro termo, “escândalo”, também segue na mesma linha pejorativa dos 
dois primeiros, já que remete a um estado de revolta e indignação suscitado por um ato, 
reprovável ou imoral, que abala a opinião pública. 
 
 
 
 
                                                 
4 “To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a 
way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 
recommendation for the item described.” 
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Tabela 1 – Termos utilizados para referir-se à Categorização do Fato 
CATEGORIZAÇÃO DO FATO 

OESP FSP TOTAL Veículo N % N % N % 
Esquema 93 58,86 97 51,05 190 54,60 
Fraude 31 19,62 52 27,37 83 23,85 
Escândalo 18 11,39 24 12,63 42 12,07 
Operação 8 5,06 7 3,68 15 4,31 
Caso 7 4,43 9 4,74 16 4,60 
Episódio 1 0,63 1 0,53 2 0,57 
TOTAL 158 100,00 190 100,00 348 100,00 

 
      Os outros termos, “operação”, “caso” e “episódio”, podem ser considerado neutros, dentro 
dessa narrativa na cobertura dos fatos. Desta forma, os sub-itens foram agrupados em dois 
grandes grupos: pejorativos e neutros (Tabela 2). 
 
Tabela 2 – Agrupamento dos sub-itens quanto à Categorização do Fato 

CATEGORIZAÇÃO DO FATO 
OESP FSP TOTAL Veículo N % N % N % 

PEJORATIVO 142 89,87 173 91,05 315 90,52 
NEUTRO 16 10,13 17 8,95 33 9,48 
TOTAL 158 100,00 190 100,00 348 100,00 

 
      Na nova tabela fica mais evidente a similaridade dos enquadramentos realizados por 
ambos os jornais. Os termos considerados como pejorativos neste contexto (“esquema”, 
“fraude” e “escândalo”) aparecem em, aproximadamente, 90% dos casos e os termos neutros 
(“operação”, “caso” e “episódio”) em cerca de 10% dos casos. 
      Um outro aspecto analisado neste estudo foi quanto às Provas Apresentadas, por meio das 
quais os meios de comunicação ofereciam evidências e provas materiais dos desvios, 
indicando e sustentando que a fraude ocorreu. Os jornais utilizaram muitos termos ao 
evidenciar as provas existentes contra os acusados (Tabela 3). Essas expressões foram 
agrupadas em “documentos em geral”, “depoimentos”, “gravação telefônica”, “dinheiro em 
espécie” e “sem provas”. 
 
Tabela 3 – Expressões utilizadas para referir-se às Provas Apresentadas 

PROVAS DO FATO 
OESP FSP TOTAL Veículo N % N % N % 

Documentos em 
geral 91 42,13 57 24,26 159 34,42 
Depoimentos 82 37,96 145 61,70 227 49,13 
Gravação 
Telefônica 20 9,26 5 2,13 25 5,41 
Dinheiro em 
Espécie 16 7,41 18 7,66 34 7,36 
Sem Provas 7 3,24 10 4,26 17 3,68 
TOTAL 216 100,00 235 100,00 462 100,00 
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      Observamos que os jornais enfatizaram de modo diferente as provas existentes. O maior 
ponto de contraste no enquadramento de apresentação das provas é no que se refere à 
presença de “depoimentos”, ao qual a FSP dedicou 61,70% enquanto o OESP, 37,96%. Esse 
sub-item também engloba a expressão “provas testemunhais”, muito utilizada no caso dos 
Sanguessugas.  
      Outra consideração que deve ser feita é quanto aos “documentos em geral”, já que o 
OESP utilizou 42,13% dos termos, enquanto a FSP apenas 24,26%. Este sub-item agregou 
termos como “cheques”, “contas bancárias”, “registros no livro-caixa da Planam”, entre 
outros. Por fim, vale ressaltar o significado da característica “sem provas” que englobou 
termos como “indícios” e “supostas provas”, ou seja, não eram provas concretas, levando em 
conta uma lacuna existente nas possíveis provas. 
      Faz parte da ética jornalística, ao acusar com provas, ouvir a Defesa pelos Envolvidos. Os 
termos encontrados para a defesa foram: “nega ou refuta”, “acusação infundada”, “fins 
políticos e eleitoreiros”, “confirma algo”, “só se pronuncia mediante dados oficiais”, “se 
surpreende” e “fica à disposição ou tem a consciência tranqüila” (Tabela 4). 
 
Tabela 4 – Expressões utilizadas pelos envolvidos ao se defenderem das acusações 

 DESEFAS DO FATO POR ENVOLVIDOS 
OESP FSP TOTAL Veículo N % N % N % 

Nega / Refuta 25 35,21 105 46,88 130 44,07 
Acusação Infundada 16 22,54 53 23,66 69 23,39 
Fins Políticos e Eleitoreiros 25 35,21 12 5,36 37 12,54 
Confirma algo 2 2,82 27 12,05 29 9,83 
Só se pronuncia mediante dados 
oficiais 3 4,23 8 3,57 11 3,73 
Se surpreende 0 0,00 14 6,25 14 4,75 
Fica à disposição / Consciência 
tranquila 0 0,00 5 2,23 5 1,69 
TOTAL 71 100,00 224 100,00 295 100,00

 
      Nas defesas dos acusados, observa-se que muitos “negaram ou refutaram” as acusações, 
levando a uma banalização das negativas. A base do Direito moderno diz que “todos são 
inocentes até que se prove o contrário”. No caso dos Sanguessugas, mesmo com provas 
concreta contra os investigados, eles continuaram negando seu envolvimento. Esse ponto foi 
bastante exposto pelos jornais, principalmente pela FSP com 46,88% dos casos, contra 
35,21% do OESP.  
      Por outro lado, a FSP foi também o veículo que apresentou a maior porcentagem de 
“confirmações” não comprometedoras pelos envolvidos, 12,05% contra 2,82% do OESP. Foi 
possível perceber também que o OESP apresentou mais defesas quanto à “fins políticos e 
eleitoreiros”, 35,21% contra 5,36% da FSP. Este sub-item englobou termos como 
“perseguição política” e “manobra política”.  
      A maneira como foi enquadrado esse item de observação é relevante, pois aponta 
diferentes versões de como os envolvidos se defendem das provas apresentadas contra eles. 
Porcentualmente, seria de se esperar que os veículos apresentassem enquadramentos 
semelhantes, já que os envolvidos são os mesmos e as respostas são semelhantes. Contudo, 
não foi o que ocorreu, revelando exatamente a essência do enquadramento, que pode ser 
observada diferencialmente no noticiário. Pode-se observar, por exemplo, que o OESP 
preferiu enfatizar a questão de “fins políticos e eleitoreiros”, provavelmente tendo em vista a 
proximidade das eleições de 2006 para Presidente da República, Governadores e Deputados.  
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      No total, foram mais de 120 pessoas envolvidas no caso dos Sanguessugas. Desta forma, 
os jornais enquadraram os Envolvidos de modo diferente, tanto coletivamente como 
individualmente. Este estudo procurou ressaltar quais foram os enquadramentos utilizados e 
quantificá-los (Tabela 5).  
      A metáfora “sanguessugas” para descrever os envolvidos foi criada pela Polícia Federal 
ao iniciar as investigações no caso, sob o codinome de “Operação Sanguessugas”. Foi usada 
muito mais pela FSP do que pelo OESP.  Faz parte do imaginário da opinião pública que 
“sanguessuga” é um animal formado por anéis curtos que sugam o sangue de outros 
indivíduos. Figurativamente, o termo significa “pessoa exploradora”, passando a idéia de que 
os acusados sugaram o dinheiro público. Esse acúmulo de riquezas pode ser também 
observado nos termos “beneficiados” e “enriquecem”, frequentes nas matérias,  que reforçam 
essa idéia de exploração e enriquecimento. 
      Um outro termo muito utilizado por ambos os jornais foi “máfia”. Denotativamente, é 
uma organização ou grupo de pessoas cuja atividade é ilícita ou criminosa. Quando os 
veículos utilizam este vocábulo, eles enquadram os envolvidos como criminosos ou bandidos, 
indicando subjetivamente que os acusados são de fato culpados.  Com enquadramento 
semelhante, o vocábulo “quadrilha” também expressa um grupo de organização criminosa. 
Juridicamente, a expressão “formação de quadrilha” é aplicada a um grupo de pessoas que se 
reúnem para planejar um delito e concretiza a convergência de vontades, independente da 
realização posterior do fato. Porém, o termo “quadrilha” na cobertura jornalística adquire um 
sentido pejorativo, enfatizando também a idéia de um grupo de malfeitores, assaltantes ou 
criminosos. 
      Esse grupo, porém, não agia sozinho, como mostra o sub-item “intermediários e 
terceiros”. Ambos os jornais deram uma grande ênfase para o envolvimento de parentes, 
assessores e familiares dos políticos. O uso desse enquadramento mostra que ou essas pessoas 
foram intencionalmente envolvidas para se beneficiarem da “fatia do bolo” ou eram “laranjas” 
- expressão usada para indicar que inocentes ou indiretamente envolvidos davam seu nome 
para que outra pessoa cometesse o crime, recebendo o benefício. 
 
Tabela 5 – Expressões utilizadas para referir-se aos envolvidos no caso 

TIPIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS 
OESP FSP TOTALVeículo 
N N N 

Sanguessugas 94 138 232 
Máfia / Criminosos 55 77 132 
Quadrilha 10 78 88 
Integrantes 6 10 16 
Grupo 1 5 6 
Envolvidos 50 91 141 
Acusados 44 52 96 
Suspeitos / Não-culpados 21 46 67 
Investigados / Sob-Investigação 17 52 69 
Culpado 1 1 2 
Enriquecem 72 89 161 
Beneficiários / Beneficiado(s) 28 38 66 
Congressista(s) / Parlamentar(es)  338 444 782 
Ex-Parlamentares / Ex-Congressistas 64 101 165 
Todo político é passível de corrupção 40 26 66 
Evangélicos / Bancada Evangélica 6 18 24 
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Luis Antonio Trevisan Vedoin / Empresário 191 236 427 
LA como Líder da quadrilha / Empresário do 
Esquema 6 17 23 
Darci Vedoin / Empresário 43 97 140 
DV como Líder da quadrilha/ Empresário do 
Esquema 1 5 6 
Os Vedoin / Empresários / Família Vedoin 23 47 70 
Líderes da quadrilha / Empresários do Esquema 4 7 11 
Planam (principal empresa do esquema) 82 108 190 
Outras empresas 42 60 102 
Outras pessoas não políticas 24 64 88 
Intermediários / Terceiros 87 118 205 
TOTAL 1350 2025 3375 

 
      A maior frequência de termos diz respeito aos políticos e parlamentares suspeitos. Foram 
847 aparições, somando-se os enquadramentos de “Congressistas / Parlamentares” e “Ex-
Parlamentares / Ex-Congressistas”. Tal número reflete que os veículos os trataram de forma 
neutra. Contudo, mesmo tratando-os com neutralidade, os jornais criaram narrativas em que o 
leitor facilmente associa os parlamentares com a atividade criminosa ou com a grande 
probabilidade de eles serem culpados. 
      Os jornais, aproveitando-se dessa construção narrativa, contradisseram o senso comum de 
que pessoas religiosas são idôneas e dificilmente cometeriam crime. Tanto a Folha como o 
Estado usaram o enquadramento “evangélicos” para indicar que até as pessoas religiosas estão 
envolvidas. 
      Os termos foram reagrupados em duas categorias: neutros ou pejorativos (Tabela 6), já 
que não houve nenhuma presença de termos positivos.  
 
Tabela 6 – Agrupamento das expressões quanto à Tipificação dos Envolvidos em termos 
pejorativos e neutros 

TIPIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS 
OESP FSP TOTAL Veículo N % N % N % 

PEJORATIVO 311 23,04 476 23,51 787 23,32 
NEUTRO 1039 76,96 1549 76,49 2588 76,68 
TOTAL 1350 100,00 2025 100,00 3375 100,00 

      Ambos os jornais tiveram enquadramentos percentualmente semelhantes no que diz 
respeito a termos pejorativos e neutros quanto aos envolvidos no evento. Observa-se que os 
termos neutros foram muito mais utilizados do que os termos pejorativos, respectivamente 
numa relação cerca de 3 pra 1. É importante ressaltar que apesar do grande número de termos 
neutros, estes eram freqüentemente associados com outras palavras negativas, criando um 
cenário não-neutro. Por exemplo, ao citar na matéria Luis Antonio Vedoin, os jornalistas 
comumente utilizaram um aposto depois do nome dele para indicar que ele era “líder da 
quadrilha” ou o “empresário do esquema”. E, a partir de então, no restante da matéria, as 
referências à essa pessoa era apenas “empresário” ou “Vedoin”. Desta forma, apesar dessas 
palavras serem neutras, no contexto narrativo elas são associadas não à apenas um empresário 
qualquer, mas ao “empresário do esquema”. Até mesmo a referência “Vedoin” pode torna-se 
não-neutra, devido às circunstâncias. 
      Com vários congressistas envolvidos no caso, é certo que os veículos apontariam 
Conseqüências quanto ao fato (Tabela 7).  Foram quatro principais conseqüências abordadas: 
a “impunidade”, tanto historicamente em outros processos de corrupção política quanto à 
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possível não-punição dos envolvidos no caso dos Sanguessugas; a “relação com o período 
eleitoral e o Novo Congresso pós-eleição”; o “racha (ou desentendimento) entre os membros 
da CPI”, no que se refere à tensão político-partidária existente na Comissão Parlamentar; e, 
por fim, o “relatório” da CPI. 
 
Tabela 7 – Expressões utilizadas para referir-se às Conseqüências do caso 

CONSEQUENCIAS DO FATO 
OESP FSP TOTAL Veículo N % N % N % 

Impunidade / Não-punição 101 51,53 75 49,67 176 50,72 
Relação com o período 
eleitoral 14 7,14 23 15,23 37 10,66 
Pós-eleitos / Novo Congresso 30 15,31 6 3,97 36 10,37 
Racha entre membros da CPI 17 8,67 16 10,60 33 9,51 
Relatório Parcial / numero 
inferior 27 13,78 23 15,23 50 14,41 
Relatório só depois das 
eleições 6 3,06 8 5,30 14 4,03 
Relatório Imediato 1 0,51 0 0,00 1 0,29 
TOTAL 196 100,00 151 100,00 347 100,00

 
      Os jornais também enquadraram de modo semelhante esse item de observação. Houve 
uma referência muito frequente à impunidade do caso dos Sanguessugas ou à impunidade de 
outras ocorrências históricas de corrupção como a dos Anões do Orçamento e o Mensalão.   A 
impunidade corresponde a cerca de metade das referências a consequências do escândalo em 
ambos os jornais. 
      O ponto em que os veículos divergem é quanto ao momento dos possíveis impactos 
causados pelo caso Sanguessugas. O OESP faz mais referências ao período de pós-eleição e 
das preocupações com a próxima legislatura do que com relação ao período eleitoral, 15,31% 
e 7,14% na FSP respectivamente. Por outro lado, a FSP deu mais destaque para o período 
eleitoral ao invés do período pós-eleitoral, 15,23% e 3,97% respectivamente. 
 
Discussão 
      Ambos os jornais, O Estado de S. Paulo (OESP) e a Folha de S. Paulo (FSP), adotaram 
enquadramentos muito semelhantes quanto ao Caso dos Sanguessugas nas 142 matérias 
analisadas, 59 do OESP e 83 da FSP. Pode-se afirmar que a FSP agendou mais o tema, tanto 
em termos de quantidade de matérias destinadas ao assunto, como também pelo o espaço 
físico (centimetragem) dedicado ao assunto. No total foram 48.137,63 centímetros quadrados 
(cm2) dedicados ao assunto durante a quinzena analisada, sendo que 28.351,12 cm2 da FSP 
contra 19.786,51 cm2 do OESP. 
      Apesar de serem jornais concorrentes e das poucas ressalvas que foram feitas, a 
semelhança dos enquadramentos no Caso dos Sanguessugas pelo OESP e pela FSP mostra um 
equilíbrio. Esse resultado traz um indicativo de ponderação da cobertura pela mídia ou, 
possivelmente, de uma cultura de enquadramentos noticiosos que existe em grandes veículos 
de comunicação.  Isso deixa evidente que tanto o OESP e a FPS se portaram ou se 
mantiveram cautelosos ou contra as atitudes ali retratadas. 
      Em todo o conteúdo analisado, não houve termos positivos quanto aos cinco observados: 
Categorização do Fato; Provas Apresentadas; Defesas pelos Envolvidos; Tipificação dos 
Envolvidos; e, Conseqüências. Todos os termos que se referiam a essas categorias eram de 
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caráter neutro ou pejorativo, caracterizando um enquadramento de censura ou de expectativa 
em relação aos episódios.  
      Durante o período analisado, a cobertura ficou bastante focada em como o esquema 
ocorreu, no suposto envolvimento de pessoas públicas, nas provas e nas defesas feitas pelos 
envolvidos e, um foco final, no enriquecimento dos políticos. Fica claro que a regra básica do 
jornalismo foi seguida. As perguntas “Quem?”, “O que?”, “Quando?”, “Como?”, “Onde?”, 
“Porque?” foram respondidas e a finalidade  do jornalismo parece garantida quanto a este 
prisma.  Porém, pouco ou quase nada foi dito sobre quais as razões eventos de corrupção 
ocorrem no Brasil, como a população pode ou deveria agir contra esse sistema ou, ainda, 
quais são as falhas da atual legislatura política brasileira. Os jornais poderiam ter tomado 
atitudes distintas, contudo optaram por ter um enquadramento similar no que se refere ao caso 
Sanguessugas, evitando, inclusive esse tipo de análise. 
      O conceito de enquadramento noticioso oferece uma sólida alternativa para algumas 
abordagens em declínio e contribui para superar algumas lacunas das teorias existentes. 
Assim, este trabalho revelou a adequação do enquadramento para analisar os jornais Folha de 
S. Paulo e O Estado de S. Paulo na cobertura do caso dos Sanguessugas.   
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