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CAPÍTULO III – Campanhas Presidenciais na Televisão (1989 a 2002) 
 
 

No respectivo capítulo, analisamos os melhores momentos dos programas do 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral veiculados na televisão brasileira, 

especificamente as campanhas presidenciais de 1989 a 2002. Além disso, os jingles que 

fizeram parte desse contexto e, por último, as campanhas políticas presidenciais na TV em 

2002.  

 
 
3.1. Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) – análise dos 

melhores momentos das campanhas presidenciais (1989 a 2002) na 

televisão brasileira 
 
 

A eleição é uma prática social em que várias pessoas se defrontam com a finalidade 

de transformarem-se em celebridades e salvadores da Pátria.  

Nesse contexto, a análise dos programas veiculados na televisão brasileira nas 

campanhas presidenciais de 1989 a 2002, mais especificamente os programas do Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), versou na prática de atentar o molde político 

adotado pelos candidatos à Presidência da República Federativa do Brasil, ou seja, os 

estereótipos utilizados, constituído de posições específicas nas categorias social, cultural, 

ética, lingüística e confessional. 

A análise dos programas do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral deu-se a partir 

da transcrição do material adquirido em DVD no Laboratório de Pesquisa em 

Comunicação Política e Opinião Pública (DOXA) do Instituto de Pesquisas do Rio de 

Janeiro (IUPERJ).    

Vejamos os candidatos à Presidência da República Federativa do Brasil nas quatro 

eleições analisadas, a saber: 

1989 – Afif, Brizola, Collor, Lula e Ulysses Guimarães; 

1994 – FHC e Lula; 

1998 – FHC e Lula; 

2002 – Antony Garotinho, Ciro Gomes, José Serra, Lula, Roseana Sarney (pré-

campanha) e Zé Maria (pré-campanha). 
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 Nesse primeiro momento, destacaremos os melhores momentos dos programas do 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral na Televisão (1989 – 2002), sendo que segue 

breve análise após cada tabela: 

 

 
Collor – 1989 – 16 de setembro (noite) 
 
Construção da imagem 
 
Vinheta Imagem de pessoas depositando os vo tos na urna 
Locução Atenção eleitor: “faltam 62 dias para você mudar esse país. Vem ai um 

Brasil novo. Collor Presidente”! 
 

Cenário 1 Monte Pascoal (Porto Seguro, Bahia). 
Locução de 
uma mulher 

“Fernando Collor de Mello, economista e jornalista, 40 anos, casado, 
foi o mais jovem Governador do Brasil e recebeu a maior votação da 
história de Alagoas. (...) setembro de 1986, ao chegar no interior do 
Estado para fazer uma caminhada, Fernando Collor de Mello é avisado 
que pistoleiros o aguardavam em lugares estratégicos, prontos para 
tentar contra sua vida. Fernando Collor de Mello decidiu fazer sua 
caminhada assim mesmo”. 
 

Cenário 2 Cenas do candidato com a sua esposa, cenas dele fazendo discursos, 
cenas da caminhada onde o candidato aparece acenando com a mão 
para todos na rua. 
 

Cenário 3 Candidato aparece em uma sacada, contando o fato que aconteceu em 
setembro de 1986 no interior de Alagoas, onde faria um discurso, mas, 
ao chegar na entrada da cidade foi avisado que corria risco de vida se 
realizasse o discurso naquele dia. Mas, a caminhada foi realizada 
assim mesmo e, logo após, ainda ameaçado por pistoleiros, fez questão 
de realizar um comício não programado. Não havia caminhão, não 
havia palanque, então o candidato foi para uma sacada na casa de um 
amigo e esse local serviu de palanque para a realização do comício. 
Logo após, cenas do comício improvisado, onde o candidato aparece 
muito exaltado e emotivo. 
Novamente o candidato aparece na sacada agradecendo aos amigos 
que constituiu e as pessoas humildes que confiaram nele. 
E ele finaliza com a frase: “(...) os brasileiros mais humildes, aqueles 
que precisam, terão comigo na Presidência da Republica o apoio do 
poder público para poderem alcançar o nível de vida condigno com 
sua necessidade e de acordo com suas esperanças e com os seus 
sonhos”.  
 

Locução de 
uma mulher 

“Veja amanhã às 21h14 a guerra que Fernando Collor de Mello travou 
contra os marajás. (...) conheça a pesquisa do IBOPE, mostrando que 
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81% dos alagoanos aprovam o governo de Fernando Collor”. 
 

Cenário 4 Aparece a imagem do candidato como se fosse uma fotografia e, 
também, pessoas sendo entrevistadas. 
 

 
 

Pela época, o programa do candidato Fernando Collor de Mello veiculado no 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral do dia 16 de setembro (noite) de 1989 foi bem 

produzido, porém, esteticamente não é bonito. Contudo, pelo fato do candidato ser jovem e 

dinâmico, o programa surtiu efeito e causou impacto. 

O respectivo programa destaca que Collor é o “Caçador de Marajás”. Nesse 

programa, mesmo ameaçado por pistoleiros, o candidato faz um discurso para os eleitores 

de uma cidade do interior de Alagoas. Com isso, passa a imagem de um homem forte e 

destemido, pronto para enfrentar qualquer batalha. As imagens veiculadas e o próprio 

candidato transmitem credibilidade para o telespectador/eleitor. 

Em suma, destacamos que Collor discursa em alto e bom som, utiliza palavras 

apropriadas e, com isso, incute na mente das pessoas a idéia da necessidade de ‘um novo 

começo’. Vejamos o slogan:  “Atenção eleitor: faltam 61 dias para você mudar esse 

país. Vem aí um Brasil novo. Collor Presidente!”. 
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Collor – 1989 - 1º turno – 17 de novembro (noite) 
 
“Caçador de Marajás” 
 
Vinheta Aparecem pessoas depositando os votos na urna. 

 
Locução Atenção eleitor: “faltam 61 dias para você mudar esse país. Vem ai um 

Brasil novo. Collor Presidente!” 
Cenário 1 Imagens do candidato em um comício como no programa anterior – 

cenas do comício improvisado são reprisadas. 
 

Locução de 
uma mulher 

Fala feminina relatando o que havia sido passado no programa 
anterior. E diz: “veja a seguir a guerra contra os marajás”. 
 

Cenário 2 O candidato aparece no salão de despacho do Palácio do Governo em 
Maceió, estado de Alagoas. 
 

Locução de 
uma mulher 

“Na campanha, o candidato fez um compromisso de honra com o povo 
alagoano de não dar trégua aos marajás”. 
 

Cenário 3 Imagens de figuras, uma após a outra, mostrando o que o candidato irá 
cumprir com as suas promessas de campanha – referente ao governo 
que ele havia assumido em Alagoas –, a saber: 

- Ninguém vai receber sem trabalhar, tornando obrigatória a 
assinatura do ponto; 

- Anulação de contratações feitas com fins eleitoreiros; 
- Fim de acúmulo de cargos; 
- Extinção de órgãos desnecessários; 
- Reabilitação das estatais para reduzir o déficit do Governo; 
- Recolhimento dos carros de representações, incluindo os carros 

oficiais; 
- Fim dos marajás e fim dos funcionários que ganharam fortunas 

trabalhando muito pouco. 
 

Cenário 4 Imagens da AFIDAM. 
 

Locução de 
uma mulher 

Relato: “o efeito foi rápido e caiu como um raio sobre a burocracia de 
Alagoas. Um exemplo foi mostrado, a AFIDAM, um órgão com super 
população de funcionários, antes de ser extinta por Fernando Collor, 
na porta e nas dependências da AFIDAM, formou-se uma confusão 
nunca vista, funcionários que só apareciam para receber seus salários, 
faziam filas diárias para assinar o ponto e muitos deles confessavam a 
sua ociosidade”. 
 

Cenário 5 Funcionários da AFIDAM sendo entrevistados. 
 

Locução dos 
funcionários 

“É assinar e pronto”; “Eu desmancho o que ele faz”; “Enquanto nos 
der trabalho é bom, né?” 
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Locução de 
uma mulher 

“Em outros órgãos, o candidato também acabou com o empreguismo 
desenfreado de familiares de políticos e ex-governadores”. 
 

Cenário 6 O candidato sendo entrevistado: “(...) estamos atravessando uma 
seriíssima crise no Estado que o Brasil inteiro conhece e eu não posso 
tirar a comida da boca do sertanejo e pagar esses salários imorais aos 
marajás”. 
 

Cenário 7 Exibição de reportagens sobre o assunto descrito acima. Aparece 
também o candidato no Supremo Tribunal Federal em Brasília. 
 

Locução de 
uma mulher 

“Inconformados com a atitude, os marajás recorreram à justiça 
tentando manter seus privilégios, mas foi a justiça que Fernando 
Collor também recorreu na sua luta (...) contra os privilégios dos 
marajás; (...) dez dias após (...), o Supremo Tribunal Federal deu 
ganho de causa por unanimidade ao Estado de Alagoas, garantindo as 
medidas de combate a corrupção. 
 

Cenário 8 Imagens de pessoas sendo entrevistadas. 
 

Locução de 
uma mulher 

“Veja amanhã, a perseguição do Governo Sarney ao Governo de 
Fernando Collor em Alagoas e a pesquisa do IBOPE mostrando que 
81% dos Alagoanos aprovam a administração de Fernando Collor”. 
 

 
 

Exibido no dia 17 de novembro de 1989, o programa exposto acima foi bem 

produzido para a época e a mensagem persuadiu o público. Dessa vez, outro slogan foi 

adotado: “Caçador de Marajás”.  

O referido slogan passou a idéia de que o candidato ‘persegue’ a corrupção (os 

corruptos), inclusive, exemplos dessa iniciativa e trabalhos realizados pelo candidato 

estiveram presentes na pauta do programa.  

As estratégias utilizadas são eficazes – inclusive pelo fato do candidato apresentar-

se sempre bem vestido e com boa aparência –, pois os telespectadores acreditam nos 

exemplos dados, retratados. Dessa forma, conseqüentemente, o programa (e o candidato) 

transmite credibilidade.  

Como no programa anterior, Collor passa a imagem de forte, de homem destemido 

e pronto para a batalha de transformar o Brasil em um país melhor –  principalmente sem 

corruptos.  

Uma das estratégias positivas que não podemos deixar de destacar é o convite do 

candidato aos telespectadores para assistir o seu programa no dia seguinte, inclusive, o 
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 informe da pauta do próximo programa. Exemplo: “Veja amanhã a perseguição do 

Governo Sarney ao Governo de Fernando Collor em Alagoas e a pesquisa do IBOPE 

mostrando que 81% dos Alagoanos aprovam a administração de Fernando Collor”. 

 

Collor – 1989 - 1º turno – 05 de Novembro (noite) 
 
Posicionamento 
 
Cenário O candidato aparece em um estúdio com fundo azul.  

 
Locução do 
candidato 

Neste discurso, o candidato agride com palavras o atual Presidente do 
Brasil José Sarney. O candidato se refere a ele como um irresponsável, 
omisso, um desastrado, um fraco e ainda diz que José Sarney é um 
cidadão com más intenções, o pior dos Presidentes que a Nação teve. 
“(...) que direito tem o senhor de tumultuar a vida dos brasileiros e 
tentar transformar a escolha do primeiro Presidente legítimo depois de 
30 anos em uma brincadeira de programa de auditório? Que direito 
tem o senhor?! É bom reavivar a memória da nossa gente. O senhor 
sempre foi um político de segunda classe e nunca teve uma atitude de 
coragem, o senhor pegou uma carona na história, beneficiando-se de 
uma tragédia que emocionou o país, o senhor é o culpado da maior 
inflação de todos os tempos (...) acabou o tempo da corrupção e o 
conchavo de políticos desonestos, chegou senhor José Sarney a vez de 
homens de bem, chegou a nossa vez”. 
 

 
 

Como o programa anterior havia dito, no 1º turno do dia 05 de Novembro de 1989,  

Collor faz um depoimento contando a atitude de José Sarney. Neste programa, o candidato  

utiliza apenas palavras firmes e esse ponto é positivo, pois passa segurança ao eleitor-

telespectador.  

Collor agride com palavras uma atitude de José Sarney e o seu discurso é digno de 

aplausos, sendo elaborado com palavras apropriadas e tom sério: 

 “(...) que direito tem o senhor de tumultuar a vida dos brasileiros e tentar 

transformar a escolha do primeiro Presidente legítimo depois de 30 anos, em uma 

brincadeira de programa de auditório? Que direito tem o senhor?! É bom reavivar a 

memória da nossa gente. O senhor sempre foi um político de segunda classe (...)”. 

O candidato usa uma estratégia certeira ao se apresentar bem vestido e com 

palavras firmes, sendo que diz o que o eleitor quer ouvir e mostra não temer a ninguém:  

 “(...) chegou senhor José Sarney a vez dos homens de bem, chegou a nossa vez!”. 
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Collor – 1989 - 2º turno – 28 de Novembro (noite) 
 
Reposicionamento 
 
Cenário Cenas do candidato num discurso dentro de um estúdio (fundo 

azul). 
Locução O candidato agradece os votos para quem votou nele no 1º turno e 

faz um discurso todo voltado para que votem nele novamente e 
reforça que quem tiver dúvidas deve analisar muito bem quem tem 
a melhor proposta de Governo.  
“(...) agora são dois caminhos, apenas duas opções e a 
responsabilidade é sua, a você que ainda está refletindo sobre seu 
voto, peço que preste muita atenção em cada uma das propostas, 
em cada uma das metas, a você que já está ao nosso lado peço que 
me ajude levando você mesmo a nossa mensagem, aos que ainda 
não se somaram na nossa caminhada, é a presença de cada um de 
vocês perto de mim que aumenta minha coragem, aumenta minha 
determinação de mudar esse país em favor daqueles que deram até 
hoje e nada receberam (...) agora chegou a nossa vez!”. 

Vinheta Agora chegou a hora de confirmar 
O Brasil já decidiu que vai mudar 
É a vez do povo anunciar 
O Brasil novo que vai chegar 
Collor, Collor, Collor 
Colorir a gente quer de novo 
Collor, Collor, Collor 
É agora a hora é a vez do povo 
 

Apresentação de 
estatísticas 1 

É apresentada uma pesquisa do Data Folha, a primeira do segundo 
turno, a qual mostra a liderança entre os mais pobres, o candidato 
Collor está na frente com 50%, e a liderança entre os mais ricos, o 
candidato Lula está na frente com 46%.  

Entrevistas com 
as pessoas na rua 

Os entrevistados numa maneira geral, diz acreditarem que Collor 
vai fazer muito por eles e acreditam no candidato. 

Cenário 1 O candidato aparece fazendo um comício.  
Locução de um 
homem 

“Collor governou Alagoas por mais de dois anos, os alagoanos 
que conhecem Collor votaram em Collor, Collor teve em Alagoas 
554.712 votos, 57,3 % do total do Estado. O candidato do PT teve 
apenas 7,8 % dos votos (...) das 662 urnas de Maceió, Collor só 
perdeu em 3, que ficam no Iate Clube Padussara, o clube mais rico 
da cidade. Quem vota no Iate Clube são os marajás que foram 
caçados por Collor”. 

Cenário 2 Imagens de uma cidade do interior de Alagoas, pescadores e casas 
bem simples e humildes. 

Locução de uma 
mulher 

“Esta cidade que fica no interior de Alagoas, tem 10 mil habitantes 
e sobrevive da pesca primária é roteiro e o fato curioso verificado 
é que 87% dos eleitores votaram num só candidato para 
Presidência da República, Fernando Collor de Mello, que 
governou o Estado durante dois anos e dois meses”. 
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Cenário 3 Pessoas da cidade são entrevistadas e dizem que votaram em 

Collor e que vão votar novamente. 
Cenário 4 Imagem de uma repórter relatando que Collor prometeu visitar a 

cidade Alagoana que lhe desse o maior votação logo após sua 
posse e como roteiro garante repetir a dose. Collor vai iniciar aqui 
um roteiro de um Brasil novo. 

Cenário 5 Cenas do candidato fazendo um comício com muito entusiasmo 
falando sobre a fé. 

Cenário 6 Imagem do candidato na Igreja a Virgem dos Pobres de Maceió, 
celebrada pelo Frei Damião. 

Cenário 7 Aparecem imagens das cidades onde Collor venceu com a maioria 
dos votos. 

Locução de um 
homem 

“(...) Lula não ganhou nem na cidade onde ele nasceu, em 

Garanhuns, Pernambuco, Collor teve mais 50% votos do que 

Lula”. 

Apresentação de 
estatísticas 2 

É apresentado que o candidato do PT perdeu em todas as cidades 
que o partido governa: Campinas, Santos, Porto Alegre, São 
Paulo, Vitória e Angra dos Reis. 

Apresentação de 
estatísticas 3 

Apresentação de uma pesquisa de âmbito nacional onde Collor 
aparece em primeiro lugar com 51% e o candidato do PT com 
37%. Fonte IBOPE. 

Cenário 8 O candidato aparece agradecendo ao Brasil. 
 
 

No programa do HGPE que foi ao ar no dia 28 de novembro de 1989 (2º turno), 

Collor apresenta os dados estatísticos das pesquisas, com isso, tenta persuadir os eleitores 

ressaltando que ele é a melhor opção. 

As estratégias utilizadas são boas, sendo que o programa tem seqüência e o discurso 

do candidato é claro e objetivo. Collor procura demonstrar sempre que é uma pessoa 

competente e firme, sendo que o enfoque principal é que está ao lado do povo. Porém, ao 

enfatizar que está ao lado do povo, Collor aproveita a ocasião para ‘atacar o adversário’ 

dizendo que o candidato é a favor dos ricos.  

Como nos outros programas, o candidato começa o respectivo com um discurso 

bonito, palavras apropriadas e a imagem que passa é de pessoa correta, íntegra.   

Um dos pontos positivos é que Collor comprova o que relata através de dados 

estatísticos, pesquisas.  

Mesmo no segundo turno, os programas seguem a mesma linha – o candidato 

continua dizendo e comprovando.   
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Lula – 1989 – 1º turno – 15 de setembro (noite) 
 
Construção da Imagem 
 
Slogan Frente Brasil Popular – PT – PSB – PC do B 
Cenário 1 O candidato aparece em estúdio com fundo azul marinho e desenho do 

mapa do Brasil. 
Locução do 
candidato 

“Estamos muito perto de completar 29 anos sem votar para Presidente 
da República, depois de muitas lutas, de muitas greves, cassações, 
depois de muitas prisões, muito sofrimento, depois de muitas 
frustrações. Nós conseguimos o direito de votar para Presidente da 
República. A partir do dia 15 de novembro vai pesar no ombro de cada 
um de nós, ou melhor, vai pesar nas nossas costas, a responsabilidade 
de dizer ao mundo e ao Brasil o que a gente quer para nós ou para os 
nossos filhos (...) aonde a figura principal não é o candidato, a figura 
principal  é você! Venha participar com a gente! E participe desse 
momento extraordinário de democracia que vamos viver”.  

Slogan REDE POVO (com as logos dos devidos partidos PT, PcdoB e PSB) 
Locução de 
um homem 

“Está no ar uma estação de TV diferente, uma emissora da Frente 
Brasil Popular, aqui você vai ver (...)”. 

Cenário 2 Imagens de pessoas sendo entrevistadas. 
Cenário 3 O ator Paulo Betti em estúdio com fundo colorido. 
Locução do 
Ator Paulo 
Betti 

“E amanhã eu vou contar pra vocês como é que nasceu a candidatura 
de Lula e, também, como apareceram as outras candidaturas. E aqui na 
REDE POVO também tem a Praça é Nossa”. 

Cenário 4 Aparece um ator sentado num banco de praça no estúdio. 
Locução do 
ator 

“Nesse domingo a Praça é Nossa, comício do Lula na praça da Sé em 
São Paulo, às 14 horas, vamos lá?”. 

Vinheta Jingle: 
“Lula – lá 
Brilha uma estrela 
Lula – lá 
Cresce a esperança 
Lula – lá 
O Brasil criança na alegria de se abraçar 
Lula – lá 
Com sinceridade 
Lula – lá 
Com toda certeza pra você meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa 
estrela (...)”. 

Cenário 5 Imagens do candidato em comícios. 
Slogan REDE POVO (com as logos dos devidos partidos PT, PcdoB e PSB) 
Cenário 6 Imagem do ator Paulo Betti em estúdio com fundo colorido. 

“Vamos todos formar uma grande rede do povo!”. 
Slogan Frente Brasil Popular – PT – PSB – PCdoB 
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Lula – 1989 – 1º turno - 17 de setembro (noite) 
 
Posicionamento 
Slogan REDE POVO (com as logos dos devidos partidos PT, PcdoB e PSB) 
Cenário 1 Aparece o ator Paulo Beth em estúdio com fundo cinza e alguns 

rabiscos coloridos atrás dele. 
Locução do 
ator Paulo 
Betti 

“O horário político está com tantos candidatos (...) por isso nós aqui da 
Rede Povo, vamos recordar um pouco da história pra você saber quem 
realmente está do lado do povo e quem está tentando enganar você!” 

Cenário 2 Imagens de policiais em greve e, também, o candidato em algumas 
greves. 

Locução do 
ator Paulo 
Betti 

“Vamos voltar ao Brasil no tempo da ditadura militar, de prisões, de 
torturas, de assassinatos, foi nesse tempo quando fazer greve era crime 
e dava cadeia, que estouraram as greves dos metalúrgicos do ABC 
Paulista. Luíz Inácio da Silva, o Lula, era o líder dos metalúrgicos”. 

Cenário 3 Idem do cenário 1 e no decorrer da locução aparecem imagens do 
movimento operário e Lula sendo preso pela polícia. 

Locução do 
ator Paulo 
Betti 

“O partido que apoiava a ditadura PDS e José Sarney era o líder do 
PDS do Senado, Figueiredo nomeou um jovem membro do PDS para 
Prefeito de Maceió, seu nome Fernando Collor de Mello. Na greve do 
ABC em 1980, a polícia de São Paulo reprimiu violentamente o 
movimento dos operários junto com vários companheiros. Lula foi 
preso pela polícia de São Paulo. Nesse tempo, o Governador indireto 
de São Paulo era Paulo Maluf, ele também era do PDS. Em 25 de 
janeiro de 1984, 500 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé em São 
Paulo, clamando por eleições diretas, Lula foi um dos principais 
líderes dessa campanha e na votação do Congresso a emenda das 
diretas foi derrotada (...)”.  

Cenário 4 Imagens de Lula nas ruas cumprimentando as pessoas, imagens do 
Congresso. 

Locução do 
ator Paulo 
Betti 

“Em 1986, Lula foi consagrado nas urnas, eleito Deputado Federal 
com a maior votação, tornava-se a maior liderança popular do Brasil. 
Na constituinte, Lula e seus companheiros PT, PCdoB, PSB e outros 
setores populares uniram-se para defender os direitos dos 
trabalhadores e a liberdade e progresso do povo. Agora mantendo-se 
unidos, o PT, PCdoB, PSB, formaram a Frente Brasil Popular. (...) 
Financiou a candidatura de Lula à Presidência (...) por tudo isso, 
quando Lula diz o que vai fazer no Governo, você pode acreditar nele 
e nesses outros? Você acha que pode acreditar?” 

Slogan REDE POVO (com as logos dos devidos partidos PT, PCdoB e PSB) 
Cenário 5 Cenas do candidato em estúdio com fundo azul marinho. 
Locução do 
candidato 

“Você deve estar percebendo que depois da vitória do movimento 
popular, do movimento sindical, das greves e das vitórias das 
prefeituras, está acontecendo nesse país uma guerra ideológica contra 
o Partido dos Trabalhadores, (...) porque a classe dominante tem 
medo, ela tem medo exatamente porque nós estamos provando que nós 
somos capazes de administrar esse país de forma diferente da que ele 
foi  administrado até hoje, nós estamos provando que não existe mais 
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necessidade das propinas, nas concorrências públicas, nós estamos 
demonstrando que não existe mais a necessidade dos 10% para pagar 
as empreiteiras que fazem a obra e é exatamente por isso que a classe 
dominante começa ter medo, é porque ela sabe que no dia 15 de 
novembro a Frente Brasil Popular composta pelo PT, Pc do B e PSB 
vai ganhar as eleições nesse país!” 

Slogan FRENTE BRASIL POPULAR (com as logos dos devidos partidos PT, 
PC do B e PSB) 

 
 

 

No programa do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral exibido no dia 15 de 

setembro de 1989, notamos que o candidato Lula não fala bem, porém, o programa é bem 

produzido e voltado para o povo. O ator da Rede Globo, Paulo Betti, é o apresentador e 

isso dá credibilidade, pois, sendo ator da maior emissora de Televisão do Brasil, é, 

conseqüentemente, formador de opinião. Entretanto, um dos pontos negativos é a 

apresentação/discurso de Lula. O candidato não transmite firmeza, seu discurso é vago e, 

também, não transmite confiança. Apesar de se mostrar do povo, seu programa não é claro 

nesse ponto. Já o jingle é bem elaborado, bonito e caiu no gosto popular. 

O programa exibido no dia 17 de setembro é bem produzido para época, contudo, 

sem muitos recursos. Novamente a imagem do ator Paulo Betti é utilizada. O ator relata 

aos eleitores como foi a ditadura militar e toda sua história e, conseqüentemente, essa tática 

atrai o eleitor. A estratégia de Lula para conquistar votos é enfatizar constantemente que é 

o candidato do povo. 

 A estratégia desse programa, como o anterior, foi boa. Contando com a 

apresentação do ator da Rede Globo de Televisão Paulo Betti, o programa passa 

credibilidade, porém, não conta com muitos recursos de produção. Lula reforça ao povo 

brasileiro que ele é o candidato que está ao lado do povo. Contudo, quando Lula discursa, 

não transmite confiança, ‘atropela’ as palavras e não se apresenta arrumado. 
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Lula – 1989 – 2º turno - 5 de dezembro (noite) 
 
Construção da Imagem 
 
Slogan REDE POVO 
Cenário 1 Artistas da TV Globo vestidos de branco, em um estúdio, fundo preto. 

Todos gritam o nome de Lula. 
Cenário 2 Imagens de Lula ao lado de Brizola. Lula e Brizola deram entrevistas 

para os jornalistas. Os dois se encontraram depois de um debate para 
consolidar a unidade das forças democráticas e progressistas e vencer 
as eleições. 

Cenário 3  Os candidatos Lula e Collor estão em um debate, onde eles são 
entrevistados. O assunto era a respeito de uma foto que foi tirada de 
Collor nas ruas fazendo um gesto de banana com o braço para os  
opositores. O entrevistador pergunta a Collor se ele vai agir assim se 
ele ganhar as eleições, pois ele vai ter que lidar com essa oposição que 
será fortíssima. Por sua vez, Collor diz que não fez gesto nenhum e 
que esse gesto foi um gesto que ele sempre faz e que é comum. O 
entrevistador insistiu e até mostrou a reportagem que saiu na Folha de 
São Paulo (foto de Collor). 

Cenário 4 Pessoas são entrevistadas nas ruas após o debate de Lula e Collor. 
Algumas dizem que votam em Lula e outras que votaram em Collor, 
mas, agora votam em Lula. 

Cenário 5 Relato de uma história comparando como começou a vida política de 
Lula e Collor. 

Vinheta Jingle sendo cantado pelos artistas da Rede Globo de Televisão: 
“Passa o tempo e tanta gente a trabalhar 
De repente essa clareza pra notar 
Quem sempre foi sincero e confiar 
Sem medo de ser feliz 
Quero ver chegar 
Lula – lá 
Brilha uma estrela 
Lula – lá 
Cresci a esperança 
Lula – lá 
O Brasil criança na alegria de se abraçar 
Lula – lá 
Com sinceridade 
Lula – lá 
Com toda certeza pra você meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa 
estrela 
Lula –lá 
É a gente junto 
Lula – lá 
Valeu a espera 
Lula –lá 
Meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela”. 
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Slogan FRENTE BRASIL POPULAR (com as logos dos devidos partidos PT, 

PC do B e PSB) 
 
 

Apresentar dados qualitativos dos candidatos ao poder é uma boa tática e, nesse 

sentido, o programa acima – exibido no dia 5 de dezembro de 1989 no 2º turno para a 

campanha do candidato Lula – é bem produzido e, novamente, conta com o apoio de atores 

da Rede Globo de Televisão. Para Lula, a participação dos atores globais favorece a sua 

campanha, pois, como pessoas públicas e formadoras de opinião, transmitem credibilidade. 

O respectivo programa é bem elaborado e imagens que comprovam o que Lula 

narra são exibidas. Um dos pontos positivos que transmitem credibilidade e podemos 

destacar,  são as imagens de pessoas cantando e acenando as bandeiras do PT nos comícios 

do candidato.  O jingle da campanha é muito bonito e o fato de ser cantado por pessoas 

famosas também passa credibilidade – principalmente a mensagem exibida no final do 

jingle: “Todos os artistas participaram voluntariamente, eles acreditam num Brasil melhor 

e votam em Lula”. 
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FHC – 1994 – 1º turno - 7 de agosto (noite) 
 
Posicionamento e Construção da Imagem 
 
Cenário 1 O candidato aparece fazendo um discurso em um estúdio com fundo 

azul com a imagem do R$. 
 
“Imagine que país fantástico será esse quando todas as famílias 
puderem dar a ele médicos, professores, operários, artistas, quando 
toda essa gente passar a ser fonte de soluções e não de problemas (...) 
por isso, agora que podemos sonhar, antes de inaugurar estradas, 
hidroelétricas, grandes obras, antes de tudo que precisa ser feito vamos 
antes de mais nada criar o cidadão, vamos colocar as pessoas em 
primeiro lugar, vamos inaugurar um país de cento e cinqüenta milhões 
de cidadãos (...) mas, cada um vai ter a chance de sonhar e o que é 
melhor, de tornar esse sonho em realidade”. 

Jingle “O Brasil tem problemas tem sim, mas também tem solução, tanto 
mar, tanto rio, tanto chão, é preciso somente cuidar dessa gente, tratar 
com carinho mostrar o caminho que leva ao futuro e o futuro não é 
nenhum salto no escuro, o futuro tá perto, ao alcance da mão”. 

Locução de 
um homem 

O locutor relata a história/passagens da vida do candidato. Fernando 
Henrique é formado em Ciências Sociais. Foi professor universitário 
com apenas 21 anos, é respeitado internacionalmente, já ensinou em 
algumas das principais universidades do mundo, ele era opositor a 
ditadura e teve que se exilar no Chile. Em 1968, ele voltou para o 
Brasil e como não se dobrava à ditadura, foi caçado, foi um dos lideres 
do movimento redemocratização do país, se elegendo a Senador de 
São Paulo com uma das maiores votações da história da República, foi 
Ministro de Relações Exteriores e negociou de forma vantajosa para 
nós a dívida externa do Brasil, foi Ministro da Fazenda, estabilizou a 
economia criando o Plano Real. 

 
 
 

O programa do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral veiculado no dia 7 de 

agosto de 1994 (1º turno) do candidato FHC é bem planejado, simples e visa transmitir 

credibilidade relatando parte da biografia do candidato.  

 O candidato apresenta-se bem arrumado e discursa com palavras firmes e certas, 

contudo, não apresenta um plano de governo, ou seja, as estratégias que serão utilizadas para 

efetuar as mudanças propostas. Em suma, ao invés de mostrar apenas a sua biografia e enfocar 

o Plano Real, FHC deveria apresentar o que já fez pelo Brasil. 
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FHC – 1994 - 1º turno – 11 de setembro (noite) 
 
Posicionamento e Plano Real 
 
Cenário 1 O candidato aparece em um estúdio com fundo azul. 
Locução do 
candidato 

“Uma das coisas mais estranhas nessas eleições, é que as mesmas 
pessoas que me acusam de querer me beneficiar com o Real estão 
usando o Real para se beneficiar. Eu criei o Real, comecei sua 
implantação, defendo o Real desde o inicio, enfrentando criticas e 
problemas de todo tipo, agora tem gente que torce visivelmente para 
que o Real dê errado (...) os mesmos que se dizem a favor do plano 
comemoram cada pequeno problema que o Plano têm, então está na 
cara que não são amigos do plano e a população que é muito mais 
inteligente do que essa gente pensa sabe que a raposa não é a criatura 
mais indicada para cuidar das galinhas da mesma maneira que não são 
os inimigos do Plano os mais indicados pra cuidar dele. Nesse sentido, 
é 
louvável e coerente a posição do Governador Leonel Brizola que foi 
contra o Plano antes e continua contra (...)”. 

Slogan Aparece uma mão ao fundo com os dizeres: FERNANDO 
HENRIQUE PRESIDENTE. 

Cenário 2 O candidato aparece em um estúdio com fundo azul 
Locução do 
candidato 

(...) “foi ouvindo o povo que nós definimos as cinco principais metas 
do meu Governo: emprego, saúde, segurança, educação e agricultura 
(...) se eu for Presidente é assim que eu quero trabalhar: com 
Governadores Prefeitos, trabalhar com todos eles, sem proteger e sem 
discriminar ninguém, não interessa a política, o que interessa é 
resolver os problemas das pessoas, principalmente as pessoas mais 
pobres das periferias”. 

Slogan Aparece um bebê deitado e no fim fica somente a mão dele com a 
frase: FERNANDO HENRIQUE PRESIDENTE 

Locução de 
um homem 

“Fernando Henrique tem um plano de Governo para melhorar a vida 
de quem mora na periferia das grandes cidades, fazer a economia 
crescer para gerar mais empregos, equipar e treinar as polícias para 
combater a violência, cooperação com Estados e Municípios para levar 
saneamento básico aos bairros mais afastados, implantar e fazer 
funcionar o Atendimento Médico Municipalisado, investir 3 bilhões 
em casas populares e nos mutirões da casa própria, melhorar a vida de 
quem mora na periferia, compromisso de Fernando Henrique”.  

Cenário 3 Conforme o locutor fala vai aparecendo cada item do compromisso. 
Locução de 
um homem 

“(...) veja agora o dia – dia da campanha que está mobilizando o 
Brasil. Fernando Henrique está unindo todo país (...) se você quer 
material de campanha, se inscrever como Fiscal ou pedir o livro Mãos 
‘a Obra Brasil, ligue gratuitamente para 0618004545, levante você 
também a sua mão! Mostre que você está com Fernando Henrique!”. 

Cenário 4 É apresentada uma tabela onde mostra que o preço da Cesta Básica 
caiu, e com a queda da inflação o preço vai cair ainda mais. É o Plano 
Real valorizando o salário. 
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Cenário 5 O candidato aparece em um estúdio com fundo infinito azul 
Locução do 
candidato 

“Durante muitos anos o Brasil criou um monte de bicos de sete 
cabeça, começou a reforma agrária, o aumento do salário mínimo, a 
distribuição de renda, a reforma da previdência, a educação de boa 
qualidade, coisas que anos e anos as pessoas rotularam de impossíveis, 
não dava pra fazer, não tinha solução, pois essas coisas são tão 
possíveis de serem feitas, como foi possível baixar a inflação e nós 
fizemos, e sabe porque? Porque nós fizemos conversando e os outros 
quiseram fazer na marra (...) o que o Brasil precisava era de 
estabilidade com os preços subindo todos os dias você não conseguia 
governar o seu salário, a dona de casa não conseguia governar a sua 
casa e ninguém conseguia governar esse país, agora é diferente, nós 
começamos a ter estabilidade, ter sossego e agora vamos fazer um 
plano social para melhorar a vida das pessoas”.  

 
 

O programa de FHC que foi ao ar no dia 11 de setembro de 1994 (1º turno) é bem 

planejado  e produzido, além de transmitir segurança ao eleitor.  

Fernando Henrique Cardoso fala sobre o Plano Real e procura demonstrar que é o 

melhor candidato para assumir a Presidência do Brasil. O candidato mostra com clareza 

seus objetivos, discursa bem e tem boa aparência.  

Neste programa, FHC se apresenta em um estúd io com fundo azul. O fundo na cor 

azul claro é um ponto positivo, pois, nesse caso, é bonito, transmite suavidade e expressa 

tranqüilidade. 

O  jingle tem uma melodia bonita, porém, carece de imagens mais atraentes e 

fortes. 
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Lula – 03 de agosto 1994 – 1º turno (noite) 
 
Posicionamento 
 
Locução de 
um homem 

O Governo do Ministro Fernando Henrique mandou trigo estragado 
para a população de Pernambuco e Ceará. 

Cenário 1 O candidato aparece em um estúdio com fundo azul, fazendo um 
discurso. 
“Somente ontem eu pude ver os programas políticos que estão indo ao 
ar no rádio e na televisão e quero confessar ao povo brasileiro que eu 
estou indignado com uma quantidade de mentiras que estão sendo 
veiculadas nos programas. Para construir um plano de governo eu 
percorri 40 mil quilômetros de ônibus, de barco e de trem, eu 
conversei com milhares e milhares de pessoas e deram sugestões para 
que pudéssemos fazer um programa, agora eu vejo na televisão todos 
parecendo iguais, e não são iguais porque alguém está mentindo pra 
vocês (...) e no dia 3 de outubro, eu tenho certeza que ganharei as 
eleições porque a verdade vai prevalecer sobre as mentiras”.  

Cenário 2 Imagem de pessoas carentes e exibição de algumas fotos de Lula com 
as crianças pobres e outras quando ele era jovem. 

Locução de 
um homem 

“Tirar o nosso povo da pobreza é um grande desafio. Lula é o líder 
acostumado a vencer desafios, Lula foi um menino pobre, trabalhou 
desde criança e venceu a pobreza, Lula viu que seus irmãos 
trabalhadores sofriam com salários de fome, reuniu todos no sindicato, 
todos unidos conseguiram salários mais dignos. Lula viu que 30 
milhões de brasileiros passavam fome, convocou o Governo e o povo 
a enfrentar a fome, o povo acudiu em massa doando o que podia 
generosamente, enquanto isso, o Governo dava comida estragada para 
os passavam fome. Você acha que se Lula estivesse no Governo ele ia 
deixar isso acontecer?”. 

 
 

No programa do HGPE do dia 03 de agosto de 1994 (1º turno) e, nessa campanha, o 

candidato Lula apresenta um vocabulário melhor, mas, apesar de demonstrar que está ao 

lado do povo, ainda não passa credibilidade e segurança aos eleitores. Seu programa é bem 

produzido, não é um programa feio. 

Lula enfatiza constantemente que é o líder dos pobres, porém, na ocasião, esse 

ponto não favoreceu a campanha. Outra estratégia que não surte o efeito desejado é atacar 

o adversário – apesar de, muitas vezes, apresentar a verdade. Contudo, esses pontos não 

foram positivos no contexto geral da campanha. 

 Apesar do programa ser interessante, carece de imagens. O plano de governo não é 

apresentado, o candidato não expõe suas propostas. Em suma, Lula não transmite 
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 confiança e, dessa forma, não passa a imagem do candidato ideal para assumir a 

Presidência do Brasil.   

 
 
 
Lula – 19 de agosto 1994 – 1º turno (noite) 
 
Posicionamento 
 
Cenário 1 Fotos de pessoas desempregadas. 
Locução de 
um homem 

“Agora você vê um Brasil de verdade. No programa de hoje, o drama 
do desemprego. O desemprego aumenta, em junho, mais 5 mil pessoas 
foram demitidas em São Paulo. Essas fotos foram tiradas terça-feira, 
dia 16 de agosto, na fila do seguro desemprego. João Ferreira, casado, 
3 filhos, eletricista desempregado há 35 dias (...) essa é a praça do 
desemprego do bairro Santo Amaro, em São Paulo, aqui os 
desempregados se reúnem todas as manhãs, eles procuram trabalho, 
mas raramente encontram (...) veja agora Lula falar de desemprego, 
Lula sabe o que está falando”. 

Cenário 2 O candidato aparece fazendo um discurso em um cenário com fundo 
azul. 
“Em 1970 eu estava iniciando minha vida no sindicato e todas as vezes 
que a gente ia reivindicar salário, Delfim Neto, que era o Ministro da 
Fazenda, dizia o seguinte: esses trabalhadores não são compatriotas, 
eles são radicais, porque primeiro nós temos que fazer o bolo crescer e 
quando o bolo crescer nós vamos distribuir. (...) Pois bem, o bolo  
cresceu de 1970 a 1980 e quando a gente pensava que ia ser a nossa 
partilha, eis que eles comeram os nossos pedaços do bolo. Agora 
estamos em 1994 e outra vez eles fazem um plano econômico e falam 
para os trabalhadores, primeiro a gente tem que estabilizar a economia 
pra depois começar a distribuir (...) é por isso que não podemos 
esperar, porque eles falam, esperem, esperem!”. 

 
 

No programa do dia 19 de agosto 1994 (1º turno), verificamos que Lula continua 

enfatizando a posição de ‘candidato do povo’. O candidato demonstra ser sindicalista, do 

povo. É um bom programa. 

Neste programa, Lula apresenta-se revolucionário, com aparência e discurso 

melhores. A imagem é ´o homem que quer fazer justiça a qualquer preço`, porém, usa a 

tática errada ao atacar o adversário – a referida postura não é aconselhável. Informar o 

cidadão brasileiro é uma atitude plausível, contudo, ao invés de atacar a oposição, o mais 

coerente é apresentar soluções.  
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Lula – 7 de setembro 1994 – 1º turno (noite) 
 
Posicionamento e Construção da imagem 
 
Cenário 1 Aparece Mercadante, vice de Lula, em um estúdio com fundo azul, 

fazendo um discurso criticando uma entrevista. 
Cenário 2 Imagem de carreatas e comícios de Lula. 
Locução de 
um homem 

(...) na caminhada pela paria no Rio de Janeiro uma grande animação 
de mais de 5 mil manifestantes (...) participe você também da 
campanha de Lula deposite sua contribuição na conta 13.000-1, 
agência 3323-5 no Banco do Brasil, invista num futuro melhor. 

Cenário 3 Aparece imagem de uma reportagem onde FHC usou o nome do 
Deputado Roberto Freire no seu programa de TV Roberto Freire 
mandou uma carta a FHC repudiando o uso inescrupuloso de seu 
nome, Roberto Freire reafirmou que ele e seu partido (PPS) apóiam 
decididamente a candidatura de Lula a Presidente. 

Cenário 4 Aparece uma foto de FHC abraçando Collor onde os dois estão rindo. 
Locução de 
um homem 

“De quem será que eles estão rindo?”. 

 
 
 

O programa do HGPE veiculado no dia 7 de setembro de 1994 (1º turno) é 

razoável. Lula insiste em atacar verbalmente o candidato adversário e isso não favorece a 

campanha. Lula deveria mostrar o seu interesse pelo Brasil, apresentar o plano de governo, 

sua equipe, transmitir segurança e deixar de lado o ataque aos adversários.  

Outro ponto negativo é que o candidato em questão passa a imagem de ´justiceiro` e 

essa postura pode ser prejudicial, ou seja, não ser bem vista pelos eleitores. Lula precisa  

transmitir confiança, segurança ao povo brasileiro. Além disso, a imagem deve ser mais 

amigável, menos sisuda.  
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FHC – 18 de agosto 1998 – 1º turno (tarde) 
 
Formato “Talk Show” editado 
 
Cenário 1 Programa de entrevistas, no qual FHC é entrevistado. 
Entrevista Nessa entrevista levantaram-se os seguintes assuntos: como FHC já 

era conhecido como um Sociólogo, ele já conhecia muito o Brasil, mas 
e como Presidente? Teve a oportunidade de conhecer mais o Brasil? O 
que FHC aprendeu com esse povo?FHC diz que teve muita 
oportunidade e viajou mais de 150 vezes para o interior e pode 
observar que o povo é muito carinhoso, gosta de tocar de sentir.  
Em questão do desemprego. Os opositores dizem que FHC cuidou da 
inflação e esqueceu do emprego. O que ele acha? FHC não concorda 
porque quem cuida da inflação cuida do emprego, porque senão houve 
um controle da economia, quem investiria no Brasil? 

 
 
 

O programa de FHC do dia 18 de agosto de 1998 (1º turno) tem um ponto positivo, 

pois é aberto a perguntas dos eleitores. 

 No nosso ponto de vista, essa estratégia de abrir o programa para perguntas dos 

eleitores – ao invés do candidato apenas discursar – é muito interessante, pois aproxima o 

candidato do eleitor e vice-versa. Além disso, o formato mais usual que é o discurso nos  

programas do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral concede espaço para novas 

ferramentas de comunicação. 
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FHC – 8 de setembro 1998 – 1º turno (noite) 
 
Meta – campanha e realizações 
 
 
Slogan  COLIGAÇÃO UNIÃO TRABALHO E PROGRESSO (PSDB – PFL – 

PPB – PTB – PSD) 
Cenário 1 Um homem de terno e gravata na rua, apresenta o livro “AVANÇA 

BRASIL” do programa de Governo do FHC nos próximos 4 anos. 
Cenário 2 Aparece imagens de rodovias com homens trabalhando 
Locução de 
um homem 

É apresentado o programa de Governo para as regiões 
“Nos últimos 4 anos o Presidente FHC vem realizando o programa 
chamado BRASIL EM AÇÃO composto com 42 grandes projetos, que 
estão permitindo novos pólos de desenvolvimento, levando indústrias e 
empregos para todas as regiões do país, nos próximos 4 anos o BRASIL 
EM AÇÃO  vai ser ampliado com obras fundamentais para o país como 
o RODOANEL DE SÃO PAULO que além de desengarrafar a maior 
cidades brasileira vai facilitar o escamento de nossa produção e a 
FERROVIA TRANSNORDESTINA uma obra importantíssima para o 
Nordeste que vai ligar a HIDROVIA DO SÃO FRANCISCO ao 
PORTO DE PECÉM integrando toda a região”, 

Cenário 3 O candidato faz um discurso em um estúdio ao fundo do estúdio uma 
bandeira do Brasil. 
“Uma economia só pode ser verdadeiramente independente quando tem 
inflação controlada e tem estabilidade, por isso nós lutamos tanto pelo 
Real, o homem só será verdadeiramente independente quando ele tem 
seu trabalho e seu emprego, por isso o nosso desafio para o próximo 
mandato é vencer o desemprego (...) assim como independênc ia e 
liberdade que festejamos ontem tem que ser cuidas e garantidas 
permanentemente o Real também precisa ser cuidado e garantido foi 
esse o compromisso que assumi com o Brasil e com todos os brasileiros 
em 94 garantir a estabilidade conduzindo o Real sem sobressalto sem 
sustos sem surpresas e você sabe que honrei esse compromisso e é esse 
mesmo compromisso que renovo nesta campanha de 98 certo de que ao 
assumi- lo sou traduzindo a vontade do povo brasileiro expressa numa 
frase tantas vezes por mim ouvida ao longo desses 4 anos: Presidente 
Segure o Real!” 

Cenário 4 Aparece imagens do mapa do Brasil com desenhos coloridos de escola, 
saúde, etc. Com fundo musical da trilha do seu jingle. 

Locução de 
um homem 

“O Presidente FHC derrubou a inflação e estabilizou a nossa economia 
para melhorar a vida das pessoas. E quer mais 4 anos para fazer muito 
mais pelo Brasil e pelos brasileiros. Para que cada vez mais as crianças 
tenham escola (...) cabe a você decidir se quer que tanta coisa que falta 
se torne realidade ou se quer que tudo isso fique apenas no papel. 
AVANÇA BRASIL, FERNANDO HENRIQUE PRESIDENTE!” 

Cenário 5 Imagens de FHC em comícios, discursos em campanhas, ele nas ruas 
com crianças carentes.  

Jingle “Ele tem experiência, tem um rumo claro, ele tem preparo pra enfrentar 
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esse rojão, luta pela gente é um cara competente, nosso povo ta com 
ele, porque ele ta com o povão, FH eu to com você, pra avançar pra 
fazer acontecer, FH eu to com você, pra avançar, pra fazer acontecer, 
Ele tem experiência, tem um rumo claro, ele tem preparo pra enfrentar 
esse rojão, luta pela gente é um cara competente, nosso povo ta com 
ele, porque ele ta com o povão, FH eu to com você, pra avançar pra 
fazer acontecer, FH eu to com você, pra avançar, pra fazer acontecer”. 

 
 

Através do programa veiculado no dia 8 de setembro de 1998 (1º turno), 

constatamos definitivamente que FHC transmite segurança. O ponto mais interessante é 

que o candidato passa essa imagem ao transmitir que o candidato Lula é muito 

inexperiente, não tem rumo e não é competente – como mostra o jingle de FHC, o qual 

insinua que FHC é bem mais preparado do que o adversário. O jingle da campanha é muito 

bem elaborado: “Ele tem experiência, tem um rumo claro, ele tem preparo pra 

enfrentar esse rojão, luta pela gente, é um cara competente (...)”.   

Nos programas de FHC, o foco principal é destacar o que o candidato já fez pelo 

Brasil, que a experiência adquirida é muito importante e conta pontos para ele, vejamos: 

 “O Presidente FHC derrubou a inflação e estabilizou a nossa economia para 

melhorar a vida das pessoas. E quer mais 4 anos para fazer muito mais pelo Brasil e 

pelos brasileiros. Para que cada vez mais as crianças tenham escola (...) cabe a você 

decidir se quer que tanta coisa que falta se torne realidade ou se quer que tudo isso 

fique apenas no papel. AVANÇA BRASIL, FERNANDO HENRIQUE 

PRESIDENTE!”. 

Em suma, o respectivo programa conta com imagens que transmitem credibilidade, 

inclusive, com o depoimento voluntário das pessoas nas ruas. FHC passa confiança ao 

discursar, ao expor o que já fez pelo Brasil e o seu plano de governo. As propostas são 

apresentadas com clareza e esse é o enfoque da campanha 
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FHC – 12 de setembro 1998 – 1º turno (noite) 
 
Posicionamento - editado 
 
Cenário 1 O candidato aparece fazendo um discurso em um estúdio, ao fundo a 

Bandeira do Brasil. 
“(...) são os pequenos agricultores brasileiros que alimentam uma boa 
parte desse país e garantem empregos e rendas no campo, e foi o que 
fizemos pela primeira vez na nossa história o pequeno agricultor deve 
acesso a crédito o Programa Nacional de Agricultura Familiar o 
PRONAF – um programa que foi criado pelo meu Governo e que ajuda 
milhares de famílias no campo (...) mais que uma iniciativa agrícola o 
PRONAF é uma iniciativa social pois com ele além de dar milhões em 
crédito melhoramos a renda e garantimos novos postos de trabalho no 
campo.  

Cenário 2 Aparece imagem do campo, onde pessoas estão trabalhando. 
Locução de 
um homem 

“Programa de Governo para a Agricultura. Mais investimentos no 
PRONAF, os recursos do PRONAF serão ampliados para 3 bilhões de 
reais por ano, com ele o Governo do Presidente Fernando Henrique vai 
poder valorizar ainda mais o pequeno produtor e a agricultura familiar, 
mais crédito para plantar e colher. O Governo Federal vai ampliar a 
atuação do PRONAF criando novas linhas de crédito para custeio da 
produção e mais investimentos na pequena agricultura serão feitos mais 
1 milhão e 200 mil contratos por ano, mais financiamento para as 
pequenas agroindústrias com financiamento e assistênc ia técnica o 
Governo Federal vai incentivar a criação de pequenas agroindústrias 
regional, inclusive com treinamento de mão-de-obra e programa de 
sementes selecionadas, assim o Governo Federal vi transformar 
pequenos agricultores em pequenos empresários melhorando a renda e 
gerando mais empregos no campo. Ampliar a Reforma Agrária, fazer 
mais e melhor, as terras improdutivas vão continuar sendo 
desapropriadas para continuação de novas assentamentos e além da 
terra assentados terão crédito e assistência técnica para que possam 
plantar e colher. Com o Projeto Casulo os Estados e Municípios 
cadastram os agricultores sem terra da região e identificam áreas 
disponíveis, o Governo Federal dá o crédito para a compra da terra e 
garante a infra-estrutura e com o Banco da Terra o Governo Federal vai 
incentivar a criação de cooperativas de agricultura e sem terra que 
receberão dinheiro necessário para a compra do lote que escolherem, os 
empréstimos serão pagos em 20 anos a juros mais baixos, com os 
agricultores negociando o preço da terra sai mais barato, assim a 
Reforma Agrária vai caminhar mais rápido do jeito que o Brasil 
precisa. AVANÇA BRASIL”. 

Cenário 3 O candidato aparece em um estúdio, ao fundo a Bandeira do Brasil.  
Ele fala sobre o Real, que vai continuar cuidando dele que foi o 
compromisso que ele assumiu com o povo brasileiro e é o compromisso 
que ele renova. 
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Cenário 4 Aparece imagens da bolsa de valores. 
Locução de 
um homem 

“Esta foi uma semana muito difícil para o mundo inteiro. Uma semana 
que fez tremer algumas das economias mais sólidas do mundo. As 
bolsas de valores caíram em toda parte, somente nessa quinta – feira, 
houve uma queda de 5,82% em Frankfurt (...) todas as medidas para 
proteger o Real serão tomadas, nenhum interesse é maior do que a 
estabilidade (...)”. 

 
 
 

No programa do dia 12 de setembro de 1998 (1º turno), FHC ressalta a importância 

dos agricultores – mais um ponto positivo, pois mostra o que já foi e, também, será, feito: 

“(...) são os pequenos agricultores brasileiros que alimentam uma boa parte desse país 

e garantem empregos e rendas no campo, e foi o que fizemos pela primeira vez na 

nossa história, o pequeno agricultor teve acesso a crédito – o Programa Nacional de 

Agricultura Familiar, o PRONAF, é um programa que foi criado pelo meu Governo 

(...)”. 

“Programa de Governo para a Agricultura. Mais investimentos no PRONAF, os 

recursos do PRONAF serão ampliados para 3 bilhões de reais por ano, com ele o 

Governo do Presidente Fernando Henrique vai poder valorizar ainda mais o pequeno 

produtor e a agricultura familiar, mais crédito para plantar e colher (...)”. 

Outro ponto interessante a ser ressaltado – além do plano de governo e da 

continuidade dos projetos que ora vinham sendo desenvolvidos –, é que nos discursos e 

programas, sempre aparece a Bandeira do Brasil em segundo plano no estúdio, e isso 

demonstra que o candidato é nacionalista e ama o seu país. Nesse contexto, sabemos que 

apenas uma imagem pode dizer muita coisa. 

Finalizando, destacamos alguns dos pontos positivos do programa, a saber: o 

continuidade, imagens bonitas, texto claro e objetivo e locução agradável. 

 

 

 

 

 

 
 



106    

 
 
LULA – 18 de agosto 1998 – 1º turno (noite) 
 
Meta-campanha e construção da imagem 
 
 
Slogan CORAÇÃO BRASILEIRO 
Cenário 1 Uma mulher negra em um estúdio, fundo branco com o marca 

CORAÇÃO BRASILEIRO. 
“(...) a partir de hoje se você quer um país que vale a pena para todos, 
um país que é a mistura de todas as raças de todas as cores, de todas as 
vontades um país da paz, vista branco, uma camiseta branca, uma fita 
branca no cabelo, um lencinho branco pendurado na antena do carro 
(...)” 

Cenário 2 Pessoas correndo pela praia, pelas ruas, pessoas nas janelas, todas com 
um pedaço de pano branco na mão. 

Jingle Lula sou eu, 
Lula é a gente, 
Coração brasileiro, 
Quem sabe é quem sente. 

Cenário 3 Imagens de um comício realizado pelo candidato.  
Cenário 4 Imagens do candidato andando pelas ruas com muitas pessoas, ele em 

reuniões com outros políticos. 
Locução de 
um homem 

“Lula, o Deputado mais votado na história do Brasil. Na cons tituinte de 
98, ele foi um dos principais responsáveis pela conquista de direitos 
fundamentais de nosso povo, por exemplo: redução da jornada semanal 
de 48 para 44 horas, direitos iguais para os trabalhadores rurais, 
urbanos e domésticos, 1/3 a mais de salário nas férias, duplicação do 
valor da hora extra de 25% para 50%, licença gestante de 90 para 120 
dias e estabilidade de 5 meses após o parto, piso de 1 salários mínimo e 
13º para o aposentado, salário mínimo para idosos e deficientes que não 
podem se manter (...)” 

Cenário 5 O candidato está em um estúdio, fazendo um discurso, com fundo 
branco e a marca CORAÇÃO BRASILEIRO. 

Locução do 
candidato 

“Eu tenho um sonho, construir uma nação onde cada mulher, cada 
homem tenha orgulho de ser brasileiro, um Brasil sem fome, sem 
analfabeto (...) “  

Slogan LULA PRESINDENTE – VICE BRIZOLA 
UNIÃO DO POVO MUDA BRASIL 
PT – PDT – PSB – PcdoB - PCB 

 
 

O Brasil está preparado para mudanças, mas a campanha de Lula não transmite  

segurança. O ponto de maior destaque desse programa veiculado no dia 18 de agosto de 

1998 (1º turno) é o enfoque do candidato ter sido o Deputado mais votado da constituinte 

em 98 e suas conquistas no Senado. 
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Lula se mostra sempre do povo, porém, com promessas são vazias. O candidato não 

apresenta um plano de governo (objetivos e metas), e isso não transmite segurança e 

tranqüilidade para o eleitorado. O jingle, por exemplo, mostra uma passagem:  

“Lula sou eu, Lula é a gente,  

Coração brasileiro,  

Quem sabe é quem sente” (...) 

Esse jingle da campanha  de Lula em 1998, transmite que FHC não sabe o que 

realmente o povo deseja/sente. Entretanto, ao tentar denegrir a imagem do concorrente, 

remetendo  e/ou destacando alguns dados, Lula ‘ganha’ apenas pontos negativos. 

 Apesar do programa ser esteticamente bonito e o candidato estar bem apresentável, 

ainda não consegue transmitir confiança. Lula não mostra com clareza as suas propostas, o 

discurso é vazio. 
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Lula – 15 de setembro – 1998 – 1º turno (noite) 
 
POSICIONAMENTO 
 
Cenário 1 Imagens do atual Presidente são mostradas. 
Locução de 
um homem 

“(...) o Presidente do país das maravilhas esconde a verdade de seu 
povo, aumenta os juros para os especuladores internacionais ganharem 
mais e eles dizem que isso é um ato de coragem (...)”. 
No ar o programa CORAÇÃO BRASILEIRO, LULA PRESIDENTE, 
BRIZOLA VICE! 

Cenário 2 Mostra imagens de pessoas sendo entrevistadas nas ruas. 
Eles dizem que a culpa da crise do pa´si é do FHC e que mudaram de 
idéia, vão votar em Lula. 

Locução de 
um homem 

(...) “nos últimos 4 anos o Presidente abaixou a cabeça para banqueiros 
e agiotas, subiu tanto os juros e abriu de tal maneira o país de 
importações indiscriminadas que as nossas empresas não resistiram 
estão fechando e assim o desemprego dobrou, grandes indústrias já 
estão parando”. 

Cenário 3 Discurso do candidato em um escritório, sentado na mesa, atrás dele 
tem um armário com livros. 

Locução do 
candidato 

“Você já parou pra pensar porque o Presidente Argentino quer tanto a 
reeleição do Presidente FHC? É porque o Brasil virou um país que 
importa tudo e produz muito pouco, nós estamos importando arroz, 
trigo, milho, cacau (...) conclusão estamos gerando emprego lá fora e 
desemprego aqui dentro e o pouco dinheiro que tem o nosso 
Presidente baixa a cabeça e vive  fortalecendo e enchendo a barriga dos 
agiotas internacionais (...) no meu Governo nós vamos priorizar a 
micro e média pequena empresa que são responsáveis pela geração de 
60% de empregos nesse país, nós vamos priorizar a agricultura 
ajudando os agricultores que tem terra com financiamento e fazendo 
Reforma Agrária (...) nesse momento de crise você não deve ter medo 
e nem ficar desesperado você precisa respeitar efetivamente a sua 
vontade de lutar, levantar a cabeça e vir comigo nessa luta, porque não 
é uma tarefa fácil, mas só será feita com alguém que posso olhar no 
seu olho e nunca baixar a cabeça para os agiotas internacionais, dia 4 
de outubro eu preciso do seu voto”. 

Cenário 4 Mostra do candidato em lugares que nenhum político jamais visitou, ele 
conviveu e sentiu com cada pessoa seus problemas e dificuldades.  

Cenário 5 Pessoas sendo entrevistadas nas ruas dizendo que vão votar em Lula. 
Locução de 
um homem 

“A campanha de Lula não tem dinheiro como aquela do Brasil 
maravilha. Disque 0900 110765 para dar sua contribuição para mudar 
esse Brasil” 

Slogan UNIÃO DO POVO MUDA BRASIL 
PT – PDT – PSB – PcdoB - PCB 
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Com a tática de mostrar que o Governo de FHC vai muito mal, no programa do dia 

15 de setembro de 1998 (1º turno) Lula  não apresenta o seu plano de governo para o povo 

e, mais uma vez em seu programa, apenas ataca o concorrente – ponto negativo, pois, 

conseqüentemente reforça ainda mais o nome/ imagem do candidato concorrente. Além 

disso, utilizar estratégia de ataque ao adversário não passa credibilidade ao povo, ao eleitor. 

Vejamos um exemplo: “(...) nos últimos 4 anos, o Presidente abaixou a cabeça 

para banqueiros e agiotas, subiu tanto os juros e abriu de tal maneira o país de 

importações indiscriminadas que as nossas empresas não resistiram, estão fechando e 

assim o desemprego dobrou, grandes indústrias já estão parando”. 

Outro ponto importante a ser ressaltado, é que Lula pede contribuição para a sua 

campanha alegando não ter dinheiro, entretanto, isso não traz credibilidade: “A campanha 

de Lula não tem dinheiro como aquela do Brasil maravilha. Disque 0900 110765 para 

dar sua contribuição para mudar esse Brasil”. 

Finalizando, percebe-se definitivamente que o programa de Lula (e o próprio 

candidato) não transmite credibilidade, não apresenta um plano de governo concreto e 

coerente e utiliza estratégia de ataque – o que é um ponto negativo. O programa é vago, sem 

imagens bonitas e não atrai a atenção do público.  
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Lula – 28 de setembro 1998 – 1º turno (tarde) 
 
Posicionamento e Construção da Imagem 
 
Slogan CORAÇÃO BRASILEIRO 
Cenário 1 Reportagens que saíram em Jornais internacionais e brasileiros, onde 

mostra que o país já está a um mês negociando com o FMI 
Locução de 
um homem 

“(...) você sabe o que é o FMI, um fundo monetário internacional, é um 
órgão que existe não ajudar países a sair da crise, mas para garantir que 
os banqueiros internacionais recebam suas dívidas. 
Todas as vezes que um país recorreu ao FMI, teve que cortar gastos na 
saúde e educação teve que aumentar juros e impostos, resultado: 
recessão e desemprego. É ou não é um pacote monstruoso que este 
governo está preparando após as eleições? 
Os assessores reclamaram também que a gente não pôs a fala inteira do 
Presidente sobre os aposentados, atendendo a pedidos ai vai ela”. 

Cenário 2 Mostra o Presidente FHC fazendo um discurso 
Locução do 
Presidente 

“(...) não se aposentem com mais de 50 anos não sejam vagabundos 
num país de miseráveis!” 

Cenário 3 Pessoas sendo entrevistadas nas ruas, falando sobre o absurdo que o 
Presidente disse sobre as pessoas que se aposentam com 50 anos 

Cenário 3 O candidato aparece em um estúdio com fundo azul escuro, com a 
bandeira do Brasil, fazendo um discurso. 

Locução do 
candidato 

“A vida não termina quando se aposenta, pelo contrário, começa um 
novo tempo, o tempo da experiência, o tempo do saber. Temos que 
aproveitar a vida enquanto ela existe, lutando, mas também passeando, 
dançando, namorando, fazendo as coisas boas que a vida nos 
proporciona. Dê a chance a você mesmo, a hora é agora, eu preciso do 
seu voto!”. 

Cenário 4 Imagens da história de Lula na política, fazendo discursos, em reuniões 
com outros políticos, nas ruas com as pessoas. Enquanto as imagens 
passam temos uma locução de um homem contando essa história. 

Cenário 5 Mostra que as melhores cabeças estão com Lula. Enquanto temos a 
locução de uma mulher, vai aparecendo fotos dessas pessoas: Waldir  
Pires, ex-ministro da Presidência; Benedita da Silva, Senadora; Antônio 
Fagundes, ator da Globo; José Aristodemo Pinotti, ex-Secretário de 
Saúde do Estado de São Paulo;  

 
 

Dia 28 de setembro de 1998 (1º turno) e defrontamo-nos com mais um programa 

em que Lula não apresenta seu plano de Governo. Fica apenas batendo na mesma tecla, 

falando do Governo de FHC. Essa estratégia faz com que o povo não vote nele.  

Os programas do PT apenas atacam o Governo de FHC, mostram Lula realizando 

comícios, enfim, não transmite conteúdo e credibilidade. 
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Ainda visando denegrir a imagem de FHC, o candidato Lula apresenta em seu 

programa um depoimento que FHC fez em relação a quem se aposenta aos cinqüenta anos. 

Com essa demonstração, tenta persuadir os eleitores (e denegrir a imagem de FHC). 

Vejamos o trecho do depoimento de FHC: “(...) não se aposentem com mais de 50 

anos, não sejam vagabundos num país de miseráveis!”. 

Logo após, Lula faz um depoimento sobre o referido assunto: 

“A vida não termina quando se aposenta, pelo contrário, começa um novo 

tempo, o tempo da experiência, o tempo do saber. Temos que aproveitar a vida 

enquanto ela existe, lutando, mas também passeando, dançando, namorando, fazendo 

as coisas boas que a vida nos proporciona. Dê a chance a você mesmo, a hora é agora, 

eu preciso do seu voto!”. 

 Lula não apresenta os planos do seu governo. O programa não conta com imagens 

bonitas (apenas imagens de comícios) e discursos envolventes. O candidato prefere atacar 

FHC e isso não favorece a campanha. 
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Lula – 9 de maio 2002 – 1º turno (noite) 
 
Pré – Campanha 
 
Construção da Imagem 
 
Cenário 1 Imagens do Estádio da Vila Euclides, São Bernardo do Campo.  
Locução do 
candidato 

“Toda vez que eu entro no Estádio Vila Euclides eu fico muito 
emocionado porque devo tudo que sou na vida política ao que 
aconteceu aqui. Mas dois fatos que marcaram a minha vida e que cada 
vez mais que eu vejo as imagens eu fico emocionado foi a grande 
Assembléia de 1979 e a grande Assembléia que tivemos aqui em abril 
de 1980, era um clima muito emocionado e de repente a gente percebe 
helicópteros do exército sobrevoando nossas cabeças e eu comecei 
ficar preocupado porque se houvesse tumulto e o pessoal saísse 
correndo poderia alguém se machucar, ai chamei o pessoal e disse 
vamos levantar nossas bandeiras e vamos cantar o Hino Nacional por 
que nós temos que provar pra eles que nós é que somos brasileiros, 
nós é que amamos essa terra (...)”. 

Cenário 2 Estúdio, fundo distorcido. 
Depoimento de 
Vicentinho (ex-
presidente da 
Central Única 
dos 
Trabalhadores) 

“Éramos ali 100 mil 120 mil para seguir aquele caminho aquela 
orientação tinha que ter alguém para dar uma palavra, eu me lembro 
que uma vez alguns companheiros, e até eu mesmo falava em 
pequenos grupos outros falavam para grupos maiores (...), mas a 
palavra que pegava e que valia e que marcava era a palavra de Lula”. 

Cenário 3 O candidato aparece ainda no Estádio Vila Euclides. 
Depoimento do 
candidato Lula 

“A primeira idéia que tive do PT na verdade foi num Congresso dos 
Petroleiros, eu estava no Hotel Bahia estava lá presente FHC (...) e lá 
primeira vez eu tive a idéia que era preciso criar o Partido dos 
Trabalhadores, eles até concordaram comigo, mais depois foram para 
outro canto”. 

 Cenário 4 Estúdio, fundo distorcido. Também no decorrer do depoimento 
aparecem imagens de Lula em um show ao lado de Elis Regina e 
outras pessoas importantes daquela época. 

Depoimento de 
José Dirceu  
(Presidente 
Nacional do 
PT) 

“O Lula teve a idéia de criar o PT no mesmo momento em que a 
sociedade brasileira cansada da Ditadura começava a renascer para o 
debate político e a idéia de um partido novo de trabalhadores, 
movimentos populares, estudantes, artistas e intelectuais, entusiasmou 
entidades e personalidades de todo o Brasil, foi assim que nasceu o 
PT, defendendo a liberdade e a democracia”. 

Cenário 5 Estúdio. Aparecem também algumas imagens de Lula em alguns 
comícios, onde milhares de pessoas estavam presentes. 

Depoimento do 
Dep. Federal 
Genoino (Pré-
Candidato ao 
Governo de 

“A democracia brasileira estaria completa sem eleição direta para 
Presidente da República, o PT foi o primeiro Partido a lutar para 
diretas já, com a nossa vontade e determinação política realização o 
primeiro comício em 83 no Pacaembu em São Paulo participamos das 
gigantescas manifestações que entraram para a história nesse país, 
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São Paulo) infelizmente o Congresso não aprovou a direta já e Tancredo Neves 

foi eleito sem o voto do povo. Somente em 86 com a Assembléia 
Nacional Constituinte Eleita, para escrever uma nova constituição as 
diretas viraram Lei. E sabe qual foi o Deputado Federal mais votado 
com 650 mil votos em todo país? Luís Inácio Lula da Silva”.  

Cenário 6 Estúdio. Aparecem também imagens de comícios e as pessoas de 
caras pintadas nas ruas pedindo o impeachment de Collor.                         

Depoimento do 
Dep. Federal 
Mercadante 
(Pré-Candidato 
ao Senado) 

“Em 1989 finalmente o Brasil votou para Presidente foi uma 
campanha emocionante que empolgou todo país, tão forte que a gente 
nunca vai esquecer Lula e Collor foram para o segundo turno, Collor 
ganhou mas decepcionou a todos, ele foi acusado de corrupção, 
investigado por uma CPI proposta pelo Senador Suplicy 
e pelo Deputado José Dirceu do PT, o trabalho do PT, o apoio da 
imprensa, da juventude de caras pintadas nas ruas forçaram a renuncia 
de Collor para evitar impeachment!”. 

Cenário 7 Imagens de Lula abraçando o cantor Caetano Veloso, ele em 
conferências internacionais, aparece também ao lado do Presidente de 
Cuba Fidel Castro, com o Papa João Paulo II. Ele fazendo discursos e 
as pessoas aplaudindo de pé. 

Locução de um 
homem 

“E foi assim que o grande líder sindical se transformou no maior líder 
popular da história do Brasil, conhecido, admirado e respeitado pelos 
quatros cantos do mundo. Viagens, debates e conferências 
internacionais da França, Alemanha, Portugal, Cuba, Estados Unidos, 
Rússia, China, Japão, deram a Lula nesses 22 anos uma outra 
dimensão. Durante todo esse tempo ele açulou enorme experiência e 
notável conhecimento, um líder sempre presente onde quer que o PT 
governe, sugerindo aconselhando e apontando caminhos”. 
 

 
 
 

No programa do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral veiculado no dia 9 de 

maio de 2002 (1º turno), o candidato Lula consegue transmitir certa emoção. É um 

programa bem planejado, com depoimentos e imagens da época. 

A partir da análise desse programa, notamos que, dessa vez, o candidato Lula está 

bem mais preparado, com estratégias inovadoras e apostando na vitória.  

 O respectivo programa conta com depoimentos dos eleitores, as imagens emocionam 

e o candidato relata sobre a sua caminhada de forma madura e envolvente. Nessa campanha, 

Lula aparenta não estar preocupado com o candidato concorrente e apresenta boa aparência. 
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Lula – 05 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 
 
Posicionamento 
Cenário 1 Imagens do Vale de Jequitinhonha, Norte de Minas Gerais. Mostra 

imagens de pessoas que moram lá. Muita pobreza. 
Locução do 
candidato 

“Já estive 3 vezes no Vale de Jequitinhonha e nem que eu viva 100 
anos vou conseguir esquecer do vi.” 

Depoimento 
de uma 
moradora 

“A necessidade aqui é a fome que é demais, eu mesma não tenho 
vergonha de falar não, porque eu lá em casa passo muita necessidade 
com meus filhos.” 

Outro 
depoimento 
de outra 
mulher, que 
também é 
moradora. 

“As crianças pede e o que come não tem o que dá, as crianças choram e 
a gente chora também, porque tem hora que a gente chora porque as 
crianças não sabem de nada, eles querem é comer, e então tem hora que 
não tem e o que a gente vai fazer. É assim, as coisas aqui, não mole não 
viu, mas com fé em Deus a gente vai vivendo assim mesmo, é ter fé em 
Deus que a pessoa vivi”. 

Locução de 
um homem 

“De quatro em quatros anos tem eleição para Presidente, de quatro em 
quatro anos os brasileiros e brasileiras dos lugares mais pobres desse 
país comparecem religiosamente nas urnas e deixam lá seu voto e sua 
esperança, cada vez melhor de que se passar da eleição, alguém, algum 
dia, se lembrem que eles existem!”. 

 
 

No programa veiculado em 05 de setembro de 2002 (1º turno), o candidato Lula 

consegue novamente transmitir emoção quando apresenta imagens do Vale de 

Jequitinhonha, Norte de Minas Gerais. Com isso, tenta persuadir o eleitor de que é ele que 

se importa com esses tipos de pessoas, ou seja, ele é o Presidente que a Nação precisa. 

Vejamos um exemplo na passagem em que o locutor diz: “De quatro em quatros anos 

tem eleição para Presidente, de quatro em quatro anos os brasileiros e brasileiras dos 

lugares mais pobres desse país comparecem religiosamente nas urnas e deixam lá seu 

voto e sua esperança, cada vez melhor de que se passar da eleição, alguém, algum dia, 

se lembrem que eles existem!”. 

Mesmo sem aparecer muito no decorrer do programa – uma vez que os depoimentos 

estiveram em evidência –, Lula consegue transmitir emoção.  

Finalizando, destacamos que um ponto positivo no final do programa é a locução de 

uma pessoa a qual diz: “Lula é a melhor opção”. 
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Lula – 10 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 
 
Posicionamento 
 
Cenário 1 O candidato aparece em uma indústria de carros. 
Locução do 
candidato 

“Tenho conversado com muitos empresários e com os sindicatos dos 
trabalhadores e todos estão convencidos que a única solução é o Brasil 
voltar a crescer. A verdade é que estamos no mesmo barco e temos que 
dar as mãos e remar na mesma direção. Um bom exemplo disso foi 
quando em novembro do ano passado as quedas das vendas obrigaram a 
Volkswagen a demitir três mil funcionários e o líder sindical Luís 
Marinho foi para a Alemanha conversar com a direção mundial da 
empresa. Numa reunião histórica, foi feito um acordo, e das três mil 
demissões, duas mil e quatrocentas não precisaram acontecer, e mais, 
por esse acordo, a empresa se obrigou a modernizar a fábrica de São 
Bernardo, produzir novos produtos e não demitir ninguém por 5 anos. 
Esse é um bom exemplo de que quando empresários e trabalhadores se 
entendem, é melhor para todos. É por isso que a minha grande proposta 
é fazer um pacto social entre Governo, empresários e trabalhadores e 
essa é cada vez mais aceita, cada vez mais compreendida por todos (...) 
Temos que reduzir impostos, aumentar as exportações e reduzir os 
juros, só assim a nossa economia vai voltar a crescer e a gerar novos 
empregos que o povo brasileiro tanto precisa!”. 

 
 

No dia 10 de setembro de 2002, notamos que Lula  realmente adotou outra postura e 

apresenta um programa com conteúdo, ou seja, utiliza um discurso firme, com dados 

concretos. O candidato consegue transmitir a imagem de que agora está preparado para 

assumir a Presidência da República. 

Lula inicia a campanha de 2002 com postura distinta das anteriores. Muda o estilo de 

falar, de se vestir e apresenta um plano de governo. 

O candidato utiliza palavras apropriadas em seus discursos, imagens dos locais 

narrados são exibidas e, também, diz como fazer (Plano de Governo). 

Nessa campanha de 2002, Lula está com uma postura distinta das anteriores, 

demonstra ser um homem forte, passa confiança.  
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Lula – 21 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 
 
Posicionamento 
 
Cenário 1 O entrevistado aparece em um escritório. 
Entrevista de 
Eugênio 
Staub 
(Diretor 
Presidente da 
Gradiente) 

“Até recentemente eu acreditava que era dos candidatos mais técnicos 
que nós precisamos. Hoje eu tenho a certeza de que nós precisamos de 
um político, alguém capaz de unir esse país, capaz de estabelecer 
planejamento, propostas, juntar todo mundo em torno das realizações 
delas e esse candidato é o Lula”. 

 
 
 No programa do HGPE do dia 21 de setembro de 2002 (1º turno) é exibido um 

depoimento concedido por Eugênio Staub (Diretor Presidente da Gradiente), o qual ressalta, 

ainda mais, a análise do programa anterior. Lula se mostra mais maduro, firme e consciente, 

inclusive, o respectivo diretor afirma que o candidato é a melhor opção de mudança para o 

Brasil – político que está ao lado do povo, único e capaz. Como diz o entrevistado: “Até 

recentemente eu acreditava que era dos candidatos mais técnicos que nós precisamos. 

Hoje eu tenho a certeza de que nós precisamos de um político, alguém capaz de unir 

esse país, capaz de estabelecer planejamento, propostas, juntar todo mundo em torno 

das realizações delas e esse candidato é o Lula”. 

 O depoimento acima é uma tática positiva, pois reforça ainda mais que o candidato é 

a melhor opção para o Brasil e, conseqüentemente, transmite credibilidade. 
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Lula – 28 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 
 
Posicionamento 
 
Slogan Lula Presidente 13 
Cenário 1 Lula aparece em uma sala com todos os seus companheiros. Genoino, 

Mercadante, Marta Suplicy, José Dirceu, Antonio Palloci, seu vice José 
Alencar e outros. 

Locução do 
candidato 

“Boa noite Brasil! Quero começar meu programa de hoje agradecendo 
a minha equipe que durante praticamente todo esse ano esteve ao meu 
lado, dando cada um o melhor de si para que pudéssemos ter hoje na 
mão um programa de governo a altura do Brasil que todos nós 
queremos construir!”. 

Cenário 2 Lula aparece nessa mesma sala fazendo um depoimento. Abaixo da tela 
aparece seu LULA 13. 

Depoimento 
do candidato 

“A crise que nosso país atravessa não deixa dúvida, o atual modelo 
econômico está esgotado (...) veja as minhas principais propostas”. 

Cenário 3 Aparece uma tabela onde mostra as principais propostas de Lula. 
Locução de 
um homem 

“Estabelecer novo contrato social entre Governo, empresários e 
trabalhadores, visando à retomada do crescimento econômico, geração 
de empregos e melhor distribuição de renda, aumento das exportações, 
redução da taxa de juros, reforma tributária justa, que desonere a 
produção, estímulo ao turismo, à agroindústria, à agricultura familiar e 
à reforma agrária.” 

Cenário 4 Lula no mesmo cenário anterior. 
Depoimento 
do candidato 

“Quero também aproveitar pra dizer aos empresários que o Brasil 
precisa muito deles, para esse grande desafio de voltar a crescer e gerar 
empregos e exportar (...) talvez por isso tenho tanta admiração pelo 
Senador mineiro José Alencar o meu vice, um dos maiores e mais 
sérios empresários do Brasil que lutou e venceu de forma independente 
e hoje exporta 50% de sua produção”. 

 
 

Novamente confirmamos a análise do programa anterior no dia 28 de setembro de 

2002 (1º turno). Lula demonstra maturidade, conta com uma equipe e um plano de governo. 

Vejamos parte do discurso do candidato: “Boa noite Brasil! Quero começar meu 

programa de hoje agradecendo  a minha equipe que durante praticamente todo esse 

ano esteve ao meu lado, dando cada um o melhor de si para que pudéssemos ter hoje 

na mão um programa de governo a altura do Brasil que todos nós queremos 

construir!”. 

A medida que o programa segue, Lula apresenta as suas principais propostas. Os 

programas de 2002 são claros, de fácil entendimento e bem planejados. Em 2002, o 
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 candidato e a sua equipe conseguiram definitivamente alcançar os seus objetivos e  

persuadiram a grande massa.  

Um ponto positivo que não poderíamos deixar de ressaltar é que Lula sempre tem se 

apresentado com toda a sua equipe – estratégia não usual nas campanhas anteriores.  

 

 
Serra – 20 de agosto 2002 – 1º turno (noite) 
 
Posicionamento 
 
Cenário 1 O candidato aparece em um estúdio, fundo com fotos de pessoas 

desconhecidas. 
Discurso do 
candidato 

“Muita gente tem me perguntado como seria a diferença de um 
Governo meu ao do Presidente FHC, pra ser bem objetivo a resposta, é 
simples: há duas áreas onde o meu Governo vai ser totalmente diferente 
do atual Governo, essas áreas são o papel do Governo no combate ao 
desemprego e o papel do Governo Federal ao combate à violência. 
Porque isso? No Governo do FHC, quem se ocupa com a questão do 
emprego é o Ministério do Trabalho, no meu Governo, além do 
Ministério do Trabalho, todos os Ministérios vão estar voltados a essa 
questão que para mim é a questão central de um governante neste 
momento da vida brasileira (...)”. O Ministério da Agricultura, por 
exemplo, vai incentivar preferencialmente as atividades do campo que 
gera mais empregos (...) na questão da violência, nós vamos mudar a 
Constituição se for necessário e vamos mudar não é porque eu queira 
não é porque o país quer, e aí a questão ao combate a violência que hoje 
é obrigação dos Governos Estaduais vai se também da responsabilidade 
do Governo Federal e, por isso, nós teremos o Ministério da Segurança 
Pública que eu vou criar. Esses são dois grandes exemplos de 
diferenças do meu Governo e do Governo atual (...) como candidato a 
ser o primeiro Presidente do primeiro século eu quero dizer a vocês que 
me sinto preparado para responder os desafios desse novo tempo”. 

 
 

Em seu programa do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral do dia 20 de agosto 

de 2002, o candidato José Serra mostra que mesmo sendo do partido de FHC, suas propostas 

são outras. Serra teme que por causa de um governo mal administrado por FHC, ele não 

consiga ganhar as eleições. Um exemplo disso é a passagem de seu discurso “(...) a 

diferença de um Governo meu ao do Presidente FHC, pra ser bem objetivo a resposta, 

é simples: há duas áreas onde o meu Governo vai ser totalmente diferente do atual 

Governo, essas áreas são o papel do Governo no combate ao desemprego e o papel do 

Governo Federal ao combate à violência. Porque isso? No Governo do FHC, quem se 

ocupa com a questão do emprego é o Ministério do Trabalho, no meu Governo, além 
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 do Ministério do Trabalho, todos os Ministérios vão estar voltados a essa questão 

que para mim é a questão central de um governante neste momento da vida brasileira 

(...)”. 

Apesar de Serra ter carreira política, contribuir com melhorias na função de Ministro 

da Saúde, discursar bem, entre outros pontos positivos, o candidato não transmite confiança.  

Serra passa para os telespectadores/eleitores a imagem de que o Governo de FHC foi 

ruim e esse ponto é negativo.  
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Serra – 17 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 
 
Construção da Imagem 
 
Cenário 1 Fotos de Serra e Lula no Congresso, em comícios. 
Locução de 
um homem 

“Luís Inácio Lula da Silva e José Serra tem ambos origem humildes e 
passado de luta, Lula vem de uma família muito pobre do Nordeste e 
Serra também é filho de família humilde, de um fruteiro da Moca, 
ambos já viveram na pele o problema do desemprego (...) José Serra foi 
líder estudantil foi exilado no Chile, onde ficou 9 meses desempregado, 
formou-se em economia no exterior, fez doutorado em economia na 
Universidade em Bornel e voltou para o Brasil para participar na luta 
pela democratização do país, na Assembléia Constituinte ambos foram 
eleitos Deputados, Lula apresentou 41 emendas e 7 e aprovou 7, 
enquanto Serra apresentou 208 emendas e aprovou 130, nela José Serra 
foi o autor da proposta que arrumou recursos para pagar o seguro 
desemprego, foi também um dos criadores do FAT, Fundo Amparo ao 
Trabalhador e o autor da Lei que permite a todo trabalhador acesso a 
esse que é hoje o maior programa profissional do Brasil”. 

Cenário 2 Aparece imagem de um discurso de Lula, onde ele diz que todos os 
candidatos prometem combater o desemprego e que a diferença que 
tem gente falando disso somente agora e enquanto ele tem lutado todo 
por isso toda a sua vida. 

Locução de 
um homem 

“Portanto, quando o companheiro Lula insinua neste comercial que só 
agora José Serra está falando em emprego, ou ele não sabe o que diz ou 
ele esconde o que aconteceu”. 

Cenário 3 Aparece o candidato em um estúdio com fundo azul, e com o Slogan 
JOSÉ SERRA PRESIDENTE. 

Discurso do 
candidato 

“Para resolver o problema do emprego no Brasil é preciso duas coisas, 
é saber fazer e querer fazer, a minha história garante a você que eu sei e 
eu garanto a você que eu quero”. 

Cenário 4 Aparecem muitas pessoas em um estúdio levando a carteira de trabalho. 
Cenário 5 Imagens de Lula e Serra, dando entrevistas, no Congresso. 
Locução de 
um homem 

“Serra conhece a vida Parlamentar a fundo sabe como conseguir 
recursos para tirar as idéias do papel foi Deputado Federal duas vezes 
tendo sido considerado pelo IBOP o Deputado mãos atuante do Brasil, 
já Lula desistiu de ser Deputado enquanto Lula de lá pra cá concorreu 
várias vezes querendo ser Presidente, Serra se preparou para ser 
Presidente (...) em 98 enquanto Lula mais uma vez querendo ser 
Presidente concorria com FHC, Serra assumia o Ministério da Saúde 
(...) por isso foi eleito em 2001 pelo foram Mundial o melhor Ministro 
da saúde do Mundo 

Cenário 6 Aparecem imagens de uma entrevista Mundial da MTV, onde o Ex-
Presidente dos E.U.A, Clinton, faz elogios sobre a campanha de 
combate a AIDS desenvolvidos por José Serra 
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No programa do dia 17 de agosto de 2002, Serra demonstra que Lula não sabe o que 

diz, sendo assim, afirma que é o melhor candidato, ou seja, o mais preparado. Lula é 

agredido com palavras no programa de Serra e o enfoque dado é que o adversário não 

conseguirá nada: “Portanto, quando o companheiro Lula insinua neste comercial que só 

agora José Serra está falando em emprego, ou ele não sabe o que diz ou ele esconde o 

que aconteceu”. 

Um ponto interessante desse programa a ser ressaltado, é o depoimento de Bill 

Clinton, Presidente dos E.U.A, elogiando Serra como Ministro da Saúde.  

Falar do candidato adversário não é uma boa estratégia, pois essa atitude demonstra 

insegurança, além de outros fatores negativos.  

A melhor estratégia nos programas do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral é 

cada candidato falar de si, tornar-se conhecido do eleitorado pelas ações desenvolvidas e 

apresentar um plano de governo condizente com as necessidades reais do povo, do cidadão 

brasileiro. 

Um dos pontos negativos é que, ao invés de discursar sobre o seu plano de governo, 

Serra relata a história da sua vida e a de Lula, faz comparações e diz que ele é melhor do 

que o adversário. 
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Serra – 19 de setembro 2002 – 1º turno (noite) 
 
Ataque 
 
Cenário 1 Um homem aparece fazendo um discurso 
Discurso “É por isso que é tão importante o debate entre Lula e Serra no segundo 

turno, porque no segundo turno com Serra e Lula frente a frente, o PT 
vai ter que debater seriamente questões como essa da hora extra, da 
gerações de empregos, da Reforma Agrária. Hoje o PT quer do eleitor 
um cheque em branco, mas o povo brasileiro, cuja vida é decidida a 
cada eleição, quer saber quem é o mais preparado e quem tem o plano 
mais viável e mais consistente para gerar empregos. Quando falamos 
em preparo e experiência, não é para desqualificar o Lula. Todo jovem 
deseja ter experiência para ter acesso a um bom emprego, se o Lula 
nunca desejou ter experiência administrativa é um problema dele, agora 
alguém querer que sua primeira experiência seja logo a Presidência da 
República, isso é um problema nosso!”. 

 
 
 

Mais uma vez, no programa do HGPE de 19 de setembro de 2002, o candidato adota 

a postura de persuadir o eleitorado difamando o seu adversário. José Serra diz que Lula não 

têm preparo e é inexperiente, contudo, o programa do PT mostra o contrário. 

Vejamos um trecho do discurso do programa acima que retrata a análise: “(...) todo 

jovem deseja ter experiência para ter acesso a um bom emprego, se o Lula nunca 

desejou ter experiência administrativa é um problema dele, agora alguém querer que 

sua primeira experiência seja logo a Presidência da República, isso é um problema 

nosso!”. 

 No referido programa, perde-se muito tempo nas agressões verbais ao adversário – 

candidato Lula. Ao invés de contar com a apresentação de uma terceira pessoa e o cenário 

para enfocar o seu plano de governo, etc., Serra difama Lula e essa postura é negativa.  
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Os melhores momentos dos programas do Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral são marcados por ideologias, mitos e estratégias de marketing político. 

Acontecimentos políticos nacionais e até mesmo internacionais integram o contexto da 

comunicação dos candidatos.  

Uma das estratégias de comunicação utilizadas pelos candidatos nos discursos é 

relatar acontecimentos e fatos da vida pessoal e política. 

Observamos, em todas as campanhas, ações de marketing político, controle 

ideológico e contrapropaganda. 

A comunicação política se contextualiza com o planejamento de ações, dentre essas, 

os debates na imprensa – em especial na televisão; a contrapropaganda; a aproximação 

com o eleitorado; a utilização de cartazes, comícios, folders, depoimentos; publicidade 

paga nos veículos de comunicação de massa e espaço gratuito nos telejornais, além da 

utilização de peças-chave como jingles – sendo ferramentas de suma importância nos 

programas do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral na televisão. 

Discorrendo cronologicamente na política brasileira de 1989 a 2002, destacamos o 

seguinte: 

- 1989 – retorno das eleições diretas para Presidente da República Federativa do 

Brasil. Fernando Collor de Mello é eleito o mais jovem Presidente, eleito pelo voto popular 

após 25 anos de Regime Militar. Utilizou em sua campanha os meios de comunicação de 

massa como aliados e partiu do percentual de 1% de intenção de voto tornando-se 

Presidente do Brasil; 

- 1992 – pela primeira vez na história política brasileira um Presidente eleito é 

afastado após impeachment e o vice-presidente Itamar Franco assume o poder; 

- 1994 – Fernando Henrique Cardoso é eleito Presidente em eleição direta no 

primeiro turno e a urna eletrônica é utilizada em 57 municípios; 

 - 1998 – Primeira eleição em que o chefe do Executivo pode se recandidatar; 

 - 2002 – Luiz Inácio Lula da Silva é eleito e, pela primeira vez, todos os eleitores 

votaram para Presidente da República em urna eletrônica. 

 

  A ascensão de Luiz Inácio Lula da Silva a Presidente da República Federativa do 

Brasil é marcada por ações sociais positivas que lhe permitiram o mandatário supremo de 

uma Nação. 
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          A maioria dos candidatos ao poder segue a trajetória que envolve um embate entre 

grupos constituintes do discurso social como, por exemplo, o ‘nós’ e o ‘outro’. Nesse caso, 

o ‘nós’ determina a configuração das categorias que compõem as identidades e estilos de 

vida e o ‘outro’ que não se adapta ao pré-estabelecido como aceitável.  

Que lugares os candidatos ao poder ocupavam enquanto ‘outro’? Onde se localiza a 

transformação que resultou na inserção do candidato eleito ao grupo ‘nós’? Essas questões 

norteiam o estudo em questão e, através do pressuposto teórico, prende-se às formulações 

que recobrem as buscas de identidade das práticas sociais – especificamente nos programas 

veiculados no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral inseridos na televisão brasileira. 

Contudo, para que faça sentido e seja analisável enquanto tal, é preciso que o 

candidato apareça como um universo articulado, como um sistema de relações nas quais 

diferem entre si de caso para caso, sendo que o ponto principal é o reconhecimento de uma 

diferença. 

O papel da mídia é primordial, é a voz enunciativa que auxilia a consolidação de 

valores, que organiza uma imagem dando- lhe consistência ou a destruindo. Justifica-se 

aqui o corpus da pesquisa escolhido: discurso dos candidatos nas campanhas veiculadas na 

televisão de 1989 a 2002 para Presidente da República Federativa do Brasil. 

Nas eleições de 1989, 1994, 1998, o candidato Lula ainda não se enquadrava ao 

esquema configurado pelo ‘nós’ e era alteridade, mas, em 2002 integrou-se. Para verificar 

também esse processo, destacamos os melhores momentos dos programas de Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral. Em seguida, analisamos todos os programas que foram 

ao ar nos referidos programas em 2002 a fim de definir um perfil inicial da dessemelhança, 

comparado à configuração ideal do grupo de referência. 

Os apresentadores dos programas em questão priorizam em sua fala o uso da terceira 

pessoa, dizem ‘ele’, o que marca impessoalidade. Porém, como locutor/apresentador, 

indica a sua opinião apesar do recurso de camuflagem de que se serve na projeção de 

pessoa neutra.  

Como o público/telespectador é privado entre o ‘outro’, a interferência se dá através 

de um interlocutor que participa da dramaturgia da vida política. 

 Num regime presidencialista como no Brasil, a identidade do político é fator 

preponderante para se sancionar positivamente sua performance pública – muito mais que 

as instituições e as circunstâncias políticas e econômicas da Nação.  
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A maioria dos políticos considera-se representante legítimo do povo, entretanto, ao 

conquistarem o cargo desejado, agem como se estivessem esquecido das promessas ao 

eleitorado. 

 No Brasil, as posições específicas traçadas para o estereótipo desejável de 

Presidente da República, constituíam-se: ter diploma universitário, saber expressar-se em 

norma culta e em outros idiomas, ter discurso em tom moderado, representar uma 

consciência coletiva que envolva a maioria das distintas classes sociais. Em suma, a figura 

traçada do Presidente é de uma pessoa com traços diferenciais, que pertença a elite 

intelectual, letrado, conservador e que seja representante da coletividade, ou seja, de todas 

as classes sociais. 

Após o período de ditadura no Brasil, os candidatos à presidência resumiam a 

postura do ‘contra tudo’, devido o período anterior em que predominavam valores 

antidemocráticos. Todos os candidatos identificavam-se com essa postura. Mas, Lula 

diferenciava-se pela ideologia apoiada na militância ativa dos partidos de esquerda, 

assunção de valores que causava tensão, apreensão não só nos meios empresariais, mas 

também entre comerciantes, industriais, banqueiros, fazendeiros e em parte das camadas 

populares. Era considerado muito diferente porque despertava desconfiança – embora 

Collor, o outro candidato sujeito a poder governar compartilhasse das incertezas do 

eleitorado. 

Nesse momento, a eleição do primeiro turno já se concretizara e haviam sido 

definidos dois candidatos: Luíz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Melo. 

Para construir uma identidade do fazer público, após as eleições do primeiro turno, 

os candidatos mudam de atitude e procuram maior abrangência no plano ideológico 

político. Nesse momento, o PT procurou um eixo mais abrangente, enquanto Collor ficou 

mais semelhante a Lula.  

Na prática social, ao se candidatar, Lula era visto como dessemelhante na categoria 

sócio-profissional, no meio ético-cultural, grupo lingüístico, discurso, aparência física, a 

saber: retirante nordestino, mudou-se para o sul do país aos 6 anos,operário aos 14 anos, 

ex-torneiro mecânico, líder metalúrgico aos 25, deputado federal aos 41 e, aos 43, disputa a 

Presidência da República; não bem letrado estudou até à 5ª série e convive com militantes 

de seu partido; comete deslizes que ferem a norma culta e que servem de comentários, 

utiliza-se de clichês e frases pertencentes ao jargão da política socialista; nível de fala 

informal e o discurso em tom popular, ideário socialista revelando postura extremada, sem 
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 abertura para interlocução partidária; fisionomia sisuda, barba, face carregada, trajes 

descontraídos, imagem descabelada e exausta. 

Nessa época, contudo, a identificação pessoa/partido era mais estreita, inclusive na 

imagem exterior que possuía um traço comum (barba). Essa semelhança é próxima de 

presidentes do início do século, porém, a dessemelhança está no meio cultural – sendo que 

todos os candidatos das quatro eleições diretas desde 1945 pertenciam a classes sociais 

mais favorecidas. 

Além desses investimentos semânticos, havia outras marcas que confirmavam a 

alteridade, entre elas o estranhamento que tal identidade causaria nos meios internacionais 

– sendo que a visão é que o Presidente da República seja um socialista histórico e uma 

candidatura como a de Lula seria um escândalo. 

As diferenças tornam-se significantes porque envolvem um universo que não 

condiz com os valores do grupo de referência, ou seja, alguém que não tenha escolaridade 

de média a universitária, entre outros significados, não é competente para o fazer político; 

desperta o não crer por não saber e, conseqüentemente, potencializa o não poder. 

 Considerando a TV o enunciador midiático principal nas campanhas políticas para 

Presidente da República, os indivíduos que dividiriam o mesmo espaço político sentir-se-

iam incomodados com a origem e história de vida, com um quase excluído: nordestino e 

ex-torneiro mecânico, de origem pobre, valorizado preconceituosamente como inadequado 

na categoria sócio-profissional, assim como na postura política radical porque pretendia um 

igualitarismo utópico. 

Por ser um cidadão estranho ao contexto, o mesmo é contra tudo e esse fato nega as 

normas do modelo anterior, inclusive, do ex-presidente José Sarney. Contudo, a Nação 

estava consciente de que os valores que determinavam o perfil do mandatário supremo do 

país, naquela época, necessitavam de mudança, de novo perfil, pois havia insatisfação 

generalizada.  

Tanto a aceitação, em primeira instância, quanto a rejeição posterior podem ser 

explicadas pelo fato de Lula, apesar de ser diferente, assimilou-se em parte o ‘nós’ sem 

perder sua identidade. Nessa posição, predominou o percurso passional do medo e da 

desconfiança, e o destinador reservou- lhe um segundo lugar no poder-fazer-governar, ou 

seja, recusou-lhe o poder. O argumento utilizado é passional, acarreta medo.   
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As marcas positivas de liderança e fascínio no cargo político de maior expressão, 

seduziram ideologias partidárias diversas, ignoradas pelo candidato que não se deixou 

manipular por elas.  

Sendo o veículo mais importante nas campanhas políticas para Presidente da 

República, podemos afirmar que a televisão projetou Lula como herói e, dessa forma,  o 

candidato conquistou notoriedade. Além de estar satisfeito consigo mesmo, estava convicto 

de sua adequação.  

Em princípio, o ‘outro’ rechaçou totalmente a idéia de que a categorização a ele 

imputada fosse incompatível com a performance presidencial. Renega a alteridade que, 

supostamente o define. Mas, aos poucos, procedeu a alteração do investimento semântico 

de algumas posições, já no segundo turno das eleições de 1989, em 1994 e em 1998, mas 

não o suficiente para a aceitação.  

Em 1994, quando Lula foi sancionado negativamente pela segunda vez, a causa foi 

sua descrença no Plano Real. Reproduz-se a sanção negativa concedida aos dirigentes do 

PT, em 1994, por causa do discurso reprobatório que proferiram quando do lançamento do 

Plano Real. 

Em 1994, várias reportagens veiculadas na televisão estamparam a insatisfação de 

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do PT e candidato à Presidência da República, em 

relação ao Plano Real e, em 1998, não tinha alterado o suficiente sua posição política, 

ainda considerada radical, e sugere o calote da dívida com os banqueiros. 

Nos discursos em 1998, Lula afirmava que “era possível fazer alianças sem haver 

prostituição”.  

A evolução do discurso do candidato na televisão demorou duas décadas. Desde 

1981 quando foi candidato ao governo de São Paulo, até a primeira disputa presidencial, 

mudou sua interlocução que antes era dirigida apenas ao tripé igreja, intelectuais e 

trabalhadores, passou a abranger todos os brasileiros. 

Somente em 2002, após três sanções negativas, o candidato percebe a necessidade 

de construção de outro modo de sua identidade, e movimenta-se para o centro de 

referência, por questão de sobrevivência. Entretanto, não modifica sua natureza, não se 

torna intimamente um outro indivíduo; busca apenas integrar-se no grupo, adaptando seu 

estilo de vida, adotando outros tipos de atitude, pois conhece as normas para penetrar no 
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 centro de referência. Contudo, não bastava mudar ou ser contra; era necessário 

reformular valores antigos sem revolucionar. 

O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou por quatro momentos de 

mudanças focalizados fundamentalmente no discurso ideológico e na tentativa de parecer 

simpático e escapar da quarta derrota, insere na sua fala defesa a estabilidade da moeda 

nacional e procura não assustar a opinião pública com o seu radicalismo. 

Na ocasião, o Partido dos Trabalhadores fez concessões às inclinações do eleitorado 

e o clima aparenta ser um pouco diferente. Lula aparece com mais chances de alcançar a 

vitória e fala em alianças, com isso, o eleitor vai se simpatizando. 

Com o trabalho do publicitário Duda Mendonça, Lula passa a ter uma aparência na 

televisão mais dócil, sorridente e a campanha é direcionada para convencer os eleitores 

mais pobres, ou seja, a grande massa. Os discursos também mudam a forma/conteúdo, 

sendo mais brandos, menos agressivos.  

O PT atribuiu os fracassos sucessivos das campanhas eleitorais que antecederam a 

de 2002 ao medo da opinião pública em relação à mudança, ou seja, mudança radical 

pregada pelo partido. Contudo, a campanha eleitoral de 2002 é marcada pela visível 

mudança na aparência e atitudes do candidato e membro do Partido dos Trabalhadores, 

Luiz Inácio Lula da Silva e, conseqüentemente, constata-se o aumento do índice de 

aceitação. O discurso de Lula também passa por uma transformação – de radical a 

conciliatório – e a sua ideologia política é ‘mascarada’ pela adoção de alianças partidárias. 

A partir daí, o PT muda a postura em relação à aplicação de sua utopia socializante 

e faz concessões às inclinações do eleitorado, ‘aceita’ as regras básicas do jogo 

democrático e da economia. Além disso, o Partido estava mobilizado a impulsionar 

definitivamente o candidato Lula ao poder, ou seja, a conquista do “poder fazer governar”.  

E, em 2002, a vitória do PT nas eleições é marcada pelo slogan “A esperança 

venceu o medo”. 

No universo político, o marketing é responsável pela construção do novo, ou seja, 

da nova identidade, novo estilo de vida do candidato e na produção do discurso social. 

Como estratégia persuasiva, investiu-se numa imagem diversa e o fator visibilidade 

é marcado por um candidato confiante, descontraído e com o estereótipo adequado ao 

modificado.  

A influência de fatores diversos como o contexto espaço-temporal, o 

desaparecimento ou diminuição da tensão, do medo, enfim, aceitação ou inclusão de 

valores outrora rejeitados. 
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A imagem física integrou valores a sua identidade individual modificando sua 

conduta (fisionomia mais leve, imagem sorridente, rosto maquiado, ternos Giorgio Armani, 

entre outros) e, dessa maneira, Lula fez com que o grupo que o excluiu, reconstruísse 

também seus valores e transformou a trajetória política convencional. 

Após vinte anos na oposição, Lula muda a história da política e o Brasil passa a ter 

um Presidente do povo, sem nível lingüístico culto e escolaridade, sem diploma. 

Entretanto, Lula faz questão de relatar a sua origem e história de vida como se fosse um 

trunfo – o que de certa forma contribui em relação a proximidade com a grande massa, ou 

seja, com a população mais carente e desprovida de alimentação, educação, saúde, 

moradia, entre outros.  

 Em contrapartida, os eleitores ao reprovarem algumas ações do então atual governo 

pareciam não diminuir as chances do poder, pois, a população mais carente estabeleceu 

confiança no Governo. A esperança é fator primordial, mas, esperança de que? Nesse 

sentido, talvez possamos atribuir tamanha confiança ao destacar os programas que 

beneficiam a classe social mais baixa. 

Nesse contexto, podemos atribuir a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições 

de 2002 ao marketing político e, especialmente, à televisão? 

A resposta mais condizente a essa pergunta é sim, pois, o quesito esperança tão 

evidente na campanha política – particularmente os programas do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral –, persuadiu os eleitores e incutiu, mais do que nunca, que a mudança 

era necessária.  
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3.2. Jingles que marcaram as campanhas presidenciais de 1989 a 2002 
 

 

 Os programas veiculados no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral na 

televisão brasileira que apresentam jingles destacam-se dos demais, pois, essa peça 

publicitária – quando bem planejada – atrai a atenção e, na maioria das vezes, permanece 

incutida na mente dos cidadãos a ponto de favorecer o candidato na conquista do voto. 

 Segundo ALBUQUERQUE (1999, 93), referindo-se aos segmentos auxiliares das 

campanhas políticas – e nesses enquadramos os jingles –, “a categoria ‘segmentos 

auxiliares’ inclui todos os segmentos que não desempenham as funções de ‘campanha’ (...) 

e cuja presença no HGPE se explica mais pela necessidade de estruturar e tornar mais 

agradáveis os programas do HGPE, do que de transmitir alguma mensagem política 

especifica”. 

 Quem não se recorda de um jingle que marcou alguma campanha presidencial?  

Contando com bom planejamento e criação, essa peça é capaz de transmitir mais 

facilmente emoções e remeter à sensações – principalmente se a melodia for agradável. 

 De acordo com MAKOVICS (1999, 43-44): 

 

“Ao contrário do spot, o jingle exige maior produção, sendo que sua versão 

pode ser feita para veiculação em quinze e trinta segundos, mas, muitas 

vezes, esse tempo é ultrapassado chegando a quarenta segundos.  

O spot significa ponto de propaganda, é uma peça radiofônica publicitária 

conhecida popularmente como anúncio radiofônico. Surgiu em 1930, nos 

Estados Unidos. Já o jingle é uma peça musical cuja função é facilitar e 

estimular a retenção da mensagem pelo ouvinte. O jingle geralmente é curto e 

sua melodia é ao mesmo tempo simples e de fácil compreensão. O hábito 

humano de repetir, cantando ou assobiando determinadas frases melódicas, 

muito comum em qualquer parte, garante ao produtor do jingle uma 

multiplicação de informação veiculada através do formato. 

Somente com o aparecimento da TV, a partir da década de 50, houve uma 

exigência maior em relação ao tempo, passando a ser rigorosamente 

cronometrado, por exigência de adaptação à duração dos programas e sua  
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permanência no ar. Com isso, mensagens publicitárias que tinham quarenta 

segundos, foram reduzidas para trinta e depois quinze segundos, este último  

se dava quando um produto já estava sendo veiculado a um determinado 

tempo, assim não cansava o ouvinte e também pelos custos de veiculação.   

Nos anos 60 e 70, por motivos do aumento da concorrência e número de 

produtos no mercado, as mensagens publicitárias tinham que ser ousadas, mas 

não podiam deixar de lado a ética, porém, nos dias de hoje o bom gosto, as 

mensagens descontraídas e envolventes são as mais indicadas para quem quer 

obter sucesso”.9  

 

Os jingles sempre marcaram as campanhas presidenciais e, principalmente, a partir 

das eleições de 1989 tornaram-se peças imprescind íveis.  

Assim como nas campanhas publicitárias em geral, os jingles devem ser criados 

com simplicidade, pois, o mais importante é as pessoas assimilarem a letra e a melodia. 

Sendo de fácil assimilação e tendo uma melodia envolvente, ou seja, um hit do momento, 

essa ferramenta é de suma importância no contexto da política e, conseqüentemente, na 

conquista do poder. 

Na campanha presidencial de 1989, no segundo turno, o jingle criado para o 

candidato Luiz Inácio Lula da Silva contou com a participação voluntária dos artistas da 

Rede Globo de Televisão. O jingle, passava a imagem dos artistas acreditando num Brasil 

melhor e votando em Lula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
9 MAKOVICS, Nahara Cristine. Aos gêneros da propaganda no rádio brasileiro: um estudo de caso da 

Rádio Globo de São Paulo e da Rádio Difusora de Piracicaba nos anos 90”. 1999, 187 p. Dissertação 

(Mestrado em Comunicação Social). Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 
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A letra do jingle segue abaixo: 

 

“Lula, lá” 

 

“Passa o tempo e tanta gente a trabalhar 

De repente essa clareza pra notar 

Quem sempre foi sincero e confiar 

Sem medo de ser feliz 

Quero ver chegar 

Lula, lá 

Brilha uma estrela 

Lula, lá 

Cresce a esperança 

Lula, lá 

O Brasil criança na alegria de se abraçar 

Lula, lá 

Com sinceridade 

Lula, lá 

Com toda certeza pra você meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela 

Lula, lá 

É a gente junto 

Lula, lá 

Valeu a espera 

Lula, lá 

Meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela”. 

 

Notamos que o jingle acima da campanha de 1989 composto por Acioly Neto, do 

candidato Lula tem uma melodia agradável e a letra de fácil assimilação. Quando bem 

elaborado, o jingle é uma ferramenta eficaz pela capacidade de persuadir a grande massa. 

Um ponto positivo nesse jingle é a inserção da imagem dos artistas da emissora mais 

popular e líder de audiência no Brasil estarem juntos em nome da esperança. Mas, além 

disso, analisando a letra, o jingle é envolvente, transmite emoção. Nesse contexto, persuadir, 

trabalhar com o subconsciente das pessoas faz a grande diferença.  
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“Lula lá” é um jingle de grande impacto, bem elaborado, bonito e com palavras 

certas, sendo que ficou incutido na mente dos eleitores e é lembrado até os dias de hoje. As 

imagens transmitem credibilidade, sendo que as pessoas cantam felizes e acenam com a 

bandeira do Partido dos Trabalhadores (bandeira com a estrela vermelha que simboliza o 

PT). As pessoas são atores da TV Globo e cantores famosos como, por exemplo, Chico 

Buarque. Entretanto, mesmo com a interpretação e o apoio dos artistas da Rede Globo de 

Televisão, o ´sucesso` de “Lula lá” não elegeu o candidato.  

Apesar da melodia ter caído no gosto popular, os programas de Lula não foram 

convincentes. Ainda não era o momento da vitória do candidato do Partido dos 

Trabalhadores, pois, no decorrer da campanha, o mesmo não apresenta o plano de governo, 

sempre ataca o adversário, entre outros pontos negativos. 

Finalizando, descrevemos os seguintes dizeres destacados no fim do jingle:  

“Todos os artistas participaram deste musical voluntariamente 

Eles acreditam num Brasil melhor 

E votam em Lula”. 

 

Com esse texto, notamos mais nitidamente a estratégia de persuasão utilizada a fim 

de influenciar o povo a votar no candidato Lula – tendo em vista que os artistas passam 

credibilidade e são formadores de opinião.  

 

 
 “Collorir de novo” 

 

“Agora chegou a hora de confirmar 

O Brasil já decidiu que vai mudar 

É a vez do povo anunciar 

O Brasil novo que vai chegar 

Collor, Collor, Collor 

Colorir a gente quer de novo 

Collor, Collor, Collor 

É agora a hora é a vez do povo 

Collor, Collor, Collor 

Colorir a gente quer de novo 
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Collor, Collor, Collor 

É agora a hora é a vez do povo”. 

 

O jingle criado para a campanha presidencial de 1989, segundo turno, do candidato 

Fernando Afonso Collor de Mello apresenta uma multidão vestida com a camiseta da 

campanha a qual está estampada a foto do candidato e, além disso, o povo canta como se 

fosse um grande coral acenando com bandeiras do Brasil. Dessa forma, notamos que o país 

estava unido e consciente, entoando em ‘única voz’ que Collor seria o Presidente da Nação. 

  Esse jingle segue a mesma linha do utilizado na campanha de Lula, entretanto, ao 

invés de artistas, é cantado por pessoas comuns. Com uma melodia bonita, fácil de recordar, 

tem grande impacto: “Collor, Collor, é agora a hora é a vez do povo”.  

No fim do jingle – como o que encenou a campanha de Lula –, destacamos os 

seguintes dizeres:  

“Artista de verdade é o povo brasileiro 

E só com Collor na Presidência esses artistas finalmente vão fazer sucesso”.  

 

Esses dizeres foram inseridos estrategicamente e, certamente, tocaram o 

subconsciente da maioria dos brasileiros, pois, além de persuadir, valoriza o povo brasileiro 

(“artista”) – apesar de dar duplo sentido.  
 

O discurso passa ao eleitor que Collor não precisa de artista participando da sua 

campanha, o que ele quer mesmo é o povo do seu lado. Com isso, o candidato passa a 

imagem que vai cuidar do povo e, conseqüentemente, ganha força. 

 
 

Abaixo segue a letra do jingle da campanha presidencial do candidato Ulysses 

Guimarães, 1º turno de 1989. 

 
 
“Bote fé no velhinho” 

 

“Bote fé no velhinho 

O velhinho é demais 

Bote fé no velhinho 

Que ele sabe o que faz 
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Vai limpar o Brasil do Oiapoque ao Chuí 

E acabar com a molecagem 

Que tem por aí 

Bote fé no velhinho 

O velhinho é demais 

Bote fé no velhinho 

Que ele sabe o que faz 

Vai limpar o Brasil do Oiapoque ao Chuí 

E acabar com a molecagem 

Que tem por aí 

Ulysses guerreiro – coragem 

Com ele vamos construir 

Um novo país de verdade 

Desta vez o Brasil vai sorrir 

Esta é a marcha do povo 

Cante junto pra mostrar 

Que sabe o que quer 

Só quem sabe faz o novo 

O povo não é bobo 

Ulysses é o Brasil de pé”. 

 

 

A letra do jingle “Bote fé no velhinho” que encenou o 1º turno da campanha 

presidencial de 1989 do candidato Ulysses Guimarães, apresenta imagens de comícios e 

retrata a pobreza do Brasil, mas não causa impacto. O jingle é simples e a melodia é bonita 

– com ritmo de marchinha de carnaval. Bem produzido (letra e melodia), caiu na boca do 

povo, é de fácil memorização, contudo, não transmite emoção. O impacto pode não ter sido 

favorável como o desejado, mas, as pessoas aprenderam a cantarolar. A letra dá ênfase ao 

nome do candidato associando “Ulysses” com ‘o Brasil tão sonhado’. Em contrapartida, o 

refrão – “Bote fé no velhinho” –, apesar de passar a idéia de que o candidato, por ser de 

mais idade, tem experiência e competência para administrar o Brasil, ou seja, assumir a 

Presidência do Brasil, pode remeter a imagem pejorativa da palavra (“velhinho”). 
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“Juntos chegaremos lá” é o título do jingle da campanha do candidato Afif, 1º turno 

de 1989: 

 

“Juntos chegaremos lá” 

 

“Vamos juntos chegaremos 

Vamos levantar esse gigante 

Juntos chegaremos há sombra das palmeiras 

Onde canta os sábias 

Vamos grande é a nossa sede 

Do tamanho de um país 

Juntos chegaremos num Brasil brasileiro 

Aonde a gente possa ser feliz 

Juntos chegaremos lá 

Fé no Brasil 

Com Afif juntos chegaremos lá 

Juntos chegaremos lá 

Fé no Brasil 

Com Afif juntos chegaremos lá 

Juntos chegaremos lá 

Fé no Brasil 

Com Afif juntos chegaremos lá 

Juntos chegaremos lá 

Fé no Brasil 

Com Afif juntos chegaremos lá”.  

 

O jingle “Juntos chegaremos lá” é simples (letra simples e fácil assimilação), não 

conta com imagens de impacto, mas marcou a história dos programas do HGPE. A melodia 

é bonita e envolvente, caiu no gosto popular e causou impacto favorável. A canção foi 

incutida na mente das pessoas, inclusive, o nome do candidato é citado no refrão e a sua 

imagem exibida. As imagens gerais são simples, sendo de ‘mãos juntas/unidas’ – o que 

reforça a letra da canção: “Com Afif juntos chegaremos lá”. Contudo, a peça não alavancou 

a campanha. 
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Finalizando os jingles que encenaram as campanhas do 1º turno de 1989, segue do 

candidato Brizola: 

 

“Lá, lá, lá, Brizola” 

 

“Brizola o estadista 

Lá, lá, lá Brizola 

Lá, lá, lá Brizola 

O voto no Brizola só pode nos trazer 

Um tempo bem melhor pra se viver 

Lá, lá, lá Brizola 

Lá, lá, lá Brizola 

O voto no Brizola só pode nos trazer 

Um tempo bem melhor pra se viver”. 

 

  

O jingle “Lá, lá, lá, Brizola”, reforça o nome do candidato – sendo uma tática 

positiva;  cenas de crianças são exibidas – o que, de certa forma, dá uma sensação real de 

que “O voto no Brizola só pode nos trazer um tempo bem melhor pra se viver”, contudo, a 

letra demonstra certa superficialidade, sendo que a composição e a melodia são simples 

demais (apenas o refrão é bonito: “Lá-lá-lá Brizola” ).  

Apesar das imagens exibidas serem de apenas de crianças (brincando, sorrindo e 

remetendo a um futuro melhor), a peça não transmitiu impacto e emoção. O jingle é fraco, 

não é bonito e, também, não é bem produzido.  

Na criação de peças publicitárias como, por exemplo, jingles, simplicidade versus 

objetividade devem integrar-se, mas não a ponto de transmitir superficialidade.  
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Abaixo destacamos dois jingles que encenaram a campanha presidencial de 1994 

(1° turno), a saber:  

 

“Levanta a mão” 

 

“Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente 

Fazer de Fernando Henrique nosso Presidente 

Ta na sua mão, na minha mão, na mão da gente 

O Brasil precisa muito da força da gente 

Levanta a mão, levanta a mão 

Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer 

Levanta a mão, levanta a mão 

Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer”. 

 

 

“Lula Brasil” 

 

“Lula – lá com sinceridade 

Lula – lá com toda certeza 

A gente se abraça nas ruas 

E assim vai valer a pena 

Uma estrela serena 

Clareando os caminhos 

Se aprende vivendo a vida 

Ouvindo que a vida diz 

Pra fazer com vontade 

De verdade um novo país 

De verdade será meu país 

Lula – lá é a gente junto 

Lula – lá valeu a espera 

Lula –lá, Lula – lá Brasil 

Vem pra fazer brilhar nossa estrela”. 
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A campanha presidencial, 1º turno de 1994, é marcada pelos jingles “Levanta a 

mão” – o qual encenou a campanha de Fernando Henrique Cardoso – e “Lula Brasil”, para 

a campanha do candidato Luiz Inácio Lula de Silva.  

          Analisando a letra da canção “Levanta a mão”, notamos que a mesma enfoca 

‘vencer’, ou seja, elegendo o candidato Fernando Henrique Cardoso o Brasil venceria. É um 

jingle simples, com imagens simples, nada que atrai e chama a atenção. Não tem muito 

impacto. A melodia é bonita e de fácil assimilação, mas o jingle não é bem feito. Nas cenas, 

somente aparecem ‘mãos’ e, apesar de notarmos que a letra reforça muito essa palavra, não 

ficou bonito. 

Em relação ao jingle “Lula Brasil”, apesar da letra e melodia envolventes, os 

brasileiros ainda temiam a mudança pela postura radical do candidato. O jingle é simples, 

com uma melodia muito bonita, porém, as imagens não atraem, não causam impacto. O 

refrão “Lula-lá” é o mesmo utilizado na campanha de 1989 e caiu no gosto popular. 

Em 1994, a campanha do Partido dos Trabalhadores não atingiu o eleitorado da 

forma desejada. Nesse sentido, o marketing político, apesar de ter sido trabalhado com 

várias estratégias, não surtiu efeito desejado diante da imagem que Lula passava na ocasião 

– sendo que a sua imagem não agradava a maioria dos eleitores brasileiros. Na verdade, os 

brasileiros temiam mudanças radicais.  

 

No 1º turno 1998, notamos que o jingle da campanha do candidato Fernando 

Henrique Cardoso teve o mesmo título da peça utilizada na campanha de 1994, sendo 

“Levanta a mão (2)”, contudo, no lugar de “Lula Brasil”, dessa vez, “Coração Brasileiro” 

acompanhou a campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva: 

 

“Levanta a mão (2)” 

 

“Levanta a mão e vem com a gente e vamos lá 

Vamos seguir nosso caminho vamos lá 

Pra avançar e seguir em frente 

Fernando Henrique Presidente 

Levanta a mão e vamos lá 

Que o Brasil ta caminhando 

E ele não pode parar 
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Quero avançar seguir em frente 

Quem eleger Fernando Henrique Presidente 

Ele plantou a semente do futuro 

É pulso firme nesse tempo turbulento 

Está fazendo um Brasil pra todo mundo 

Mas felicidade é construção que leva tempo 

Levanta a mão e vamos lá 

Que o Brasil ta caminhando 

E ele não pode parar 

Quero avançar seguir em frente 

Quem eleger Fernando Henrique Presidente 

Levanta a mão e vamos lá 

Que o Brasil ta caminhando 

E ele não pode parar 

Quero avançar seguir em frente 

Quem eleger Fernando Henrique Presidente”. 

 

 

“Coração Brasileiro” 

 

“Só mesmo um coração brasileiro 

Tem razão pra seguir em frente 

Meu país é gente primeiro 

Que alegria pode vir não de repente 

Na vida tão desigual 

O bem tem que vencer o mal 

Coração brasileiro 

Quem sabe é quem sente 

O lá sou eu 

O lá é gente 

Coração brasileiro 

Quem sabe é quem sente”. 
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Os jingles “Levanta a mão (2)” e “Coração Brasileiro”, ambos do 1º turno de 1998, 

encenaram as campanhas dos candidatos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 

Silva. Na verdade, “Levanta a mão (2)”, em linhas gerais, por ter o mesmo título do jingle 

de 1994, representa continuidade da campanha. Sendo assim, gera impacto positivo, além de 

transmitir emoção e sensação de vitória ganha novamente. Inclusive, o apelo popular da 

letra da canção é forte. É um jingle muito bonito, com imagens interessantes as quais 

retratam pessoas de toda a parte do Brasil. A melodia também é bonita e transmite a 

sensação de ‘tranqüilidade’ e ‘estabilidade’. O refrão utilizado foi o mesmo – “Levanta a 

mão” –, contudo, o ritmo é mais rápido. A peça publicitária caiu no gosto popular e, 

conseqüentemente, influenciou o comportamento do eleitorado e a conquista da vitória. 

 
Por sua vez, “Lula Brasil” – título do jingle da campanha de 1994 – foi substituído 

na campanha de 1998 por “Coração Brasileiro”. Com isso, notamos que as estratégias de 

marketing político utilizadas na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva são bem planejadas, 

sendo que até o título emite, dessa vez, mais emoção. Num primeiro momento, a letra de 

“Coração Brasileiro” tem um caráter de igualdade, ou seja, unir mais as classes sociais 

objetivando um ideal (minimizar a desigualdade social, unificar o país em torno de um 

candidato que seja o ideal para ambas as classes – especificamente, as menos favorecidas). 

O respectivo jingle não causa muito impacto, porém, as imagens são atraentes – sendo que 

exibem várias pessoas e lugares bonitos do Brasil. A melodia é bonita, mas não é fácil 

recordar. A peça pode ser considerada bem produzida, mas não contém nada de tão especial, 

ou seja, um diferencial.  

 
 Na pré-campanha de 2002, três jingles estiveram em cena, os dois primeiros da 

candidata Roseana Sarney – “A número 1” e “Eu sou a mulher” – e um do candidato Lula 

– “Bote fé e diga Lula” –, a saber: 

 

“A número 1” 

 

“A número 1 

A Roseana é a número 1 

Número 1 

A número 1 
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Governadora é a número 1 

Roseana é a número 

A número 1”. 

 

O jingle cujo título é “A número 1” é simples e exibe poucas imagens. A melodia é 

semelhante ao jingle de uma marca de cerveja que também possui a mesma expressão, ou 

seja, a cerveja é lembrada como “A número 1”. É uma melodia simples e de fácil 

assimilação, porém, não causa forte impacto. 

 
 
“Eu sou a mulher” 

 

“Eu sou a grande maioria da população 

Que pilota jato, empresa, automóvel, casa ou caminhão 

Eu não cheguei até aqui de graça 

Eu tenho raça e fé 

Me chamo Ana, Juliana ou Roseana 

Eu sou a mulher 

Eu to em casa, na indústria 

Tô no campo, no palácio, na favela 

Já vi de tudo que essa vida tem pra dar na minha janela 

E aprendi a conquistar o meu lugar onde eu estiver 

Me chamo Ana, Juliana ou Roseana 

Eu sou a mulher 

Eu tenho garra, tenho força e talento pra arrumar essa nação 

Com competência não importa, se quem manda é Joana ou se é João 

Tenho coragem e já tô acostumada a encarar o que vier 

Me chamo Ana, Juliana ou Roseana 

Eu sou a mulher 

Me chamo Ana, Juliana ou Roseana 

Eu sou a mulher”. 
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Os dois jingles cujos títulos são “A número 1” e “Eu sou a mulher” fizeram parte da 

pré-campanha 2002 de Roseana Sarney. “Eu sou a mulher” possui uma bela melodia e as 

imagens exibidas tem tudo a ver com letra da canção. Pela letra, não é um jingle de fácil 

memorização e, também, não causa muito impacto. Contudo, transmite que as mulheres são 

fortes e capazes como, por exemplo, a candidata Roseana Sarney. A cada frase do jingle, 

imagens de mulheres trabalhando nas mais diversas e distintas funções são exibidas como, 

por exemplo, metalúrgica, médica, enfim, mulheres atuando em várias profissões. 

Apesar da retratar as qualidades da candidata e/ou supostamente o perfil mais 

condizente para assumir a Presidência do Brasil, a composição de “Eu sou mulher” não 

atingiu os seus objetivos, sendo que a candidata não tinha boa aceitação – principalmente na 

região Sudeste do país pelo fato da sua imagem ser comparada a do ex-presidente José 

Sarney.  

 

 
“Bote fé e diga Lula” 

 

“Não dá pra apagar o sol 

Não dá pra parar o tempo 

Não dá pra contar estrela 

Que brilham no firmamento 

Não dá pra parar um rio 

Quando ele corre pro mar 

Não dá pra calar um Brasil 

Quando ele quer cantar 

Bote essa estrela no peito 

Não tenha medo ou pudor 

Agora eu quero você 

Te vendo e sendo a favor 

A favor do que é direito 

Da decência que restou 

A favor de um povo pobre 

Mas nobre e trabalhador 

É um desejo dessa gente 
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Querer um Brasil mais descente 

Ter direito a esperança 

E uma vida diferente 

É só você querer, é só você querer 

Que amanhã assim será 

Bote fé e diga Lula, bote fé e diga Lula 

Quero Lula 

É só você querer, é só você querer 

Que amanhã assim será 

Bote fé e diga Lula, bote fé e diga Lula 

Quero Lula 

É só você querer, é só você querer 

Que amanhã assim será 

Bote fé e diga Lula, bote fé e diga Lula 

Quero Lula 

É só você querer, é só você querer 

Que amanhã assim será 

Bote fé e diga Lula, bote fé e diga Lula 

Quero Lula”. 

 

O jingle “Bote fé e diga Lula” confirma que as estratégias utilizadas nas campanhas 

do candidato Lula são as mais favoráveis, envolventes, persuasivas. A melodia é muito 

bonita, com um refrão forte e marcante – “Bote fé e diga Lula”. Além de ser fácil de 

memorizar, o refrão incute a mensagem na mente dos eleitores (“Bote fé e diga Lula”). 

Alguns trechos dessa canção como, por exemplo, “É só você querer, é só você querer”, 

remete inconscientemente os cidadãos à necessidade de mudança, de inovação num país em 

que a desigualdade social é grande. As imagens são condizentes exibidas são condizentes, a 

saber: uma estrela vermelha que é a marca/simboliza o PT, pessoas cantando com muito 

entusiasmo e, para finalizar, aparece o candidato Lula abraçando uma estrela enorme. Em 

suma, notamos que as estratégias de marketing político utilizadas nas campanhas de Luiz 

Inácio Lula da Silva são as que mais apelam e emocionam e, dessa forma, passaram uma 

imagem positiva no decorrer dos anos. Os jingles caíram no gosto popular e auxiliaram na 

confirmação da eleição. 
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Na campanha presidencial do 1º turno de 2002, vários jingles compuseram o cenário, 

vejamos: 

 

“Sertanejo” 

 

“Está faltando consciência 

Tá sobrando paciência 

Tá faltando alguém gritar 

Feito um trem desgovernado 

Quem trabalha tá ferrado 

Nas mãos de quem só engana 

Feito mal que não tem cura 

Estão levando a loucura 

O Brasil que a gente ama”. 

 

O jingle acima, na voz da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, foi veiculado 

na campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva no 1º turno de 2002.  

Canção de letra simples e de fácil assimilação, interpretado por cantores conhecidos 

popularmente, o jingle foi peça-chave na campanha, pois, ao mesmo tempo em que é 

envolvente, o fato de ser interpretado por pessoas famosas é um grande trunfo e diferencial 

que alavanca a campanha, ou seja, conseqüentemente, desperta maior interesse das pessoas 

– principalmente da classe social mais baixa do Brasil, ou seja, a maioria dos eleitores.  

No decorrer do jingle, são exibidas imagens de trabalhadores e o candidato Lula ao 

lado deles como se estivesse participando e ouvindo os seus problemas. 

No trecho “(...) feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado nas mãos de 

quem engana...”, a idéia passada é que Lula é a melhor opção, o candidato mais sensato. 

Em suma, o ritmo é sertanejo, interpretado por cantores famosos e, 

conseqüentemente, transmite credibilidade e impacto. 

 
 

A seguir, destacamos três jingles, cujos temas são “Segunda-feira”, “A mudança é 

azul” e “Quero-quero”, todos na voz de cantores famosos, que encenaram o 1º turno de 

2002 da campanha do candidato José Serra: 
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“Segunda - feira” 

 

“Hoje é segunda-feira 

Dia de alegria 

Num mundo de medo 

Quem tem um emprego 

Adora esse dia 

Poder olhar pra frente 

Ter uma profissão 

Se é Serra Presidente 

É trabalho, trabalho, trabalho, trabalho 

Pra gente 

O nome da mudança é emprego, 

O homem pra fazer essa mudança 

É José Serra”. 

 

 O jingle “Segunda-feira” é animado, envolvente e contou com a participação de 

vários cantores como, por exemplo, Elba Ramalho, a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó 

e o grupo KLB. O fato de ser interpretado por cantores famosos é um diferencial e atrai 

mais a atenção das pessoas, além de transmitir credibilidade. Essa estratégia é um atrativo o 

qual objetiva persuadir e conquistador os eleitores através da peça e das pessoas que estão 

ao lado do candidato. Imagens dos próprios cantores com uniformes de trabalhadores são 

exibidas ao mesmo tempo em que cantam, juntamente com outras pessoas, num só ritmo 

demonstrando alegria e entusiasmo. A melodia é bonita e semelhante ao ritmo de uma 

música da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. O jingle causa impacto, é simples e de 

fácil memorização. 

 Em linhas gerais, o tema da campanha é emprego e, com isso, os jingles foram 

criados dando ênfase ao emprego, salário e a necessidade de mudança.  
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“A mudança é azul” 

 

“A mudança é azul 

A mudança é acordar cedo 

A mudança é ter salário 

A mudança se chama emprego 

A mudança é de norte a sul 

A mudança é sonhar sem medo 

A mudança é ter trabalho 

A mudança se chama emprego 

A mudança é azul 

A mudança é acordar cedo 

A mudança é ter salário 

A mudança se chama emprego 

A mudança é de norte a sul 

A mudança é sonhar sem medo 

A mudança é ter trabalho 

A mudança se chama emprego”. 

 

Na voz de Nanna Caymi, o jingle ganha força. “A mudança é azul” enfoca emprego 

e salário – uma das necessidades fundamentais do país, do ser humano –, além de ter na 

letra a palavra ‘azul’ que remete a cor do partido e, conseqüentemente, faz com que as 

pessoas associem a referida cor ao partido (fixação da marca/imagem). Com versos 

repetitivos, “A mudança é azul” propicia ao eleitorado fácil assimilação e memorização da 

letra, o jingle é bonito, bem produzido, a melodia envolvente, as imagens tem tudo a ver – 

sendo que o elemento chave da campanha de Serra é emprego e cenas da carteira de 

trabalho são exibidas –, entretanto, não gera muita emoção e também não causa forte 

impacto. 
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“Quero-quero” 

 

“Oiii, vamos nós 

Um quero-quero cantou na minha janela 

Brasil pense direito que é melhor pra gente 

E José Serra já fez tanto na saúde 

É o mais preparado pra ser nosso Presidente 

Eu quero-quero José Serra 

É José Serra pra mudar 

Com ele não tem lero- lero 

Vou ouvir o quero-quero 

José Serra quero já 

Eu quero-quero José Serra 

É José Serra pra mudar 

Com ele não tem lero- lero 

Vou ouvir o quero-quero 

José Serra quero já 

Quero mudança 

Eu quero emprego 

Quero saúde 

E uma casa pra morar 

Segurança pra gente viver sem medo 

Dormir tranqüilo pra gente poder sonhar 

Um quero-quero cantou na minha janela 

Brasil pense direito é melhor pra gente 

E José Serra já fez tanto na saúde 

É o mais preparado pra ser nosso Presidente”. 

 

 
“Quero-quero” possui uma bela melodia, mas não causa muito impacto. As imagens 

seguem a linha da apresentação da carteira de trabalho.  O referido jingle conta com a 

participação da cantora Elba Ramalho, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, do grupo 

KLB e do cantor Dominguinhos. Essa estratégia utilizada de inserir cantores famosos ao 
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caiu na preferência do público.  

Os três jingles descritos acima, ambos para o 1º turno de 2002 da campanha do 

candidato José Serra, contaram com a interpretação/participação de cantores famosos.  

 

Ainda no 1º turno de 2002, destacamos mais alguns jingles que marcaram a história 

política, a saber: “Vem meu país” – campanha do candidato Ciro Gomes, “Fé no Brasil” – 

Garotinho e “Contra burguês vote 16” – Zé Maria. 

 

“Vem meu país” 

 

“Somos todos um Brasil 

Quinhentos anos de história 

De cores verdes e anil 

Gigante e de glórias 

Somos todos um país 

De esperança que não cansa 

Negro, branco, índio, mulato 

Diz o destino é ser feliz 

Vem meu país 

Meu Brasil, vem meu gigante 

Posso ouvir sua voz vibrante 

Vem com Ciro acreditar 

Vamos em frente meu Brasil 

Vem meu povo minha gente 

Quem é honesto e competente 

Vem com Ciro vem mudar 

E pra alegrar o coração 

E um sonho acreditar 

Tem que saber o que faz 

Tem que mostrar que é capaz 

De misturar a alegria 

E jogar a hipocrisia 

E viver com saúde, segurança e trabalho todo dia 
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Vem meu país 

Meu Brasil, vem meu gigante 

Posso ouvir sua voz vibrante 

Vem com Ciro acreditar 

Vamos em frente meu Brasil 

Vem meu povo minha gente 

Quem é honesto e competente 

Vem com Ciro vem mudar”. 

 

 
O jingle “Vem meu país” é simples e a melodia agradável. As imagens são de 

pessoas comuns e uma tática interessante é a presença – em algumas cenas de comícios e 

passeatas – da atriz Patrícia Pillar. Nesse contexto (e pelo fato de ser esposa do candidato 

Ciro Gomes e estar combatendo a um câncer), a atriz reforçou o nome/imagem do candidato  

e, além disso, causou impacto favorável – mesmo aparecendo com o cabelo raspado devido 

a doença, a atriz e esposa não deixou de apoiar o candidato e marido, o que mostra que o 

candidato, além de tudo, é um merecedor, boa pessoa.  

 

“Fé no Brasil” 

 

“Fé no Brasil 

Fé na vitória 

Fé no Brasil pra mudar nossa história 

Fé no Brasil 

Fé na vitória” 

 

“Fé no Brasil” é um jingle bem simples, não tem uma melodia interessante, não 

conta com imagens fortes que causam impacto, além da letra ser curta demais. As imagens 

mostradas são apenas do candidato Garotinho com o povo nas ruas. 
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“Contra burguês vote 16” 

 

“Para mudar tudo que tá aí 

Dívida externa eu não vou pagar 

Barrar a alça e o FMI 

Contra burguês é que eu vou votar 

É 16”. 

 

A melodia do jingle acima é simples e as imagens não transmitem credibilidade e 

impacto. Em suma, é uma peça que deixa a desejar. Sendo assim, reforçamos que a 

campanha do candidato Zé Maria foi fraca. 

 

 Finalizando a campanha de 2002, destacamos os dois jingles do 2º turno, sendo “A 

onda é verde e amarela” – candidato José Serra e “Agora é Lula (2)”: 

 

“A onda é verde e amarela” 

 

“Pegue uma bandeira verde e amarela 

Bota um adesivo e vem lutar por ela 

Pra que a mudança no país da gente 

Seja pra melhor pra andar pra frente 

Muda meu país, mas não muda de bandeira 

A onda é verde e amarela ela não vermelha 

Olho na incompetência que o perigo ronda 

Se levanta meu país e não entre em qualquer onda 

A onda é verde e amarela 

Vem Brasil lutar por ela 

Verde amarela 

Vem Brasil lutar por ela 

Verde amarela 

Vem Brasil lutar por ela 

A onda é verde e amarela”. 
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O jingle “A onda é verde e amarela” que encenou o 2° turno da campanha do 

candidato José Serra em 2002, possui melodia alto astral.  É um jingle bonito, contudo, as 

imagens são simples (não são fortes) e não tem impacto. As cenas exibidas são pessoas 

cantando, vestidas e com os rostos pintados e verde e amarelo. 

 

“Agora é Lula (2)” 

 

“Chegou a hora Brasil 

Que você tanto esperou 

Mande a tristeza embora 

Que a mudança começou 

Agora vem 

Vem mudar a sua sorte 

Nada pode ser mais forte 

Que a vontade de mudar 

Lê – lê, vem 

Ser feliz é seu direito 

Solte esse grito do peito 

Ninguém vai te segurar 

Ôoooooo, vem 

O Brasil está unido 

E jamais será vencido 

Nossa estrela vai brilhar 

Vem 

É a estrela da esperança 

Do emprego e da mudança 

Mora do lado de cá 

Agora é Lula 

Falta pouco, quase nada 

Nossa pátria tão amada 

Já não quer mais esperar 

Agora é Lula 

Por um Brasil diferente 
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Vem entrar nessa corrente 

Aqui é o seu lugar 

Agora é Lula 

Falta pouco quase nada 

Nossa pátria tão amada 

Já não quer mais esperar 

Agora é Lula 

Por um Brasil diferente 

Vem entrar nessa corrente 

Aqui é o seu lugar 

Lula, Lula”. 

 

“Agora é Lula (2)” conta com bela melodia, além de cenas fortes e de impacto. As 

imagens são cenas do Brasil e de pessoas das distintas regiões. O ritmo do respectivo jingle 

remete às características da música brasileira. A composição ficou muito bonita, sendo que, 

também, conta com imagens do candidato Lula com outros candidatos que foram seus 

concorrentes no 1° turno da campanha e agora estão do seu lado como, por exemplo, 

Garotinho e Ciro. A peça transmite credibilidade e impacto.  
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3.3. As campanhas políticas presidenciais na TV em 2002 

 

A campanha eleitoral para Presidente da República Federativa do Brasil em 2002 

foi disputada pelos seguintes candidatos: Ciro Gomes, Antony Garotinho, Roseana Sarney,  

Zé Maria, José Serra e Luiz Inácio Lula da Silva. 

 A campanha do candidato Ciro Gomes na TV, especificamente os programas do 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, foi bonita. No decorrer dos programas, as 

propostas de Ciro são apresentadas e o candidato dá ênfase ao Estado do Ceará, onde foi 

Governador.  
 Os programas de Ciro seguem a mesma linha editorial e assemelham-se entre si, 

sendo que os mesmos apresentam vários depoimentos e imagens de comícios. Um fato que 

chama a atenção, é que  as propostas não são claras, não há planejamento e seqüência. 

Contudo, o ponto positivo é que o candidato demonstra ser um homem honesto, de palavras 

firmes. Também notamos que os depoimentos favoreceram a campanha, como, por 

exemplo, o da sua esposa e atriz da Rede Globo de Televisão, Patrícia Pillar. O depoimento 

é conduzido com palavras certas e enfatiza as qualidades do homem e cidadão Ciro Gomes.  

 O jingle da campanha é bonito, criativo e agradou o povo, entretanto, a campanha 

contou com alguns pontos negativos os quais dificultaram a ascensão do candidato ao poder. 

Entre os pontos negativos, destacamos ataques ao adversário. Dessa forma, também perde-

se tempo em apresentar suas próprias propostas e reforça, ainda mais, a imagem do 

candidato adversário. 

Partindo para a campanha de Antony Garotinho na TV, destacamos o  jeito arrojado 

do candidato expor suas propostas. Antony fala com convicção e, inclusive, aparenta  

semelhança com pastor de igreja evangélica. Entretanto, não inspirou confiança para a 

maioria dos eleitores – apesar que o candidato teve 15 milhões de votos dos eleitores que 

foram envolvidos pelo tom do discurso.  

O jingle da campanha de Garotinho é bonito e bem planejado, ao contrário dos 

programas do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral. Em relação as propostas, as 

mesmas não são transparentes e o candidato bate em apenas uma tecla: aumento do salário. 

Nos seus programas de TV, Garotinho refere-se sempre ao salário mínimo e o início 

do programa é marcado pela seguinte locução: “Começa agora o programa de quem vai 

aumentar o salário mínimo para R$ 280,00 em maio de 2003”.  
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No decorrer da campanha presidencial de 2002, Garotinho comenta sobre as ações 

que desenvolveu no Estado do Rio de Janeiro  e ressalta comparando o seguinte: “Se fiz 

para o Estado do Rio de Janeiro, porque não fazer para o Brasil todo”? 

Um trecho dos seus programas de TV, exibe a seguinte fala: “O salário mínimo no 

Brasil é de R$ 200, 00. Garotinho aumentou o salário no Rio de Janeiro para R$ 240, 00. 

Agora, para chegar aos R$ 280,00 em maio de 2003, só falta R$ 40,00. Garanta o aumento 

do seu salário mínimo, vote 40. Vote Garotinho”! 

No nosso ponto de vista, os programas do candidato Antony Garotinho são voltados 

para o povo mais carente e  a meta é aumentar o salário mínimo. 

Em relação aos programas de TV do PSTU, verificamos que o objetivo é causar 

impacto com notícias contrárias ao Governo. Na verdade, o Partido passa a imagem de um 

Brasil em que todos (e/ou a maioria) os cidadãos estarão no poder, contudo, temos 

consciência de que isso não é possível. Os programas não tem planejamento, não são 

esteticamente bonitos, afinal, o que objetivo principal é transmitir idéias para o povo, 

porém, a maioria carece de conhecimento. 

O jingle do PSTU transmite exatamente os anseios do Partido, ou seja, ‘por fim ao 

colarinho branco no poder’.  As idéias são boas e o que o Partido diz é concreto, mas, os 

programas do HGPE  discorrem apenas sobre e ALCA e o FMI, vejamos:   

“Com a ALCA, o Governo dos Estados Unidos quer que deixemos de produzir muitas 

coisas no Brasil para comprarmos tudo deles – de computador até merenda escolar. Muitas 

empresas vão fechar e o desemprego vai crescer. Esse acordo também exige o fim do 13º 

salário, férias e licencia maternidade, e mais, eles querem a Amazônia. Com a ALCA, as 

multinacionais farmacêuticas vão se apoderar da medicina popular e de toda a 

biodiversidade da floresta, isso mesmo, até o chá-de-boldo e quebra-pedra poderão ser 

propriedades dela e você terá que pagar muito caro por isso. Os outros candidatos não estão  

discutindo isso com você, mas, 1 mês depois de eleitos estarão negociando a ALCA. O 

Brasil precisa se retirar já dessas negociações, porque como diz o lema do grito dos 

excluídos, soberania não se negocia. Os movimentos sociais estão convocando plebiscitos 

sobre a ALCA. Organize o plebiscito na sua escola, no seu sindicato, na sua paróquia, no 

seu bairro. Entre nessa luta”! 
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Partindo para a campanha do Partido da Causa Operária (PCO), verificamos que os 

programas são semelhantes aos do PSTU – com a diferença de não apresentar jingle.  

É quase o mesmo tipo de programa do PSTU, só que eles não têm jingle. Sempre 

querendo atingir a classe trabalhadora com suas idéias de que para Governar melhor tem 

que ser todos no poder. 

O PCO não apresenta outras propostas a não ser a que segue abaixo e, na TV, esse 

ponto é negativo, pois a mensagem se torna cansativa aos telespectadores: 

“O PCO decidiu lançar candidato à Presidência da República para discutir com a classe 

trabalhadora e o povo brasileiro a necessidade de construir um novo partido político, um 

partido de classe de fato, construído e controlado pelos próprios trabalhadores, sem patrões 

e sem rabo preso com os patrões. É com esse objetivo que chamamos os trabalhadores para 

discutir, votar e construir o Partido da Causa Operária. A principal proposta política do 

Partido da Causa Operária é a luta por um Governo dos trabalhadores da cidade e do campo. 

Somente com governo próprio, os trabalhadores poderão ter atendidas as suas 

reivindicações como salário, emprego e terra. O que defendemos é um salário mínimo de R$ 

1.500,00, a redução da semana do trabalho para 35 horas e a distribuição da terra para quem 

nela trabalha ou quer trabalhar”. 

 

 Analisando os programas do HGPE de José Serra, notamos que os mesmos são 

bonitos, porém, não foram planejados com eficácia, pois, enfatizam apenas a geração de oito 

milhões de empregos e a criação de um projeto que se chama Segunda-feira. 

 

“A proposta de geração de empregos de José Serra e o Projeto Segunda-

Feira vai criar 8 milhões de empregos. Não vai ficar no papel, Serra sabe o 

que fazer, Serra tira do papel”. 

 

No decorrer dos programas, verificamos que todas às vezes em que Serra têm 

oportunidade, agride verbalmente os outros candidatos:  

 

“Tem gente que está prometendo qualquer coisa, que a nossa vida vai virar 

mamão com mel, vai acabar com os problemas do Brasil e que tudo aqui 

vai ser um céu, idéia boa é fácil de escrever, mas quero ver quem é que tira 

do papel. Serra sabe o que fazer, Serra tira do papel”.  
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Em contrapartida, destacamos um programa de José Serra que foi bem planejado. 

Nesse, o candidato encontra-se num auditório similar ao de programa de auditório e quem 

apresenta é o grupo KLB (que tem grande aceitação do público jovem). Na ocasião, os 

jovens  presentes fazem perguntas ao candidato.  

A estratégia exposta acima atraiu a atenção dos jovens eleitores e, por sua vez, o 

referido público é formado por percentual expressivo de formadores de opinião. Além disso, 

a campanha contou com vários jingles criativos e envolventes, interpretados por pessoas 

famosas, em suma, podemos dizer que a respectiva estratégia baseou-se em três fatores 

principais e obteve retorno razoável: aceitação, persuasão e credibilidade – esse último por 

serem pessoas da mídia. 

 Finalizando a análise geral das campanhas do Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral de 2002, apresentaremos síntese do candidato Lula – tendo em vista que após 3 

tentativas, chega ao cargo máximo do Mandatário do País 

Os programas do candidato Lula são claros, bem planejados. Lula expõe o seu plano 

de governo, seus pensamentos e, com isso, expressa que está apostando na vitória das 

eleições de 2002. 

A estratégia de cada programa apresentar um novo tema é fantástica. Os programas 

mostram quem fará parte da equipe de Lula em cada setor, o que já foi feito pelo respectivo 

partido, táticas que o candidato utilizará para que as suas propostas dêem certo, além de 

transmitir clareza e segurança aos telespectadores.  

Os programas de TV do candidato Lula, emocionam, envolvem as pessoas. Um 

exemplo que citaremos é o desabafo de um jovem: “Eu acabei de entrar na faculdade, não 

foi fácil, mas eu consegui e agora tenho uma oportunidade. Nada nunca foi fácil pra mim. 

Eu estudei em escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada, 

minha mãe mal sabe ler, mas confio em Deus e em mim e vou realizar seus sonhos custe o 

que custar. Mas, quantos iguais a mim, ou melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, 

nunca tiveram uma oportunidade na vida, estão nas ruas, nas drogas, no crime? Ninguém 

nasce mal, ninguém nasce bandido, é tudo uma questão de oportunidade! O jovem da favela 

também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. 

Esse é o país de todos. Meu nome é João, sou brasileiro, amo meu país! Viva o Brasil, viva 

São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva!”. 
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    Depoimentos como esse, causam impacto favorável e reforçam a imagem do 

candidato. A mensagem é emotiva e, conseqüentemente, persuade grande parte dos 

eleitores. O trecho “(...) Esse é o país de todos. Meu nome é João, sou brasileiro, amo meu 

país! Viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz 

Inácio Lula da Silva!” remete que Lula é o candidato do povo brasileiro, ou seja, o 

‘Salvador da Pátria’.  

Os jingles da campanha também expressam emoção, são criativos e envolventes. Um 

de seus jingles, interpretado pela dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, é um 

exemplo disso.   

 Como estratégia da campanha, todas as vezes que o assunto abordado é emprego, a 

imagem do candidato é exibida. Dessa forma, os eleitores associam a sua imagem a tal, ou 

seja, Lula é o candidato que certamente irá gerar empregos. 

 Em síntese, a campanha de 2002 chama a atenção. Lula se destacou 

significantemente dos demais candidatos. Seus programas foram bonitos, claros e bem 

planejados. O candidato relatou a sua história e apresentou o seu plano de governo de forma 

enfática, sendo que citou quem integraria  parte de cada departamento. Todos os jingles 

foram muito bonitos e envolventes. Por sua vez, José Serra tentou usar o mesmo 

procedimento, a campanha contou também com jingles muito bonitos e envolventes com, 

inclusive, a participação de cantores famosos, entretanto, o seu plano de governo e a 

apresentação do mesmo não foram convincentes. O candidato bateu apenas na mesma tecla 

– emprego – e deixou de lado os outros interesses do povo brasileiro. Já os demais 

candidatos, apesar de contarem com campanhas relativamente bonitas, não  tiveram grande 

impacto. Em suma, não tem sentido chamar a atenção dos eleitores e esquecer e/ou deixar 

de lado o plano de governo, transmitir os interesses e metas de forma clara e organizada. 

 Em 2002, a campanha do Partido dos Trabalhadores (PT) conseguiu reverter a 

imagem anterior de Lula e isso foi essencial na conquista do poder.  

A análise a que se procedeu tem a característica conclusiva de que as alterações na 

configuração do candidato para penetrar no universo político ou o padrão e estilo de vida 

ideal para o desempenho de mandatário da Nação não teriam resultado positivo se tão 

somente fosse uma ação isolada. Contudo, atribuímos a mídia televisão, numa primeira 

abordagem, a complexidade dos percursos percorridos no sentido de incutir a idéia de 

mudança e persuadir a grande massa com uma campanha eficaz, cujo enfoque baseou-se na 

esperança. Nesse contexto, as diferenças em relação ao grau de inteligência, intelectualidade 

e classe social foram valorizadas e assimiladas como quesitos favoráveis.  
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CONCLUSÃO 

 

A televisão pode ser considerada repertório para entender a política através de 

estratégias  incorporadas especificamente para este veículo, sendo que influi na estruturação 

e manutenção das preferências políticas dos cidadãos. Outro aspecto a ser destacado é que 

também traz conseqüências políticas importantes e diz respeito a mecanismos comuns. 

As distintas situações de consumo da mídia, e da televisão em particular, têm 

implicações políticas relevantes para a reflexão da democracia contemporânea. No cenário 

político, quanto mais os meios utilizam estratégias e mecanismos cognitivos de fácil 

assimilação, maior a probabilidade de influir na hora da escolha. Nesse contexto, os 

programas do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral legitimam suas explicações 

estruturais sobre o universo político. Muitos programas ilustram o comportamento dos 

políticos, suas idéias, plano de governo, entre outros. Sendo assim, com a utilização de 

mecanismos  discursivos e estratégias de marketing político, esses programas contribuem na 

construção da perspectiva a partir da qual cada pessoa confere significado as mais distintas e 

variadas coisas e fornece explicações que fundamentam a ação, ou seja enquadramentos que 

são incorporados nas narrativas que os cidadãos comuns desenvolvem sobre o universo da 

política.  

Os mídia, em especial a televisão, não podem ser considerados apenas como 

condutores neutros de recepção, mas sim como meios que contribuem para dar significado e 

interpretar a política. 

Para concretizar os seus objetivos, as campanhas presidenciais nessas últimas três 

décadas procuravam fazer uma analogia entre as mudanças que estavam por vir e a 

esperança no novo, a necessidade de corrigir rumos políticos, econômicos e sociais do 

Brasil, objetivando manter o apoio da maior parcela da sociedade.  

Cada vez mais, as eleições tem sido um desafio para os especialistas, mais 

popularmente conhecidos como marqueteiros. A tendência é que novas regras para as 

campanhas eleitorais devem alterar as estratégias de aproximação, ou seja, mercadológicas. 

Durante as últimas campanhas eleitorais para Presidente, verificamos que os 

candidatos abusam das ferramentas de marketing e os cidadãos estão acostumamos a ver 

grandes showmícios estrelados por artistas consagrados e a distribuição de vários brindes, os 
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 quais funcionam para seduzir os eleitores e, conseqüentemente, o voto. Contudo, a 

tendência é descobrir novas estratégias para conquistar os eleitores. Nesse caso, os 

especialistas em marketing político e publicitários deverão trabalhar campanhas com mais 

conteúdo e qualidade. Sem a utilização das ferramentas mercadológicas que apenas 

persuadem os eleitores, as boas idéias certamente prevalecerão. 

 As mudanças nas campanhas eleitorais para Presidente da República Federativa do 

Brasil de 1989 a 2002 são visíveis e, objetivando tornar as campanhas políticas mais 

transparentes e baratas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem formulado regras para as 

eleições. 

 Se por um lado o marketing político perder algumas ferramentas úteis, por outro 

ganha em qualidade e conteúdo. O marketing político precisa ser mais inteligente e  

massificado. 

 Os excessos de gastos nas campanhas culminam em denúncias e crimes, como, por 

exemplo, o caixa 2. Nesse contexto, faz-se necessário a reforma eleitoral.  

 Se as doações em dinheiro para as campanhas fossem proibidas, assim como os 

showmícios, propagandas em outdoors, distribuição de brindes, e os partidos obrigados a 

prestarem contas, talvez a política brasileira não seria esse caos em que vivemos. 

 Adesivos, bandeirolas, flâmulas de candidatos em automóveis, kits, entre outros, são 

apenas instrumentos de propaganda e a doação desses materiais não representa tentativa de 

oferecer vantagem ao eleitor em troca do voto, pois, inclusive, não são objetos interessantes 

e/ou de uso pessoal. 

 Na política, todo e qualquer investimento em marketing deveria ser condizente com 

a realidade. Contudo, infelizmente, as ferramentas tem sido trabalhadas apenas para 

persuadir, seduzir. 

 Diante do exposto, deve haver um planejamento no sentido de ganho na qualidade 

dos debates e programas políticos. 

 As estratégias das campanhas políticas devem ser repensadas a fim de fortalecer a 

qualidade e, também, o relacionamento com o eleitor.  

 Antigamente, tudo valia em nome da massificação, com uma vasta quantidade de 

subprodutos em circulação. Porém, atualmente, o marketing político deve ceder espaço à 

comunicação. 

 Nesse sentido, num primeiro momento, os eleitores devem analisar e comparar os 

programas e as propagandas a fim de analisar com mais rigor o que está sendo proposto, o 

plano de governo e as metas a serem atingidas.  
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Graças ao papel atuante da imprensa, particularmente a televisão, esperamos que o 

eleitor fique mais atento em relação aos escândalos, desvios milionários, etc. Por outro lado, 

diante de pessoas mais céticas, mostrar que nem todo político é igual não é tarefa nada fácil.  

A Nação deve estar atenta para não impulsionar qualquer candidato ao poder. O foco 

das campanhas políticas deve ser revisto, sendo que e o conteúdo, a qualidade, a inteligência 

e as propostas concretas devem ser mais significantes por si.  

Com as campanhas políticas sendo repensadas, é hora dos eleitores acordarem e 

terem real convicção se vale a pena dar uma chance ao candidato ‘x’ ou ‘y’.  

Os meios de comunicação de massa, em especial a televisão, manipulam os 

cidadãos, contudo, não dá mais para sermos induzidos por campanhas repletas de emoção, 

porém, sem conteúdo, sem qualidade, sem planos e metas de governo concretas.  

Dentro desse contexto, está na hora do marketing político e dos programas 

veiculados no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral serem repensados. Está na hora dos 

eleitores acordarem e terem discernimento real do rumo desejado à Nação. 

O objetivo desse estudo é contribuir para novas contextualizações da influência do 

marketing político no Brasil, especificamente na televisão, as estratégias e ações dos 

candidatos à Presidência da República. 

 Criatividade e planejamento na busca pelo voto são estratégias utilizadas desde a 

antiguidade, contudo, muitas ações são denominadas claramente hoje e conhecidas como 

“controle ideológico”, como, por exemplo, Juscelino Kubitschek (marca “JK”), que utilizou 

o próprio nome como marca da campanha e Getúlio Vargas que teve a imagem vinculada ao 

“salvador da pátria”.  

Várias estratégias políticas utilizadas no passado são lembradas nos dias atuais e 

até mesmo utilizadas. Muitas atitudes incorporadas pelos políticos conquistam, persuadem e 

ficam gravadas na memória dos eleitores.  Dessa forma, muitos políticos como Fernando 

Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva marcam a história e política brasileiras. Além 

de alcançar os objetivos, essas campanhas bem sucedidas e criativas também servem como 

parâmetro. 

Na busca pela conquista do voto, muito tem sido feito durante toda a história 

política do Brasil e, com isso, mecanismos de convencimento e persuasão foram utilizados 

por ex-presidentes para chegar ao poder – ações de controle ideológico, contrapropaganda, 

marketing político, propaganda política, propaganda eleitoral, marketing eleitoral, etc. 
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Se controle ideológico implica em direcionar o entendimento das mensagens 

recebidas pelos receptores para que estes não corram o risco de formar outra ideologia senão 

aquela proposta pela propaganda, entender as mensagens recebidas como parte do meio 

ambiente e do meio de comunicação, então podemos afirmar que personagens que estiveram 

preocupados com sua imagem pública, cuidando do visual e da vestimenta tinham 

consciência do resultado benéfico que essas ações, embora simples, podem trazer. 

Os meios de comunicação de massa, especialmente a televisão, são aliados de suma 

importância na transmissão das informações, sendo que muitas dessas, se não a totalidade, 

apelam para a emoção. Nesse sentido, destacamos as campanhas à Presidência da República 

Federativa do Brasil realizadas pelo PT nos últimos anos, com mensagens que sempre 

retratam esperança e transformação do Brasil.  

Estar em evidência na mídia é exercer o controle ideológico. Por sua vez, a 

contrapropaganda pode ser notada inúmeras vezes, sendo que muitos candidatos ao poder 

utilizam o espaço concedido do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral para atacar o 

adversário, mostrando escândalos e pontos fracos. Nesse contexto, dois pontos mais 

presentes nas campanhas políticas são  mal-entendidos e formulações fantasiosas.  

A televisão é o veículo mais eficiente no processo político, contudo, para surtir o 

efeito desejado, os candidatos devem apresentar um plano de governo conciso e coerente 

com a realidade e necessidade, convencer o eleitor, seduzir a grande massa (que é a maioria 

do eleitorado), passar uma imagem estável e trabalhar arduamente no decorrer de toda a 

campanha e posteriormente depois de eleito. 

Para conquistar os eleitores, os candidatos ao poder devem ter carisma e 

popularidade. Nesse sentido, quando atingir a posição de destaque, a vitória estará ganha. 

No cenário político, a exposição na televisão é de suma importância, pois, 

certamente a campanha terá maior penetração de norte a sul do Brasil. Inclusive, se a 

campanha for eficaz e otimista, o candidato estará a frente do adversário. 

A televisão norteada pelo marketing político apresenta-se, cada vez mais, como o 

meio de comunicação mais relevante nas disputas eleitorais, pois seu peso na construção da 

imagem do candidato, na difusão da simbologia e na decisão emocional do voto é muito 

grande.  

A presença da mídia na política transformou a política e os próprios políticos. 

Sendo assim, notamos que muitas vezes o eleitor orienta a sua decisão em função da 

imagem dos candidatos construída na mídia. 
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As eleições dos candidatos Collor, FHC e Lula contaram com uma ferramenta  

poderosa e imprescindível: a TV como aliada na conquista dos eleitores. Sendo assim, a 

intenção de descrever os programas veiculados no Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral nas campanhas de 1989 a 2002 na televisão brasileira deve-se a análise dos 

fatores que contribuíram para a conquista do poder. 

A televisão é o veículo de comunicação de massa mais convincente e real e, nesse 

contexto, a imagem, o discurso e a postura dos candidatos políticos devem ser apropriados, 

ou seja, condizentes com o meio. Por se tratar do veículo mais envolvente, a imagem e o 

discurso político devem estar a altura para atingir o coração e a mente dos eleitores. Nesse 

sentido, havendo sintonia entre meio, mensagem e imagem, o sucesso é certo. 

No universo político e, especificamente, nos programas do HGPE a presença dos 

jingles é de grande valia, pois, contribuem significantemente em alguns pontos como, por 

exemplo, na memorização do número do candidato, no slogan da campanha e, se bem 

produzidos, além de envolver e persuadir o eleitorado, transmitem o enfoque da campanha 

política do candidato. 

A difícil arte do marketing eleitoral brasileiro é conciliar uma realidade conflitante, 

a predominância de um eleitorado analfabeto e semi-alfabetizado e uma sociedade 

minoritária avançada. Esta confluência tem sido possível pela interferência da tecnologia 

sofisticada da televisão brasileira, que se torna a única mediação entre candidato e 

eleitorado. Na ausência de intermediações democráticas, este espaço é ocupado pela 

televisão. A influência do marketing político deve, em curto prazo, ocupar todos os espaços 

do cenário eleitoral brasileiro. Substituiu-se democracia por televisão. 

Analisando as campanhas de 1989 a 2002, notamos a evolução do marketing 

político na televisão através de vários fatores que foram adequados em virtude do potencial 

do meio, a saber: linguagem, discurso, imagem, postura, entre outros. 

Nesse sentido, podemos responsabilizar a televisão pelo sucesso e/ou insucesso dos 

candidatos ao poder, pois, as imagens e mensagens veiculadas no referido veículo são 

importantes como tal. 
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Por fim, pretende-se que esta tese, cujo objetivo baseou-se na análise das 

estratégias e mecanismos criados e utilizados por ex-presidentes em suas campanhas – sob a 

ótica do marketing político na televisão brasileira –, ofereça subsídios metodológicos para 

futuros estudos. 
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