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Resumo 

 

Esta pesquisa tem como objetivo fazer uma leitura crítica da construção da imagem da 

candidata Manuela D’Ávila durante sua campanha eleitoral para o cargo de prefeita na cidade 

de Porto Alegre, veiculada nos canais abertos de televisão. A escolha da atual deputada como 

objeto de estudo deve-se a sua grande ascensão na carreira política, sua intensa participação 

na mídia e grande identificação com seus eleitores, principalmente junto ao público feminino 

e aos jovens. A pesquisa busca mapear e identificar as marcas de construção de imagem 

utilizadas pela candidata. Entre os principais conceitos teóricos escolhidos para nortear esta 

pesquisa estão o marketing político/eleitoral, a autorreferencialidade, a formação da imagem 

pública, discurso político e gênero e juventude na política. Para o percurso metodológico 

foram escolhidos os métodos de análise de conteúdo e análise de imagem. Foram analisados 

oito programas eleitorais veiculados na mídia televisiva no período de agosto a outubro de 

2012. Para haver uma compreensão do conteúdo que apresenta as maiores marcas de 

construção de imagem foram criadas oito categorias de análise: notoriedade – o uso dos 

grandes nomes, proximidade – Manuela é o povo, autorreferencialidade – sou Manuela, o 

povo fala, mulher – a importância do gênero, juventude – a experiência na pouca idade e uso 

do OFF – o que o discurso não fala. Após a definição das categorias realizamos a 

identificação dessas categorias em cada programa. Usamos como base teórica para a pesquisa 

autores como Antonio Fausto Neto, Neusa Demartini Gomes, Francisco Ferraz, Patrick 

Charaudeaut e Antonio Albino Canelas Rubim. 

 

 

Palavras-chave: Propaganda Eleitoral. Marketing político / eleitoral. Construção de imagem 

Política. Mulher. Juventude 

 

 

Abstract: 

The goal from this research is to do a critical reading from the construction of the image of 

the candidate Manuela D'Avila during his election campaign for the office of mayor in Porto 

Alegre city, conveyed in open channels of television. The choice of the current 

congresswoman object of study, due to its large rise in his political career, his intense media 

participation and identification with their constituents, especially with the female audience 

and youth. The research seeks to map and identify the brands image building used by the 

candidate. Some of the key theoretical concepts major chosen to guide this research are 

marketing the political / electoral autorreferencialidade to the formation of public image, 

political discourse and gender and youth in politics. For methodological course were chosen 

methods of content analysis and image analysis. We analyzed eight electoral programs aired 

on television media in the period August to October 2012. To have an understanding of the 

content that has the highest brand image building were created eight categories of analysis: 

notoriety - the use of the greats, proximity - Manuela is the people, self referentiality – I’m 

Manuela, people talk, woman - the importance gender, youth - experience at a young age and 

use OFF - what the speech does not speak. After defining the categories we performed the 

identification of these categories in each program. Used as a theoretical basis for the research 

authors as Fausto Antonio Neto, Neusa Demartini Gomes, Francisco Ferraz, Antonio Albino 

and Patrick Charaudeaut Canelas Rubim. 



Keywords: election advertising, marketing, political / electoral political image building, 

woman, youth 
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INTRODUÇÃO 

 

Os meios de comunicação, nos dias atuais, tem uma função a mais do que apenas 

informar.  Os inúmeros jornais, telejornais, informativos e outros visam fazer com que as 

pessoas se tornem não só consumidores de informação e, sim formadores de opinião. Este 

papel exercido pelos meios de comunicação pode facilmente ser observado com a quantidade 

de conteúdo político disponibilizado à população pela TV, rádio e internet. A política se 

tornou uma das principais atrações na mídia atualmente. É factual em nosso dia a dia 

consumirmos comentários sobre acontecimentos que cercam este meio e, em tempo de 

eleições, esta exposição se torna ainda maior.   

Com essas facilidades na difusão da informação e com o crescente interesse da 

população em saber cada vez mais de que forma trabalham e o que fazem os governantes, a 

política passou a fazer parte da rotina dos cidadãos, fazendo com que o pleito eleitoral 

ganhasse mais destaque e causasse maior interesse para todos. É possível observar a 

quantidade de propagandas que incentivam para que o eleitor vote e principalmente, se 

informe antes de optar por um candidato. A exposição midiática dos políticos pelos meios de 

comunicação convencionais também se tornou habitual, e o uso das mídias serve tanto para 

informar ao eleitor sobre os trabalhos realizados pelos cidadãos públicos quanto para o uso do 

marketing político. 

 Como exemplo, é possível perceber que não é só em época de eleições que a política 

está presente na mídia. Além de ser pauta frequente nos programas informativos, é possível 

acompanhar inserções partidárias que são veiculadas nas grandes emissoras de rádio e 

televisão do país. Porém, durante os anos eleitorais, a cada dois anos, ela ganha grande 

destaque na mídia e até mesmo um espaço diário destinado a Propaganda Eleitoral Gratuita. 

Este espaço é exclusivamente dedicado aos candidatos e nele é possível a apresentação de seu 

histórico político, uma retomada do que já foi realizado e a exposição de suas propostas. 

Utilizando de métodos diferenciados, as propagandas eleitorais passaram a ser mais do 

que apenas a exposição de uma proposta. Com um formato ainda não bem definido, é possível 

identificar gêneros distintos. Os políticos trabalham a publicidade, a espetacularização, a 

dramatização e até mesmo a comédia em um só programa e num tipo de formato que atrai 

ainda mais a atenção do público que não assiste apenas o seu candidato falando incansáveis 

minutos sobre suas propostas. Identificar esta imagem diferencial das propagandas eleitorais é 

o objetivo desta pesquisa.  
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Este diferencial está presente nas campanhas eleitorais da deputada federal e atual 

candidata a prefeitura de Porto Alegre, Manuela D’Ávila, do Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB), escolhida para ter seus programas eleitorais analisados nesta pesquisa. A escolha da 

deputada como objeto de estudo ocorreu devido a sua grande ascensão na carreira política, sua 

intensa participação na mídia e grande identificação com seus eleitores, principalmente junto 

ao o público jovem. Manuela se utiliza de maneiras diferencias para se auto promover como a 

linguagem mais coloquial, jingles fáceis e uma identidade visual diferenciada dos outros 

candidatos.  

Manuela D’Ávila, é um dos nomes fortes da política nos dias atuais, mesmo sendo 

considerada muito jovem para tal. Foi eleita vereadora de Porto Alegre em 2004, com 9.498 

votos. Em 2006, se candidatou a Deputada Federal e foi eleita com 271.939 votos. Em 2008, 

disputou sua primeira eleição à Prefeitura de Porto Alegre e recebeu 121.232 votos, ficando 

em 3º lugar. No ano de 2010, Manuela se candidatou a reeleição para o cargo de deputada 

federal e foi eleita com 482.590 votos, sendo a candidata mais votada da história do Rio 

Grande Do Sul e uma das mais votadas do Brasil. 

Por ser um fenômeno na política jovem do estado e do país, Manuela utiliza a mídia a 

seu favor, aproximando-se de seus eleitores por meio das redes sociais e utilizando uma 

linguagem jovem e diferente de seus oponentes. Defende as bandeiras da igualdade social, 

juventude e dos direitos das mulheres, buscando sempre a identificação com estas causas.  

Esta pesquisa busca fazer uma leitura crítica da construção da imagem de Manuela 

durante sua campanha eleitoral para o cargo de prefeita na cidade de Porto Alegre, veiculada 

nos canais abertos de televisão. Serão analisados os discursos que a candidata utiliza para 

atrair seus eleitores. Como ela constrói sua imagem e de que maneira ela utiliza os recursos 

visuais de sua campanha televisiva para atrair seus eleitores. Para isto, foram selecionados 

seis programas: o do dia 22.08.2012 (quarta-feira) sendo dois programas: um exibido no 

horário das 13h e outro exibido no horário das 20h30, o programa de 07.09.2012 (sexta-feira), 

o do dia 19.09.2012 (segunda-feira) e o do dia 03.10.2012 (quarta-feira) onde serão analisados 

o programa das 13h30 e o das 20h30. Todos com uma característica diferenciada onde possam 

ser identificadas as marcas que serão analisadas.  

A pesquisa se divide em 6 capítulos. E tem início com uma contextualização teórica 

sobre os assuntos gerais adotados durante o trabalho. O segundo capítulo irá mostrar a 

representação feminina na política gaúcha, e falará um pouco das mulheres que se destacaram 

em grandes cargos em nosso estado ou em nosso país. Para entender melhor como foram as 
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eleições municipais de Porto Alegre, o terceiro capítulo irá abordar o contexto político em que 

a cidade se encontrava durante as eleições no ano de 2012. Com a apresentação dos 

candidatos ao poder executivo e as pesquisas realizadas/encomendadas pelos veículos de 

comunicação até o resultado final do pleito. 

O quarto capítulo explicará o percurso metodológico da pesquisa, a escolha dos 

métodos e do corpus e as formas que serão analisados os programas.  A análise propriamente 

dita do objeto de estudo encontra-se no quinto capítulo, com tudo que foi observado nos seis 

programas selecionados para serem objetos de estudo. A pesquisa será finalizada no sexto 

capítulo com as conclusões e considerações finais dos autores.  
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1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o embasamento teórico desta pesquisa foram elencados os principais assuntos que 

deveriam estar presentes para que fosse possível fazer uma análise do corpus selecionado. 

Como o assunto abordado é sobre a forma de como a candidata Manuela se promove 

utilizando sua imagem é necessário um breve estudo sobre os conceitos de marketing 

político/eleitoral. Os autores Figueiredo, Colling, Bezzera e Silva, Gomes e Toneloto 

explicam de que maneira o marketing está presente nas campanhas eleitorais e de que forma 

ele ajuda na construção das mesmas. Assim como a autorreferencialidade, explicada por 

Fausto Neto, Bezzera e Silva, e Lopes, mostra de que forma os políticos se identificam com 

seus eleitores por meio de seus discursos e do uso de sua vida privada.  

Com a união de todos estes conceitos começa a construção do candidato, onde os 

autores Toneloto, Rech, Rubim e Santos, explicam de que forma o marketing, a 

autorreferencialidade, a propaganda eleitoral gratuita e a imagem pessoal são usados para 

construir a imagem.  Os autores Osakabe, Garcia e Charaudeaud discorrem de como o 

discurso político é responsável pela formação de opinião dos eleitores. Além de todos estes 

conceitos, este capítulo também contará com a contextualização sobre a importância do 

gênero e da juventude na política. Autores como Ribeiro, Carvalho e Tramontini vão traçar 

um paralelo histórico de como essas duas classes se comportam perante o poder.  

 Todos estes conceitos são detalhados neste capítulo que resume o percurso conceitual 

teórico utilizado durante a pesquisa.   

 

1.1 MARKETING POLÍTICO / MARKETING ELEITORAL 

 

Estratégias de marketing estão diretamente ligadas à venda e divulgação de uma marca 

ou produto. Conhecidas por serem particularidades voltadas mais para a área da publicidade, 

essas podem ser utilizadas também na política, agregando diferenciais à propaganda e à 

divulgação de cada candidato. A mais conhecida delas é o marketing político.  

O marketing político é um conjunto de técnicas e procedimentos cujo objetivo é 

avaliar, através de pesquisas qualitativas e quantitativas, os humores do eleitorado 

para, a partir daí, encontrar o melhor caminho para que o candidato atinja a maior 

votação possível. (FIGUEIREDO, 2000, p.14) 
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Este não deixa de ser um conjunto de ações desencadeadas de toda uma vida pública e 

suas consequências. Se marketing político é utilizado durante toda uma vida pública, o 

marketing eleitoral está mais relacionado ao período que antecede uma campanha. Gomes 

(2004, p.27) descreve que o “marketing eleitoral trata de uma estratégia voltada para o eleitor, 

com o objetivo de fazer o partido ou o candidato vencer uma determinada eleição”. Esse 

conceito pode ser complementado por Torquato (1985) citado por Mattielo e Ribeiro (2006, 

p.2), onde o autor afirma que “o marketing eleitoral é um esforço planejado para se cultivar a 

atenção, o interesse e a preferência de um mercado de eleitores, é o caminho seguro para o 

sucesso de quem deseja vencer na política”.  

Essas duas técnicas utilizadas durante o período de propaganda eleitoral se difundem, 

segundo Gomes (2004, p.30), “o marketing político e o eleitoral são conjuntos de técnicas que 

trazem os meios de reflexão suficientes para fixar as estratégias mais oportunas, e que 

permitam ao candidato ou partido conseguir o objetivo político ou eleitoral pré-fixado”.  

A propaganda política nada mais é do que o comercial das propostas de um candidato. 

Desta forma, o profissional de marketing deverá agir para deixá-la o mais atraente possível. 

Conforme Bezzera (2006, p.13) “é impossível pensar hoje, em campanhas eleitorais sem a 

presença dos profissionais do marketing. Todas as particularidades tanto do discurso como da 

aparência visual e desenvoltura do candidato, são pensadas estrategicamente”. Portanto, tudo 

que é desenvolvido para uma campanha eleitoral passa por um profissional de marketing que 

ira traçar estratégias para conquistar os eleitores. Essas são construídas a partir do momento 

em que se define qual candidato irá disputar o pleito. Elas passam por fases que vão desde a 

análise do partido e do candidato em destaque até o controle onde são colocados em prática os 

objetivos pré-estabelecidos durante a campanha.  

Durante o período eleitoral, o político deixa de ser uma pessoa física, e passa a ser um 

produto colocado no mercado e ofertado para o eleitor. Sua exposição passa a ser vista como 

uma marca, e sua propaganda, se não for feita de forma satisfatória para atrair o consumidor 

pode levar ao fracasso. 

Os políticos fariam de tudo para agradar o eleitor, adequando-se aos seus desejos 

mesmo contra as suas próprias convicções e projetos de governo” e cabe a este 

“consumidor” avaliar as qualidades e os defeitos deste produto para nortear sua 

escolha. (COLLING, 2007, p.32) 

O objetivo de uma propaganda é aguçar o desejo de um consumidor, oferecendo o que 

há de melhor em seu produto, despertando a vontade de possuir aquele produto para seu uso. 

Com a propaganda eleitoral não é diferente. De acordo com Bezzera e Silva (2006, p.4) “o 
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eleitor assume um lugar de consumidor de imagens que por meio da subjetividade seduzem, 

provocam, emocionam” e cabe ao profissional do marketing provocar estes sentimentos 

fazendo uso do que há de mais positivo e atrativo em seu produto, ou seja, no candidato. 

Porém, vale salientar que 

as técnicas de marketing politico e eleitoral não detêm o poder de transformar 

radicalmente os políticos ou candidatos, e criar novas pessoas a partir daí. Estes 

campos fornecem técnicas que em geral são aplicadas para realçar qualidades 

pessoais já existentes nos candidatos ou políticos, sejam elas relativas a valores, 

morais e éticos, ou mesmo a estética e a forma de se apresentarem em público. 

(TONELOTO, 2003, p. 31-32) 

 Desta forma, até mesmo a maneira como são conduzidos os discursos políticos já se 

transformou. Segundo Bezzera e Silva (2006, p.4) “o discurso político segue a tendência do 

discurso publicitário impetrando o elo de identificação com o eleitor através do apelo 

emocional”. Marcas de autorreferencialidade e proximidade são facilmente identificadas a 

cada nova propaganda eleitoral veiculada. O que antes era uma exposição de ideologias e 

propostas se tornou uma propaganda com atrativos para cada tipo de público e cada segmento 

da sociedade. 

 Isso leva a questões que mostram que essas antigas ideologias parecem ter sido 

substituídas por técnicas mais modernas de marketing. Se antes era sabido que a maioria dos 

votos eram destinados às siglas partidárias, independente da figura pública que estivesse à 

frente delas, hoje é notável a identificação do eleitor com o político, independente de sua 

bandeira. Esse fator se deve a autopromoção realizada pelos profissionais de marketing, que 

levam em consideração mais a figura do candidato do que as ideologias de seus partidos.  

 Devido a esses fatores citados anteriormente é possível identificar a importância do 

marketing, seja ele político ou eleitoral em uma campanha. Como argumentam Matiello e 

Ribeiro (2006), ele é fundamental para estabelecer conexões entre o contexto político de um 

candidato e seu eleitor. 

Quando bem gerido o marketing político permite aos cidadãos um maior 

conhecimento da realidade política, funcionando como um agente propulsor e 

transformador da política e uma ferramenta de manutenção da popularidade, 

inclusive para os candidatos que buscam a reeleição. (MATIELLO e RIBEIRO, 

2006, p.11 e 12). 

 O marketing tem o poder de definir uma eleição, de maneira positiva ou negativa. 

Cabe aos profissionais da área decidir que táticas serão utilizadas para construir a imagem de 

seu candidato, manchar a imagem de seu oponente e conquistar o voto de seu público alvo: o 

eleitor.  
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1.2 AUTORREFERENCIALIDADE: 

 

As táticas usadas no meio político são diversificadas. A apresentação de propostas e 

ataques ao adversário são comuns durante o período eleitoral. Porém, como citado 

anteriormente, o candidato passa a ser, neste período, uma mercadoria, e para “vender” sua 

imagem se utiliza de diversos métodos para se promover, um deles é a autorreferencialidade. 

Diante de tanta concorrência, a forma mais correta de se promover é falando de si mesmo. 

Essa prática é adotada em diversas áreas, e combina perfeitamente com a política. A 

autorreferencialidade, “se apresenta quando determinado campo utiliza diferenciadas 

estratégias de ato e discurso para se mostrar, falar de si, explicar seus modos de ser e agir, 

buscando sua legitimação”, explicam as autoras Sgorla e Fossá (2008, p.4).  

De acordo com Lopes (2007, p.5), a autorreferencialidade é uma estratégia adotada 

para despertar no eleitor uma proximidade com o candidato, reforçando seus ideais e seus 

valores. A autora afirma que  

 

ao se auto-referenciarem, [...] reforçam valores, constroem sua memória, 

apresentam-se à sociedade como detentores de um poder de fala, expõem 

características de seu trabalho que eles acreditam ser importantes, relembram fatos 

da memória coletiva [...] colocam-se em oposição a outros grupos (LOPES, 2007, 

p.3). 

 

 

  As marcas de autorreferencialidade podem ser encontradas no discurso de cada 

candidato. Elas dependem da forma e das estratégias adotadas pelas campanhas e serão mais 

camufladas ou expostas. A fala passa a ser mais uma ferramenta na busca de votos e de 

eleitores que se identifiquem com o que está sendo dito.  

 

Ou seja, apesar do discurso resultar de uma intensa atividade de ‘transação de falas’, 

a linguagem aparece como um ‘instrumento’. E o discurso, como produto 

naturalizado. A linguagem estaria apenas a serviço do ‘ato de fala’, sendo que este 

independeria totalmente das injunções que ela produziria como elemento propulsor 

de sua constituição (FAUSTO NETO, 2007, p.79). 

 

 

A propaganda política passou a ser uma grande difusora das referências. É notável que 

não são apenas as propostas que dominam o tempo que cada candidato tem na mídia. Todos 

os trabalhos já realizados são enumerados e o que será feito quando o político for eleito 

também é exposto. Porém, há um forte apelo emocional nas campanhas eleitorais. A forma 

com que o candidato “apela” e se auto adjetiva para conquistar o eleitorado se tornou 
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explícita. Tudo isso, visando sempre a aprovação de seu público alvo, mostrando por meio de 

suas referências que mesmo estando do outro lado também é possível ser um cidadão 

“comum”, se distanciando da hierarquia política.   

 

é importante reduzir a distância que os separa dos cidadãos comuns na medida em 

que se apresentam com seus defeitos, paixões e virtudes. Tal fato gera uma crise de 

representação, pois ao mesmo tempo em que um candidato deve se mostrar igual aos 

cidadãos, deve também enfatizar que não é igual a estes, já que pretende representá-

los e conduzi-los (BEZZERA e SILVA 2006, p.11). 

 

Para isso é necessário saber o que se quer dizer e a quem se quer dizer como explica 

Fausto Neto (2007, p.79) “a transmissão da mensagem asseguraria, nas suas próprias 

fronteiras, as possibilidades de produção de sentidos”. Deve-se ter um cuidado, 

principalmente para um representante público com o que se fala, e principalmente para quem 

está se referindo.  

  

1.3 A FORMAÇÃO DA IMAGEM PÚBLICA 

 

A imagem de um candidato é a arma mais importante durante o pleito eleitoral. Não 

considerada apenas durante o período de campanha, a imagem está ligada diretamente ao 

tempo pregresso. Tudo que foi feito antes, sendo ele político de carreira ou não, é levado em 

consideração na hora de construir esta imagem.  

 

E por imagem deve-se entender não apenas o fenômeno visual, mas globalmente 

também o modo de ser, de agir, de se expressar, até mesmo o conjunto de idéias que 

compõem o arcabouço retórico deste político. Isto se dá porque a imagem, 

construída para este fim, busca, sobretudo a identificação do sujeito – que a observa 

e que mantém contato com ela – com o objeto – que expõe sua imagem em busca 

desta identificação, principalmente. (TONELOTO, 2003 p. 31) 

 

A inserção na vida pública gera, automaticamente, uma curiosidade por parte dos 

eleitores em descobrir sobre o que há por trás de um candidato. Como ele se comporta, quais 

são seus valores e como ocorrem suas relações pessoais e profissionais. A partir desses 

quesitos é possível começar a traçar um perfil de cada político. Assim como as celebridades, o 

político passa a ser uma pessoa de domínio público, devendo apresentar para a sociedade um 

comportamento padrão e adequado para o cargo que exerce. Gomes (2004) afirma que a 

imagem tem sido um fator principal na hora de atrair a sociedade exercendo o papel mais 

importante durante uma campanha eleitoral. 
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Para que essas imagens sejam passadas para o eleitor de forma adequada, deve existir 

todo um preparo da equipe que está construindo a campanha deste candidato. A imagem se 

compõe de diversos fatores e não se associa apenas a externa. Nesses casos, o caráter e as 

ideologias contam muito na hora de apresentá-la. A credibilidade e a honestidade durante sua 

vida pública ou pessoal são os adjetivos que mais cativam o eleitor e podem ser levados em 

consideração com muita ênfase na hora da escolha por um representante.   

 

Para ser considerado um bom político é preciso construir um conceito, e um 

conceito se constrói em cima de bandeiras como dignidade, simplicidade, 

honestidade, compromisso com o próximo com a democracia, competência sem 

mordomias e muito profissionalismo. (RECH 1992, p.20). 

 

Durante uma campanha, o candidato se submente ao contato pessoal com os eleitores 

com maior frequência, porém, nem todos os seus atributos são salientados neste momento, 

pois estes encontros servem mais para promover uma proximidade com a sociedade, do que 

para a exposição de propostas e busca de votos. Portanto, fica a cargo dos programas 

eleitorais, exibidos em rádio e televisão a exposição do perfil de cada candidato. A televisão 

primordialmente, por aliar imagem e som, passa a ser a principal ferramenta na divulgação de 

cada candidato. Esta imagem, não passa de uma publicidade, pois é ela que será vendida 

durante a campanha eleitoral. O candidato acaba se tornando um produto e “sendo uma oferta 

muito variada, geralmente a escolha do produto é feita por impulso, diferente daquela feita 

por reflexão sobre as vantagens oferecidas” (GOMES, 2004, p.44).  

De acordo com Santos (2006) a campanha eleitoral deixa de acontecer 

majoritariamente nas ruas e nos palanques e passa a se concentrar no espaço eletrônico, 

sobretudo na televisão. Os meios de comunicação passam a ser aliados dos políticos na hora 

de mostrar suas propostas, exemplificar o trabalho que já foi realizado e, principalmente, 

mostrar quem são e com que propósitos vieram estes candidatos. 

A campanha para as eleições, ao contrário do que é estabelecido, tem início em um 

período bem anterior ao estipulado para a propaganda eleitoral gratuita. Ao início do ano 

eleitoral vigente os candidatos que já são pré-denominados para as disputas eleitorais já 

começam a ter suas vidas expostas pela mídia, na maioria das vezes de forma espontânea, 

como explica Rubim (2000, p.193) “os programas e os spots audiovisuais foram acionados, 

como nunca, para dar visibilidade, em especial tornando conhecidos os potenciais 

candidatos”. O autor argumenta que devido a essa pré- exposição, o interesse do público tende 

a crescer pelos candidatos, antes mesmo do período estabelecido para a disputa eleitoral 

tamanha é a exposição destes nomes na mídia.  
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A importância do uso da mídia na construção da imagem pública está em mostrar que 

o papel do político na sociedade atual não está apenas em se fazer aparecer nas comunidades 

buscando seu voto de porta em porta. Ele deve usá-la para mostrar o que tem a oferecer a 

população, utilizando estes meios que possuem grande abrangência na sociedade. 

Fatores emocionais também compõem a imagem de um político Gomes postula que os 

eleitores escolhem seus votos de maneira emocional e não de forma racional. E a forma como 

o candidato cativa seu eleitor emocionalmente pode mudar uma eleição. Esta apelação 

emocional é bastante utilizada nas campanhas eleitorais. A apresentação do candidato, suas 

características e seu comportamento farão diferença para todos aqueles eleitores que se 

baseiam em características que se aproximem mais de suas histórias de vida para decidir seu 

voto.  

   Porém, a imagem nem sempre é usada de forma a favorecer um político. Uma das 

maneiras encontradas pela oposição é atacar diretamente seus adversários mostrando pontos 

negativos de seu caráter e descontruindo a imagem apresentada. 

 

a construção da imagem política é sempre disputa pública – em especial em um 

momento político singular e intenso como a eleição – que se realiza em meio a 

demandas e constrangimentos do tempo (passado, presente, futuro) e do espaço 

geográfico e/ou eletrônico (RUBIM, 2003, p.52).  

 

Ocorrendo isso, acaba que a disputa não irá se dar apenas por propostas, mas também 

pelo apresentação do melhor candidato, aquele que mais se identifica com seu eleitorado. Ou 

seja, a oposição buscará fatos que sejam de ordem negativa, para gerar nos eleitores a dúvida 

sobre o caráter do seu opositor tentando assim atrair os votos perdidos para sua candidatura. 

 

A construção da imagem pública na política sempre acontece em um campo de 

forças, no qual o protagonista, seus aliados e seus adversários disputam a cada 

instante a construção e a desconstrução das imagens públicas entre envolvidos no 

jogo político (RUBIM, 2003, p. 51). 

 

Neste sentido, a imagem pública tem o poder de decidir uma eleição, mais forte até do 

que as propostas apresentadas. A maneira que o candidato se utilizar dela fará com que os 

eleitores avaliem de forma positiva ou negativa seus feitos e, principalmente, seu caráter na 

hora de escolher em quem depositar sua confiança.  

Um exemplo de que a construção da mesma influencia diretamente durante o processo 

eleitoral foi a campanha para a presidência em 2002. A imagem do ex-presidente Lula, que na 

época concorria para o cargo pela quarta vez, foi completamente repaginada, o que o levou a 

eleição com 53 milhões de votos. De acordo com Fausto Neto (2003) a imagem do então 



22 

 

candidato Lula foi totalmente repaginada por seu chefe de campanha na época, Duda 

Mendonça. De acordo com o autor “suas estratégias se sustentariam numa tese, segundo a 

qual Lula seria uma pessoa despreparada, embora séria, e que o PT reuniria as mesmas 

dificuldades”. 

 

1.4 – DISCURSO POLÍTICO  

 

Referenciar-se a alguém por meio de um discurso. O discurso não é somente um ato de 

fala. Osakabe (1999) afirma que o discurso é uma manifestação verbal é um resultado da auto 

expressão de quem está falando. Ainda é possível afirmar que é  

 

o discurso caracteriza-se inicialmente por uma maior ou menor participação das 

relações entre um eu e um tu; em segundo lugar, o discurso caracteriza-se por uma 

maior ou menor presença de indicadores de situação; em terceiro lugar, tendo em 

vista sua pragmaticidade, o discurso é necessariamente significativo na medida em 

que só se pode conceber sua existência enquanto ligada a um processo pelo qual eu e 

tu se aproximam pelo significado; e finalmente, o discurso tem sua semanticidade 

garantida situacionalmente, isto é, no processo de relação que se estabelece entre 

suas pessoas (eu/tu) e as pessoas da situação, entre seus indicadores de tempo, lugar 

etc. (OSAKABE, 1999, p.21) 

 

 

Já para Nogueira (2006, p.34) “as estratégias discursivas [...] representam os artifícios 

de linguagem usados em um texto com a intenção de produzir mensagens específicas. 

Consequentemente, tem-se a produção de sentidos”. Para a autora, todo o discurso quer dizer 

ou se referenciar a alguém ou alguma coisa, independente de que tipo seja.  

Estes conceitos são facilmente aplicados ao discurso político. Patrick Charaudeau 

(2006) define este tipo de discurso como inesgotável e afirma que sem discurso não há 

política. Para o autor é por meio desta modalidade de discurso que são estabelecidas relações 

entre linguagem, ação, poder e verdade, relações essas essenciais a quem se submete à vida 

pública. O político tem que repassar a seu eleitorado seus princípios, ideologias, ações 

planejadas e principalmente a verdade sobre o que está dizendo, e é por meio do discurso que 

ele consegue chegar a seu público alvo.  

Segundo o autor, é por meio do discurso que podem se estabelecer relações de poder e 

de força. Ele afirma que “todo o ato de linguagem está ligado à ação mediante as relações de 

força que os sujeitos mantêm entre si, relações de força que constroem simultaneamente o 

vínculo social” (CHARAUDEAU, 2006, pág.16). Para o autor, ação política é o fator 
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determinante para pensar no bem comum da comunidade. É por meio desta ação que as 

decisões coletivas serão tomadas.  

Charaudeau alega que por meio do discurso existem os debates, a persuasão e a 

sedução, fatores primordiais para a conquista do eleitorado. De acordo com Garcia (2007) o 

discurso tende a se tornar político de acordo com suas circunstâncias 

 

qualquer enunciado, por mais inocente que seja, pode, sim, ter um sentido político, 

mas é também verdade que os enunciados aparentemente políticos podem, em certas 

situações, ser apenas para servir de pretexto pra transmitir uma coisa que não, 

necessariamente, política, neutralizando o seu sentido (GARCIA, 2007, p.28).  

 

De acordo com Charaudeau o pensamento político é fabricado de diferentes formas. 

Formas estas que não estão ligadas apenas aos responsáveis pela governança e nem aos 

responsáveis pelo pensamento político. De acordo com o autor é por meio dos modos de 

interação e identidade dos participantes que é possível elaborar o pensamento político. Porém, 

essa produção de sentido pode ser mascarada, como acrescenta o autor, por processos de 

comunicação empática, mas ao final destas manipulações terá sempre a construção do mesmo. 

 
O discurso político como sistema de pensamento é o resultado de uma atividade 

discursiva que procura criar um ideal político em função de certos princípios, que 

devem servir de referência para a construção das opiniões e dos posicionamentos 

[...] O discurso político como ato de comunicação concerne mais diretamente aos 

atores que participam da cena de comunicação política, cujo desafio consiste em 

influenciar as opiniões, afim de obter adesão, rejeição ou consenso. 

(CHARAUDEAU, 2006, pág.40) 

  É por meio de todas essas estratégias discursivas que o político terá condições de 

medir o seu eleitorado percebendo se a opinião pública é favorável, desfavorável ou ainda 

incerta. De acordo com Garcia (2007, p.29) “seus discursos devem se ajustar a todos os tipos 

de público, evitando que eles se sobreponham sobre aos outros, evitando os efeitos 

perversos”. A autora ainda afirma que a construção do político também será feita de acordo 

com a linguagem que será utilizada em seu discurso.  

Ele se constrói através da estrutura da situação na qual se desenvolvem as trocas de 

linguagem, de acordo com o espaço ocupado pelos parceiros de troca, a natureza de 

sua identidade, as relações que se estabelecem entre eles em função de certa 

finalidade (GARCIA, 2007, p.30). 

  Charaudeau aborda a importância do discurso como formador de imagem. Segundo ele 

“o dispositivo de contrato de comunicação política é, de certa forma, uma máquina de forjar 

discursos de legitimação que constroem imagens de lealdade, protesto, denúncia, mascarando 

a lógica comercial pela democrática” (CHARAUDEAU, 2006, pág.63). Levando o eleitor a 

pensar a imagem de seu candidato. 
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 Sendo assim, o discurso político nada mais é do que “a arte de dirigir-se ao maior 

número de indivíduos para fazê-los aderir a valores comuns [...] a própria maioria se compõe 

de grupos de opiniões diferentes, que mudam ao longo do tempo” (CHARAUDEAU, 2006, 

pág.241). O discurso político é uma ferramenta de persuasão, disposta sempre a seduzir o 

eleitor.  O autor ainda conclui que 

de um lado o “bem viver” ligado ao “interesse público” e à “preocupação com o 

cidadão” – imaginários da soberania popular -, de outro, o “bem estar” ligado ao 

“interesse privado” e à “preocupação com o consumidor” é que fazem parte do 

imaginário da verdade da modernidade. (CHARAUDEAU, 2006, pág. 245) 

 Cabe à ele, o papel de persuadir o eleitor, levando-o a comprar o candidato não só pelo 

que ele vê, mas também pelo que ele fala.  

 

1.5 – GÊNERO E JUVENTUDE NA POLÍTICA  

 

1.5.1 – A presença da mulher na política  

 

O direito de votar para às mulheres surgiu quase um século depois do mesmo 

privilégio dado aos homens. De acordo com Avelar (2002, p.40) “a progressiva participação 

das mulheres na vida política, deflagrada no século XX, deve ser vista sob a perspectiva das 

mudanças sociais, culturais e políticas das sociedades”. Segundo a autora, a inclusão política 

das mulheres no Brasil aconteceu somente em 1932, 108 anos após a constituição de 1824 que 

estabelecia o voto aos homens.  

A luta das mulheres pelos seus direitos teve inicio nos movimentos feministas “a 

presença das mulheres na arena política foi, assim, construída no período da ditadura, a partir 

dos anos 60, sendo um dos elementos que contribuíram para os processos de mudanças no 

regime político (SOARES, 2006, p.34)”. A autora afirma que as mulheres ao transcenderem 

seu cotidiano doméstico fizeram surgir um novo sujeito social. 

Se a luta pelo direito ao voto foi de tantos anos, nos dias atuais a representação das 

mulheres frente a cargos eletivos
1
 já é bastante significativa. Tendo em vista que nosso país 

elegeu pela primeira vez na história como presidente uma mulher no pleito eleitoral de 2010, 

representando um partido que até então tinha como maior representação a presença masculina. 

                                                 
1
 Cargos eletivos são todos os cargos em disputados perante eleições. Os do poder executivo são os de 

presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Os do poder legislativo são os 

de senador, deputado federal, deputado estadual e vereadores. 
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Dilma Roussef, representando o Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleita em segundo turno 

com 55,99% dos votos. Como destaca Pinto (1994) não há duvidas de que a visibilidade das 

mulheres vem crescendo e há um avanço considerável no número de mulheres eleitas para 

cargos no poder legislativo e executivo. Desde a segunda guerra mundial, 65 mulheres
2
 já 

alcançaram os cargos de presidente ou primeira-ministra de seus países. Segundo Tramontini  

 

o crescente número de candidatas reflete a maior atuação feminina na sociedade e 

também a renovação da imagem dos partidos, que tentam, com as candidaturas 

femininas diminuir o desgaste da elite política, representada “tradicionalmente por 

candidatos homens”. (TRAMONTINI, 2009, p.154) 

 

A formalização da candidatura de homens para cargos públicos está sendo quebrada 

com o crescente interesse das mulheres em ocuparem cargos de grande representação no 

Brasil. Segundo Tramontini (2009, p. 154) ainda há poucas candidatas concorrendo a cargos 

eletivos, mas “o que se vê na mídia é uma constante publicização destes “corpos femininos”, a 

partir de estratégias de sentidos adotadas pelas mulheres candidatas e validadas pelo universo 

midiático”.  

Essa dificuldade da mulher ocupar um cargo de destaque na política acontece desde o 

momento em que se pré-estabeleceu que determinados cargos são mais compatíveis aos 

homens. A participação da mulher é vista, segundo Pinheiro (2007), de uma maneira 

diferenciada. A autora assegura que a diferença se dá em dois aspectos: o de que as mulheres 

ao representarem um cargo público exercem uma atividade mais ética, honesta e doce do que 

os homens e que sua atuação está diretamente relacionada às áreas como educação, saúde e 

direitos humanos, e, na maioria das vezes, sua ação é voltada para a os grupos carentes, 

especialmente idosos, crianças e portadores de deficiências.  

Talvez venha daí essa pouca representação delas na política, ao dar esse diferencial 

entre os gêneros, atrela-se a figura da mulher à pequenas áreas da sociedade, enquanto os 

homens teriam um maior comando sobre as áreas em geral.  

 
A inserção diferenciada de homens e mulheres na sociedade e, em particular, na 

política tem como base diferentes papéis atribuídos a cada um desses grupos. Na 

realidade, a consequência dessa separação de papéis e funções é que, por estar no 

espaço público, a política, tradicionalmente, passa a ser de responsabilidade dos 

homens. O espaço privado da casa constitui-se, então, em espaço feminino, de 

responsabilidade da mulher e considerado menos importante que o espaço masculino 

do trabalho e dos negócios (PINHEIRO, 2007, p. 34). 

                                                 
2
 Dados disponíveis em <http://washingtonbarbosa.com/2010/11/05/mulheres-no-poder/>. Consultado em 16 de 

outubro de 2012. 

http://washingtonbarbosa.com/2010/11/05/mulheres-no-poder/
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De acordo com Finamore e Carvalho (2006) essa diferença de gêneros encontra-se 

presente também nos perfis dos candidatos e no dos cargos que estão sendo disputados. Perfis 

esses construídos de forma mais masculina ou feminina que podem definir as características 

desejadas para que se possa ocupar o poder 

.   

1.5.2 – A presença do jovem na política 

 

   Se a inserção feminina na política demorou anos para acontecer, o número de 

jovens disputando cargos eletivos também não foi diferente. A quantidade de jovens 

concorrendo a um cargo nas eleições ainda é reduzido, e o interesse da grande maioria da 

juventude pela política também. A participação ativa dos mesmos teve início nos movimentos 

estudantis. 

De acordo com Schmidt (2001) os jovens são vistos como portadores da esperança, do 

desejo de justiça e dos projetos de transformação da sociedade. Alguns movimentos nacionais 

como o Movimento Estudantil de 1968 que atuou contra o regime militar, a luta pelo direito à 

conquista ao voto aos 16 anos e o movimento dos caras pintadas que acabou com 

impeachment do presidente Fernando Collor de Mello na década de 90, são grandes exemplos 

dessas manifestações. 

O autor defende que, nos dias atuais, essas manifestações são menos marcantes. De 

acordo com ele, os jovens estão mais ligados ao consumismo e ao individualismo o que acaba 

gerando um descompromisso com o senso comunitário. Essas características acabam por 

desvalorizar o potencial participativo e engajado em outras causas, entre elas a política.  

Estudos apontam que a falta de engajamento político não é uma culpa apenas dos 

jovens. Ribeiro (2008, p. 2) explica que as “organizações tradicionais de participação política, 

como partidos políticos e movimentos estudantis já não são mais procurados, indicando a 

crise pela qual passam essas instituições”. Mesmo com essa baixa participação, a autora 

afirma que a maioria deles se interessa pelo assunto porém, não se torna atuante.  

A participação ativa pode ser encontrada em espaços políticos não formais que 

passaram a ser mais valorizados por este público. É uma nova forma encontrada de 

desenvolver “um senso democrático através de formas ainda não devidamente pesquisadas” 

(SCHMIDT, 2001, p. 208). A diferença entre as manifestações dos anos 60 e do século atual, 
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de acordo com Ribeiro, criou ao jovens um rótulo de alienação. Como naquela época era 

comum saírem às ruas realizando grandes manifestações, a apatia dos jovens atuais acaba 

sendo vista como uma alienação, atribuindo a eles, como afirma a autora, uma capacidade de 

não desenvolver atitudes críticas perante a sociedade. Segundo Carvalho (2004) 

diferentemente das gerações anteriores, que trazem em suas histórias de vida 

experiências de participação política baseadas nos ideais revolucionários socialistas, 

na ação sindical e na organização dos trabalhadores ante o conflito de classes, a 

inquietude política dos jovens encontra hoje outro ambiente de recepção. O campo 

da ação política hoje se apresenta menos nucleado pelo confronto ideológico da 

sociedade de classes. Traz as marcas da redefinição das fronteiras entre as esferas 

pública e privada, da valorização da cultura, das identidades e do meio ambiente 

como novos espaços de expressão política (CARVALHO, 2004, p.55).  

Porém esta realidade pode ser transformada, pois é “por intermédio da participação 

política, que os sujeitos podem interferir para que o poder se democratize” (PINTO, 2010, 

p.10). Ou seja, se os jovens querem mudar a realidade eles também devem se inserir em um 

contexto político. De acordo com Mische (1997) os jovens hoje que possuem interesse na área 

da política, podem escolher entre muitas formas de militância, sendo elas partidos políticos, 

movimentos populares, movimentos sindicais, organizações não-governamentais, entre 

outros. E esta participação política é mais extensa do que se imagina  

o ato do voto, a militância num partido, a participação em manifestações, a 

contribuição para uma certa agremiação política, a discussão de  acontecimentos 

políticos, a participação num comício ou numa reunião  de seção, o apoio a um 

determinado candidato numa campanha eleitoral, a pressão exercida  sobre um 

dirigente político, a difusão de informações políticas e por aí além. (SANI, 1999, 

p.31) 

Se “há uma concepção, por parte dos jovens, de que a política é importante, que é 

através dela que os problemas poderão ser contornados” (RIBEIRO, 2008, p.10), porque não 

tentar modificar a realidade de uma sociedade representando-a e lutando por ela.  
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 2 – A PARTICIPAÇÃO DA MULHER GAÚCHA NA POLÍTICA 

 

 A presença da mulher na política do Brasil, tem se tornado bastante representativa, 

apesar de ainda ser um pouco tímida. Mesmo com o aumento do número de candidatas 

concorrendo a cargos públicos, ainda não há um número expressivo de mulheres 

representando a população de nosso país. No quadro abaixo é possível observar o número de 

mulheres presentes e atuantes nos poderes executivo e legislativo. 

Número de mulheres na política atual: 

CARGO Nº DE REPRESENTANTES 

Presidente 1 

Senadoras 
3
 8 

Deputadas federais 
4
 45 

Deputadas estaduais / distritais 
5
 134 

Prefeitas 
6
 664 

 

No Rio Grande do Sul este número passa a ser menos expressivo. O estado conta com 

uma deputada federal, oito deputadas estaduais e 35 prefeitas eleitas nas eleições em 2012. 

Mesmo com poucos números, o estado tem grande representatividade feminina na política. 

Não em quantidade, mas em qualidade. Seja pelo número de votos alcançados por nossas 

candidatas ou pelo reconhecimento do trabalho realizado por elas.  

O movimento feminista no estado teve início a partir de 1975 com o grupo 

“Feministas”. De acordo com Vieira, estes e outros grupos foram pioneiros e precursores do 

movimento feminino no Rio Grande do Sul. “Reuniam mulheres donas-de-casa, clubes de 

mães, pastorais de igrejas, literatas, universitárias etc. (com preocupação, entre outras, com 

                                                 
3
 Informações do site: http://www.senado.gov.br/senadores/ 

4
 Informações do site: http://www2.camara.leg.br/a-camara/procuradoria-da-mulher/deputadas-eleitas-e-

reeleitas-em-2010  
5
 Informações do site: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/estatisticas  

6
 Informações do site: http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2012/noticia/2012/10/numero-de-mulheres-eleitas-

prefeitas-no-1-turno-aumenta-315-no-pais.html  

http://www.senado.gov.br/senadores/
http://www2.camara.leg.br/a-camara/procuradoria-da-mulher/deputadas-eleitas-e-reeleitas-em-2010
http://www2.camara.leg.br/a-camara/procuradoria-da-mulher/deputadas-eleitas-e-reeleitas-em-2010
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2010/estatisticas
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2012/noticia/2012/10/numero-de-mulheres-eleitas-prefeitas-no-1-turno-aumenta-315-no-pais.html
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2012/noticia/2012/10/numero-de-mulheres-eleitas-prefeitas-no-1-turno-aumenta-315-no-pais.html
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assuntos direcionados às letras, saúde, igreja, abastecimento de água e luz, custo de vida etc.)” 

(2005, p.7). Partindo deste e outros movimentos expressivos entre 1910 e 1990, o estado 

passou a ganhar uma forte representação feminina política. Entre os nomes mais citados estão 

a ex-Governadora Yeda Crusius, a atual Senadora Ana Amélia Lemos, a Secretária de 

Direitos Humanos da Presidência da República Maria do Rosário (ver subitem 2.3), a 

Deputada Federal Manuela D’Ávila e a ex-Deputada Federal Luciana Genro. Eleitas pelo voto 

popular, estas cinco mulheres são representantes da política feminina gaúcha. 

 

2.1 – YEDA CRUSIUS 

 

 Paulista e economista mudou-se para o Rio Grande do Sul em 1970. Iniciou sua 

carreira política em 1990. Foi ministra do Planejamento Orçamento e Coordenação durante o 

governo de Itamar Franco em 1993. No ano seguinte foi eleita à Câmara dos Deputados com 

mais de cem mil votos. Reeleita em 1998 e em 2002, quando obteve sua maior votação para o 

Congresso: 170 mil votos. Concorreu à prefeitura de Porto Alegre em 1996, ficando em 

segundo lugar com 167.397 votos, e em 2000 em terceiro com 121.598 votos.   

Yeda foi eleita governadora do estado em 2006 com 3.377.973 votos pelo Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB). Derrotou seu adversário Olívio Dutra do Partido dos 

Trabalhadores (PT) no segundo turno. A governadora exerceu um dos mandatos mais 

polêmicos do estado. Com várias denúncias de corrupção em seu governo, desde seu vice-

governador Paulo Feijó até seu marido, Yeda se tornou uma das governantes mais 

impopulares do estado. Chegou a receber 83% de rejeição em pesquisa
7
 realizada pelo 

Instituto Datafolha.  

 Após essas denúncias de corrupção, Yeda concorreu à reeleição para o cargo de 

governador e ficou em terceiro lugar, alcançando 1.156.386 votos, o equivalente a 18,39%. 

Após sua saída do governo também negou sua possível participação para concorrer nas 

eleições à prefeitura de Porto Alegre.  

 

                                                 
7
 Zero Hora (25 de março de 2009). Yeda tem o pior índice de aprovação entre governadores. Disponível em 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/03/yeda-tem-o-pior-indice-de-aprovacao-entre-governadores-diz-

datafolha-2452602.html  

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/03/yeda-tem-o-pior-indice-de-aprovacao-entre-governadores-diz-datafolha-2452602.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/03/yeda-tem-o-pior-indice-de-aprovacao-entre-governadores-diz-datafolha-2452602.html
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2.2 – ANA AMÉLIA LEMOS 

 

 Mais conhecida por seu trabalho como jornalista, Ana Amélia Lemos concorreu pela 

primeira vez a um cargo eletivo. A senadora foi eleita com 3.401.241 votos pelo PP/RS. Ana 

Amélia tem uma trajetória de 40 anos como jornalista, sendo 33 deles no grupo RBS onde 

atuou como repórter de economia e política.  

Em seus dois primeiros anos como senadora foi escolhida pelo prêmio Congresso em 

Foco como a parlamentar que mais defende os municípios. Também foi indicada entre os dez 

melhores senadores no ano de 2011. E no mesmo ano foi apontada pela Revista Veja/Núcleo 

de Estudos do Congresso Nacional, a segunda melhor senadora. Ana Amélia integra as 

comissões de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), Assuntos Sociais (CAS), Educação, 

Cultura e Esporte (CE), Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), Assuntos Econômicos 

(CAE) e Relações Exteriores (CRE). É vice-presidente da Representação Brasileira no 

Parlamento do Mercosul (Parlasul). Foi vice-presidente e relatora da Subcomissão Temporária 

de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas (Casdep). 

 

2.3 – MARIA DO ROSÁRIO 

 

 A atual Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do 

Rosário, iniciou sua carreira política no Partido Comunista do Brasil e logo após passou a 

fazer parte do Partido dos Trabalhadores. Sua vida na política teve início em 1993, quando 

concorreu ao cargo de vereadora de Porto Alegre e foi eleita com 7555 votos. Em 1996 

concorreu a reeleição e foi a vereadora mais votada, com 20 mil votos. 

 Em 1998 Maria do Rosário deixou seu mandato como vereadora ao ser eleita deputada 

estadual, desta vez com 77 mil votos, sendo a segunda mais votada no estado. Em 2003 

assumiu seu primeiro mandato como deputada federal, eleita com 143 mil votos e foi reeleita 

em 2006 com 110 mil. Concorreu à vice-prefeita de Porto Alegre em 2004, com Raul Pont, 

onde foram derrotados. Em 2008 concorreu ao cargo de prefeita de Porto Alegre, foi ao 

segundo turno onde foi derrotada por José Fogaça.  

Nas eleições de 2010, concorreu a reeleição para deputada federal porém, foi barrada 

pelo Tribunal Regional Eleitoral que apresentava dívidas de sua campanha em 2008. Após 

diversos recursos, o resultado da sentença foi divulgado um dia depois das eleições. Maria do 
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Rosário foi reeleita para seu terceiro mandato com 146 mil votos. Durante este período 

também coordenou o Programa de Governo da candidata Dilma Rousseff nas áreas de 

Direitos Humanos, Educação e Políticas para as Mulheres. No dia 1º de janeiro de 2011, foi 

empossada como ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República e licenciou-se do cargo de deputada federal. 

 

2.4 LUCIANA GENRO 

 

 Filha de Tarso Genro, Luciana é conhecida por sua política esquerdista. Aos 14 anos 

filiou-se ao Partido dos Trabalhadores. Em 1994 foi eleita deputada estadual com 17.256 e foi 

reeleita em 2008 com o dobro de votos de seu primeiro mandato. Em 2002, com quase 100 

mil votos, foi eleita deputada federal. Após desavenças com seu partido, Luciana Genro foi 

expulsa do PT junto com Heloísa Helena. 

 Em 2004, junto com seu ex-marido, Roberto Robaina, deu início ao processo de 

formação de um novo partido político, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Concorreu 

novamente em 2006 ao cargo de deputada federal, desta vez com o novo partido, e foi reeleita 

com 185.071, sendo a quarta deputada mais votada no estado. Em 2008 concorreu ao cargo de 

prefeita de Porto Alegre e ficou em quarto lugar. Em 2010, mesmo alcançando 130 mil votos, 

não foi eleita novamente deputada federal por conta da proporcionalidade partidária. 

 Sua última atuação política foi como candidata a vereadora onde foi barrada pelo 

Tribunal Regional Eleitoral, a pedidos do Ministério Público Eleitoral, por ser filha do 

Governador do estado Tarso Genro. A parlamentar já conquistou os troféus do site Congresso 

em Foco, como a deputada federal que melhor representa a população brasileira. Tem também 

como marca de seus mandatos a CPI do Apagão Aéreo, onde apresentou voto em separado 

denunciando a situação dos controladores de voo e as irresponsabilidades que acarretaram o 

trágico acidente da TAM. Por seu trabalho na CPI, Luciana recebeu troféu da Afavitam – 

Associação dos Familiares das Vítimas do Acidente da TAM em 2006.  
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3 – CONTEXTO POLÍTICO 

 

O cenário eleitoral da cidade de Porto Alegre nas eleições para prefeito em 2012 

contou com oito candidatos. Na disputa estavam Adão Vilaverde do Partido dos 

Trabalhadores (PT), Erico Correa do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados 

(PSTU), Jocelin Azamuja do Partido Social Liberal (PSL), José Fortunati do Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), Manuela D’Ávila do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), 

Roberto Robaina do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Wambert di Lorenzo do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 

Na primeira pesquisa 
8
realizada pelo instituto Datafolha em 19 de julho de 2012, o 

candidato José Fortunati (PDT) aparecia com 38% das intenções de voto, a candidata 

Manuela D’Avilla (PCdoB) estava em segundo lugar com 30% dos votos seguida de Adão 

Vilaverde (PT) com 3% dos votos. Em nova pesquisa 
9
 realizada em 29 de agosto pelo mesmo 

instituto a candidata do PCdoB, aparece empatada tecnicamente com o candidato do PDT. O 

que levaria os dois oponentes ao segundo turno da disputa pela prefeitura de Porto Alegre. 

A terceira prévia das eleições para a prefeitura de Porto Alegre foi divulgada em 04 de 

setembro de 2012. Encomendada pelo Instituto Methodus, a pesquisa
10

 mostra a liderança do 

atual prefeito, Fortunati e da candidata a prefeitura Manuela. O que levaria a disputa ao 

segundo turno. De acordo com os números José Fortunati aparece com 39,3% das intenções 

de voto, seguido por Manuela D’Ávila com 34,1%. Em terceiro lugar está o candidato do PT, 

Adão Vilaverde com 7,7% das intenções de voto.  

A 10 dias das eleições para o primeiro turno da disputa para prefeitura de Porto 

Alegre, o Grupo RBS contratou uma nova pesquisa. Com 805 entrevistados a pesquisa 

mostrou os novos números
11

 da disputa eleitoral. O candidato a reeleição, José Fortunati 

                                                 
8
 Pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha em 19 de julho de 2012 com a intenção de votos para a prefeitura 

de Porto Alegre. Disponível em < http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=1210 > 

9
 Pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha em 29 de agosto de 2012 com a intenção de votos para a prefeitura 

de Porto Alegre. Disponível em < http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2012/pesquisas/noticias/0,,OI6113783-

EI20160,00-RS+Manuela+cresce+e+empata+com+Fortunati+segundo+Datafolha.html > 

10
 Pesquisa divulgada pelo Instituto Methodus em 04 de setembro de 2012 com a intenção de votos para a 

prefeitura de Porto Alegre. Disponível em < http://www.institutomethodus.com.br/> 

11
 Pesquisa divulgada pelo jornal Zero Hora em 29 de setembro de 2012. Disponível em 

<http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/politica/eleicoes-2012/noticia/2012/09/levantamento-do-ibope-aponta-

fortunati-23-pontos-a-frente-de-manuela-d-avila-3901412.html> 

http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=1210
http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2012/pesquisas/noticias/0,,OI6113783-EI20160,00-RS+Manuela+cresce+e+empata+com+Fortunati+segundo+Datafolha.html
http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2012/pesquisas/noticias/0,,OI6113783-EI20160,00-RS+Manuela+cresce+e+empata+com+Fortunati+segundo+Datafolha.html
http://www.institutomethodus.com.br/
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/politica/eleicoes-2012/noticia/2012/09/levantamento-do-ibope-aponta-fortunati-23-pontos-a-frente-de-manuela-d-avila-3901412.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/politica/eleicoes-2012/noticia/2012/09/levantamento-do-ibope-aponta-fortunati-23-pontos-a-frente-de-manuela-d-avila-3901412.html
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aparece com 47% das intenções de voto, 23 pontos percentuais a frente da segunda colocada, 

Manuela D’Ávila que aparece com 24% das intenções de voto. Em terceiro lugar está o 

candidato Adão Vilaverde com 12%. Na contagem dos votos válidos, José Fortunati venceria 

no primeiro turno com 54%.  

Na última pesquisa
12

 divulgada em 05 de outubro, encomendada pelo Grupo RBS, 

José Fortunati (PDT) ganharia as eleições em primeiro turno, seguido de Manuela D’Ávila 

(PCdoB) e Adão Vilaverde (PT). A pesquisa mostra Fortunati com 57% dos votos válidos e 

Manuela com 27%. O que levaria o atual prefeito de Porto Alegre a vencer no primeiro turno 

das eleições. 

Imagem 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O resultado das eleições para prefeito de Porto Alegre foram conhecidos já no 

primeiro turno, realizado em 7 de outubro de 2012. O atual prefeito, José Fortunati, foi eleito 

com 517.969 votos, o que corresponde a 65,22% da votação. O vice-prefeito, eleito em 2008, 

assumiu o cargo de prefeito da cidade em 2010, quando José Fogaça renunciou. A eleição em 

primeiro turno não acontecia na cidade há 16 anos, quando Raul Pont (PT) foi eleito prefeito 

em 1996.  

                                                 
12

 Pesquisa encomendada pelo Grupo RBS divulgada em 05 de outubro de 2012. Disponível em < 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/politica/eleicoes-2012/noticia/2012/10/pesquisa-ibope-aponta-vitoria-de-

fortunati-no-primeiro-turno-em-porto-alegre-3908708.html > 

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/politica/eleicoes-2012/noticia/2012/10/pesquisa-ibope-aponta-vitoria-de-fortunati-no-primeiro-turno-em-porto-alegre-3908708.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/politica/eleicoes-2012/noticia/2012/10/pesquisa-ibope-aponta-vitoria-de-fortunati-no-primeiro-turno-em-porto-alegre-3908708.html
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 Em segundo lugar ficou a candidata do PCdoB Manuela D’Ávila. Com 141.073 votos, 

o que equivale a 17,76% Manuela foi derrotada no primeiro turno, perdendo pela segunda vez 

a chance de ser eleita prefeita na cidade. Em terceiro lugar o candidato do PT, Adão 

Vilaverde, alcançou 9,64% dos votos, equivalente a 76.548. Roberto Robaina ocupou o quarto 

lugar com 3,85% (30.577) votos. 

 

3.1 PERFIL DOS CANDIDATOS 

 

3.1.1 – Adão Vilaverde (PT) 

Candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT) pela coligação Frente Popular – 

Governo de Verdade, Adão Vilaverde apresenta cinco eixos em sua campanha: cidade 

sustentável, cidade da inovação, cidade saudável, cidade da diversidade e cidade segura. O 

candidato foi eleito deputado estadual em 2003 e recebe apoio em sua campanha de grandes 

nomes do partido como Olívio Dutra, Tarso Genro, Marco Maia, Maria do Rosário, Senador 

Paim, entre outros. Vila defende sua campanha afirmando que Porto Alegre continuará a 

crescer, pois como prefeito irá receber um apoio maior do governo federal.  

 

3.1.2 – Erico Correa (PSTU) 

O candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU) é servidor 

público e defende uma política de esquerda e socialista. Ataca seus oponentes diretamente, 

afirmando que os mesmos trabalham para as classes ricas. Tem como tema principal uma 

proposta  para os trabalhadores e para as classes mais baixas da sociedade.  

 

3.1.3 – Jocelin Azambuja (PSL) 

Candidato pela coligação “Renova Porto Alegre, Educação é a Solução”, Jocelin 

Azambuja foi vereador por sete anos e fundou a Federação das Associações de Circulo de 

Pais e Mestres do Rio Grande do Sul. Jocelin defende que deve haver mudanças na área da 

educação e da saúde pública e afirma que a cidade precisa de renovação.  

 

3.1.4 – José Fortunati (PDT) 

Candidato a reeleição pela coligação “Por Amor a Porto Alegre” José Fortunati lidera 

as pesquisas eleitorais, mesmo em empate técnico com a candidata Manuela. Preferido para 
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ser eleito, o candidato apresenta todas as melhorias que fez pela cidade. Foi deputado estadual 

e deputado federal por duas vezes, foi eleito vice- prefeito duas vezes. Conta como apoiadores 

com nomes como o de José Fogaça e defende que sua reeleição é o melhor caminho para a 

cidade de Porto Alegre.  

 

3.1.5 – Roberto Robaina (PSOL) 

Candidato da Aliança de Esquerda, Roberto Robaina, tem seu projeto de governo 

baseado em 17 eixos. Sua luta é contra a corrupção e ao privilégio de políticos e partidos. 

Conta com o apoio da presidente do partido, Luciana Genro, sua ex esposa. 

 

3.1.6 – Wambert di Lorenzo (PSDB) 

Pela coligação “Porto Alegre para todos”, o candidato Wambert di Lorenzo é 

advogado e professor. Filiado ao partido desde 1991, criou o movimento Franco Motor e foi 

presidente da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos no Rio Grande do Sul. 

Usa como base para seu discurso os governos de Aécio Neves, Fernando Henrique, Yeda 

Crusius, Alckmin e Serra. Entre suas propostas defende que fará “uma Porto Alegre para as 

pessoas”.  

 

3.2.  MANUELA D’ÁVILA 

 

A atual deputada federal Manuela D’Ávila é atualmente a 4ª deputada mais votada no 

país e 1ª deputada mais votada do Rio Grande do Sul (RS). Jornalista formada pela Pontifícia 

Universidade Católica (PUC-RS) também estudou Ciências Sociais na Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS). Deu início a sua trajetória ao filiar-se à União da Juventude 

Socialista (UJS) em 1999, em 2001 ingressou na política partidária pelo Partido Comunista do 

Brasil (PcdoB). Além disso, Manuela foi conselheira do Conselho Universitário da UFRGS, 

coordenadora do Centro de Estudantes de Ciências Sociais, vice-presidente da União 

Nacional dos Estudantes (2003), presidente estadual (2005) e diretora nacional da UJS (2002). 

Sua primeira experiência com as eleições foi aos 23 anos, no ano de 2004, quando se 

candidatou e foi eleita vereadora de Porto Alegre com 9.498 votos, tornando-se a mais jovem 

vereadora da história do município. Foi candidata a Câmara de Deputados em 2006 e com 

271.939 votos, Manuela d'Ávila tornou-se a deputada mais votada do Rio Grande do Sul. Nas 
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eleições seguintes, no ano de 2008, à prefeitura municipal de Porto Alegre alcançou 15,35% 

dos votos validos, o que corresponde a 121.232 votos, ficando em terceiro lugar. Em 2010 

Manuela foi reeleita deputada federal com 482.590 votos conquistando também o título de 

deputada mais votada na história do RS.  

Manuela é conhecida por apoiar as frentes de políticas voltadas à juventude e 

trabalhadores e baseia a maioria de seus projetos de lei a este público.  Como exemplo pode-

se citar a Lei dos Estágios, a qual foi relatora, a vice-presidência da Comissão de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional, além de ter sido presidente da Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias e vice-presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 

Público, faz parte da Frente Parlamentar do Esporte, da Frente Parlamentar em Defesa da 

Liberdade na Internet e da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT. É relatora também do 

Estatuto da Juventude e do Vale-Cultura. 

Foi apontada pela revista Época como uma das 40 personalidades com menos de 40 

anos mais influentes do Brasil e como uma das 100 pessoas mais influentes do país. Desde 

julho de 2011, é vice-líder no governo no Congresso. Por sua trajetória na política desde 

jovem Manuela é apontada por sua forma de fazê-la, de um jeito fácil e para um público que 

está voltado a lutar pelas causas sociais do país: os jovens. 

A frente da coligação Juntos por Porto Alegre, composta pelos partidos PCdoB, PHS, 

PSB, PSC e PSD. Manuela concorre à prefeitura de Porto Alegre com Nelcir Tessaro como 

vice de sua chapa. A candidata baseia seu plano de governo em  três eixos: Novo Brasil, 

Nova Porto Alegre; Gestão Moderna, inteligente e participativa e Cidade Inovadora, Cidade 

mais Igual, defendendo sempre que Porto Alegre precisa de novas ideias para seguir 

crescendo. 
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4 – METODOLOGIA: 

 

 A definição do objeto empírico se deu através da percepção do fenômeno midiático no 

qual se tornou a atual deputada federal e candidata à prefeitura municipal de Porto Alegre 

Manuela D’Ávila. O objetivo desta pesquisa é identificar as estratégias de construção 

utilizadas pela candidata em sua campanha para a prefeitura. O objeto de estudo é a campanha 

eleitoral gratuita da candidata Manuela D’Ávila veiculada nas emissoras de televisão apenas 

na região metropolitana (composta por 32 municípios) e grande Porto Alegre. O tempo do 

programa destinado à candidata é de aproximadamente, 5 minutos. Optamos por avaliar os 

programas disponibilizados na internet no canal oficial de Manuela no youtube. 

O método de análise utilizado nesta pesquisa será o da análise de conteúdo e análise da 

imagem que serão detalhados nos subitens abaixo. Durante o percurso metodológico foram 

estudados autores que pudessem referenciar o tema que está sendo estudado. Estes autores 

ajudaram na construção do referencial teórico desta pesquisa. Após a montagem deste 

referencial foi feito uma investigação bibliográfica sobre a importância da mulher gaúcha na 

política. Acreditamos esta pesquisa é de relevância, pois traz um maior aprofundamento sobre 

o assunto que está sendo analisado. De acordo com Barros e Duarte (2006) 

pesquisa bibliográfica, num sentido mais amplo, é o planejamento global inicial de 

qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e obtenção 

da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto 

sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a 

evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, acrescido de suas próprias 

ideias e opiniões. (DUARTE & BARROS, 2009, p. 51). 

 

Após está contextualização teórica e a investigação sobre a importância das mulheres 

de nosso estado será construído um capítulo que detalha o contexto político vivido por Porto 

Alegre no momento da campanha. Serão apresentados os candidatos que disputaram com 

Manuela o cargo para a prefeitura municipal. São apresentadas também as pesquisas de 

intenção de votos e o resultado final do pleito eleitoral.  

Após estas etapas, a pesquisa parte para a análise do corpus. Para chegar aos possíveis 

resultados finais deste estudo serão decupados 6 programas da candidata. Serão mapeadas as 

estratégias utilizadas pela candidata para promoção de sua imagem. Após feita esta 

categorização será possível chegar às conclusões finais deste estudo, relatando que tipo de 

estratégias discursivas Manuela utiliza para construir sua imagem diante de seus eleitores.  
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4.1 – ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 A análise de conteúdo abrange aos diferentes tipos de linguagem utilizados em uma 

única pesquisa.  É “um método de tratamento e análise de informações, colhidas por meio de 

técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um documento. A técnica se aplica à análise 

de textos escritos ou de qualquer comunicação (oral, visual, gestual) reduzida a um texto ou 

documento” (CHIZZOTTI, 1991, p. 98). De acordo com Moraes (1999) o método pode ser 

considerado um único instrumento, mas com uma enorme variedade de formas adaptáveis ao 

campo que será aplicado. Krppendorf destaca: 

Em qualquer mensagem [...] podem ser computadas letras, palavras e orações; 

podem categorizar-se as frases, descrever a estrutura lógica das expressões, verificar 

as associações, denotações, conotações e também podem formular-se interpretações 

psiquiátricas, sociológicas ou políticas. (KRIPPENDORF, 1990, p.30) 

 Este método visa relacionar alguns dados obtidos com aspectos do seu contexto. 

Devido a esta razão foi a técnica escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa. Para 

Moraes (1999, p.5) “de certo modo a análise de conteúdo, é uma interpretação pessoal por 

parte do pesquisador com relação à percepção que tem dos dados”.  A pesquisa aqui 

apresentada tem como objetivo principal identificar as estratégias utilizadas pela candidata 

para se aproximar de seus eleitores. Portanto a pesquisa é qualitativa, pois aprofundará o 

conteúdo sem se importar com quantidade excessiva de dados.  

 A análise encontra-se dividida em três fases. A primeira é denominada pré-análise, 

onde é feito o planejamento da pesquisa, a definição do tema e os objetivos que se deseja 

alcançar. A segunda fase é composta pela exploração do material e a análise propriamente 

dita. A terceira e última fase irá mostrar os resultados obtido e a sua interpretação de acordo 

com o corpus estudado.  

Para que fossem melhor identificadas estas marcas da análise de conteúdo foram 

criadas categorias para guiar o estudo do corpus escolhido. De acordo com Bardin 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia) com 

critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, que reúnem 

um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob 

um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns 

destes elementos. (BARDIN, 2004, p. 111). 

 Para Moraes (1999) categorizar é uma forma de agrupar dados devido a sua parte em 

comum entre eles. Normalmente essas categorias são escolhidas de acordo com a proximidade 
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e a identificação daqueles temas que estão sendo abordados. O autor explica que a 

categorização facilita a análise das informações, porém estas categorias devem ser 

fundamentas de acordo com o objetivo e o problema da pesquisa. 

4.2 – ANÁLISE DA IMAGEM 

 

 Repassar uma mensagem não é apenas função de um discurso. A imagem compõe 

grande parte do entendimento da mensagem que deseja se passar. Tem-se por imagem de 

acordo com Joly (2005), algo que nem sempre seja capaz de se remeter ao visível e, na 

maioria das vezes, toma forma de acordo com a produção de sentido de cada um. A imagem 

passa a ser imaginária ou concreta de acordo com o que é produzido pelo receptor. 

 A mídia se utiliza das imagens para complementar o seu discurso, “a imagem 

invasora, a imagem onipresente e que, ao mesmo tempo faz parte da vida cotidiana de todos é 

a imagem da mídia” (JOLY, 2005, p. 14). E devido a esses fatores acaba sempre sendo 

atrelada a sinônimo de publicidade e televisão.  Não é possível pensar em mídia sem pensar 

também em imagem. 

 Para esta pesquisa foi escolhido este tipo de análise porque entende-se que a imagem 

faz parte da produção de sentido que está veiculada pela propaganda eleitoral. A imagem faz 

parte do conteúdo gerado na propaganda e é por meio dela que é possível se apropriar de 

alguns significados que podem não ter sido ditos no discurso. 

 Porém, segundo Joly, reconhecer uma ou outra imagem não significa que está se 

entendendo o significado da mesma que está sendo passada. Para o autor reconhecer uma 

imagem e saber interpretá-la são operações mentais distintas, mesmo que o receptor tenha a 

impressão que são projetos simultâneos.  

Mesmo nas mensagens visuais que nos parecem mais “realistas”, existem muitas 

diferenças entre a imagem e a realidade que ela supostamente deveria representar. A 

falta de profundidade e a bidimensionalidade da maioria das imagens, a alteração de 

cores [...] a mudança de dimensões, [...] são igualmente diferenças, e a própria 

imagem é o resultado de tantas transposições que apenas um aprendizado, e precoce, 

permite “reconhecer” um equivalente da realidade... (JOLY, 2005, p.43). 

   Para que a análise de uma imagem seja feita de forma coerente é necessário 

compreender o significado que ela está tentando passar. É preciso compreender de que forma 

aquela imagem está tentando se comunicar com o receptor. Joly (2005) argumenta que a 

imagem de fato é uma linguagem específica e heterogênea. Sendo assim, ela se torna diferente 

do mundo real por meio dos signos e dos significados que representa.  
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Distinguir as principais ferramentas dessa linguagem e o sua ausência ou presença 

significam, relativizar sua própria interpretação, ao mesmo tempo que se 

compreendem seus fundamentos [...] a analise pedagógica pode proporcionar. 

(JOLY, 2005, p. 48) 

 

 Esta etapa de análise da imagem busca o significado da mensagem, o que ela está 

querendo passar sendo complementada pelo discurso. É a “busca ou a verificação das causas 

do bom ou do mau funcionamento de uma mensagem visual” (JOLY, 2005, p.48) e este será 

um dos critérios escolhidos para complementar a análise do corpus selecionado para a 

pesquisa. 

 

4.3 – O PROCESSO DE ESCOLHA DO CORPUS 

 

Para verificar como a candidata Manuela D’Ávila constrói a sua imagem durante sua 

campanha eleitoral para a prefeitura de Porto Alegre, esta pesquisa irá analisar o conteúdo e 

as marcas gerados por estes programas e as marcas que eles geram.  Estes programas foram 

veiculados nos canais de televisão aberta no horário destinado para a propaganda eleitoral no 

período de 22.08.2012 a 03.10.2012. O período destinado para a campanha é dividido da 

seguinte forma: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira para os candidatos a prefeitura e os 

demais dias para os candidatos a vereador, exceto os domingos, onde não há apresentação.  

Foram selecionados os programas apresentados nas seguintes datas: 22.08.2012 

(quarta-feira) sendo dois programas: um exibido no horário das 13h e outro exibido no horário 

das 20h30, o programa de 07.09.2012 (sexta-feira), o do dia 19.09.2012 (segunda-feira) e o do 

dia 03.10.2012 (quarta-feira) onde serão analisados o programa das 13h30 e o das 20h30. Os 

programas do dia 22.08 e do dia 03.10 foram escolhidos de forma proposital por 

caracterizarem-se por ser o primeiro e o último programa a serem veiculados durante o 

período de propaganda eleitoral. Foi decidida a análise de dois programas apresentados nestes 

dias devido ao diferencial de seu material e por serem datas que representam o início e o fim 

da campanha.  

Já os programas escolhidos nas outras datas foram selecionados por serem datas de 

interesse histórico. Dia 07.09 foi escolhido por representar o feriado de Independência do 

Brasil e o do dia 19.09 foi escolhido por anteceder o feriado do dia 20.09, dia do Gaúcho no 

Rio Grande do Sul. São datas que certamente trariam um diferencial por serem tão 
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significativas na história de nosso país e de nosso estado. O acesso a estes programas são por 

meio do site da candidata, www.manuelaprefeita.com.br e pelo canal alimentado por ela no 

youtube, onde foram disponibilizados.  

 

TABELA 1: Corpus da pesquisa 

DATA OBJETO DE ESTUDO HORÁRIO DE 

EXIBIÇÃO 

DIA DA 

SEMANA 

22/08/2012 Chegou a Hora 13h00 Quarta-feira 

22/08/2012 Programa Manuela Prefeita – Primeiro 

Programa 

20h30 Quarta-feira 

07/09/2012 Independência 13h00 e 20h30 Sexta-feira 

19/09/2012 Igualdade 20h30 Quarta-feira 

03/10/2012 Utopia 13h30 Quarta-feira 

03/10/2012 Último Programa 20h30 Quarta-feira 

 

 Na tabela acima estão os programas que serão analisados nesta pesquisa. Após o 

corpus definido foram criadas categorias para mapear a análise. Essas são variáveis de acordo 

com a existência ou não destes conteúdos nos programas. 

a) Notoriedade – o uso dos grandes nomes: a utilização de depoimentos notórios de 

acordo com os valores notícia 
13

 utilizados no jornalismo. A notoriedade se baseia 

em VIPs
14

, pessoas famosas, autoridades. Esta categoria será utilizada para 

identificar pessoas notáveis que aparecem ao longo do programa.  Quem são elas e 

qual sua relação com a candidata Manuela, de que forma elas são utilizadas dentro 

da propaganda eleitoral e qual sua função.  

                                                 
13

 Valores notícia – são critérios de relevância que estão espalhados por todo o processo de produção de uma 

notícia. Disponível em < http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Jorge.pdf > 

14
 VIP’s - Very Important Person (pessoa importante) 

http://www.manuelaprefeita.com.br/
http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Jorge.pdf


42 

 

b) Proximidade – Manuela é o povo: um candidato deve estar o mais próximo 

possível de seu eleitorado, demonstrando que também é uma pessoa do povo. A 

proximidade irá mostrar em que momentos a candidata se identifica com seus 

eleitores, mostrando que vivencia as mesmas realidades que o cidadão comum e a 

sua preocupação com os problemas da sociedade. 

c) Autorreferencialidade – Sou Manuela: um programa político não é feito apenas de 

propostas, o candidato deve se “vender” para seu público. Esta categoria irá 

identificar traços de auto-referência no conteúdo de cada programa da candidata. É 

como Manuela fala de si mesma para seus eleitores. 

d) O povo fala: a opinião pública é um dos elementos fundamentais na esfera política. 

Esta categoria ira mostrar o que é dito nas ruas, como as pessoas enxergam a 

candidata Manuela, tanto quanto pessoa pública, quanto seu lado pessoal. 

e) Mulher – a importância do gênero: de que forma é utilizado o fato de Manuela ser 

a única mulher a concorrer às eleições municipais de 2012. E como ela se utiliza 

do gênero para construir sua imagem na tentativa de persuadir o eleitor. 

f) Juventude – a experiência na pouca idade: a candidata é a mais jovem das eleições. 

Como esse recurso é utilizado de forma positiva nos programas, de que forma a 

pouca experiência em administração pública é transformada em algo positivo 

perante os eleitores. 

g) Uso do OFF – o que o discurso não fala: OFF é um texto narrado por uma pessoa 

coberto por imagens. Esta categoria irá mostrar como esse recurso é utilizado 

durante a campanha da candidata. O que é dito durante esses textos e que imagens 

são mostradas. 

 

 

 

 

 

 



43 

 

5 – ANÁLISE: 

 

PROGRAMA 1 – CHEGOU A HORA 

Exibido em: 22 de agosto de 2012 às 13 h. 

 

  O primeiro programa do horário eleitoral traça um perfil da candidata, onde são 

enumeradas características de Manuela, sua história de vida profissional e pessoal. A 

propaganda ressalta os números das outras campanhas em que ela participou e enumera suas 

vitórias expressivas. Manuela conta sobre sua vida além da política e como se interessou por 

representar as pessoas. O programa retrata o sonho da mesma em ser prefeita de Porto Alegre. 

1. Notoriedade – o uso dos grandes nomes: 

No primeiro programa são utilizados seis grandes nomes da política, da sociedade de 

Porto Alegre e do país para descrever um perfil de Manuela. Beto Albuquerque, Secretário 

Estadual de Infraestrutura, Prof. Hennemann, ex reitor da UFRGS e coordenador do Programa 

de Governo, Getúlio Vargas, pastor e presidente do PSC – Porto Alegre, Beto Grill, vice 

governador, Abgail Pereira (imagem 2), secretária estadual do turismo e Nelcir Tessaro, 

candidato a vice prefeito pela coligação, dão depoimentos sobre suas experiências pessoais 

com a candidata e constroem um perfil político de Manuela pela visão deles.  

Na maioria das falas foi destacada a persistência e humildade de Manuela. Ela planeja 

antes de construir, se dedica as pessoas, sabe muito de política e dos problemas enfrentados 

por Porto Alegre. A secretária estadual do Turismo, Abigail Pereira relata, que “o diferencial 

da Manuela: é o detalhe. É uma pessoa inteligente, capaz, comprometida, ousada, dinâmica”, 

salienta os pontos positivos da candidata.  

 

 

 

 

                                                      Imagem 2: Depoimento Abigail Pereira 

 O vice-governador Beto Grill (imagem 3), destacou a capacidade de Manuela em 

analisar antes para depois colocar em prática tudo que sabe. “Tudo que ela estudou, 
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aprofundou, para poder ter compreensão do fenômeno Porto Alegre, é o que ela precisa para 

poder interpretar corretamente, para poder captar de maneira consistente, como ela está 

fazendo o sentimento de Porto Alegre.”  

 

 

 

 

Imagem 3: Depoimento vice governador 

Todos os depoimentos apresentam uma imagem positiva da candidata, mostrando que 

apesar da pouca idade, Manuela é capaz de governar uma cidade. É salientada sua experiência 

em Brasília e a forma que ela se preparou para essas eleições. Estudou cada dificuldade de 

Porto Alegre e busca soluções para elas.   

 De acordo com Ferraz (2003) essas presenças notáveis na campanha são utilizadas 

como cabos eleitorais. O autor explica que o cabo eleitoral que possui uma grande liderança é 

um valioso interlocutor entre os eleitores e o candidato. Sendo assim, Manuela soube utilizar-

se muito bem de seus apoiadores, com nomes conhecidos não só em Porto Alegre, mas de 

importância em âmbito nacional. O autor afirma que esses nomes podem se tornar uma grande 

arma na hora da decisão dos eleitores, só não se sabe se para vencer ou para perder.  

2. Proximidade – Manuela é o povo: 

Em seu discurso durante o programa Manuela fala o quanto gosta de estar próxima do 

povo, de como sonha em transformar a vida das pessoas. Na fala “eu me apaixonei pela ideia 

de resolver a vida das pessoas” ela demostra que seu maior interesse é ajudar ao próximo. 

Quanto ao fato de ser uma gestora, a candidata fala que gosta sim de seu posto de deputada, 

mas que gosta de estar perto das pessoas, de ver as mudanças acontecerem. “Porque a gente 

vê, é menor a solução, mas a gente vê acontecer. A gente vê a vida da Dona Maria mudar 

porque a gente deu o nome de rua da casa dela e ela passou a ter crediário porque ela tem 

um endereço e ela não tinha endereço”, o dar nome a alguém, falar que ela transformou a 

vida das pessoas quer passar a forma como ela se envolve com as pessoas, com o seu povo.  

Segundo Ferraz (2003) esta é uma comunicação de baixa intensidade, mas que busca 

uma identificação entre o eleitor e o candidato, baseando-se em um forte sentimento comum 
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aos dois. Neste caso, o sentimento de Dona Maria era ter um endereço e o de Manuela de 

poder conceder este endereço à Dona Maria, o que estreitaria um laço entre as duas. Mostra 

para está assistindo ao programa que a candidata se importa com coisas que para os outros 

podem ser consideradas pequenas, mas que para Dona Maria tem um valor de grande 

dignidade.  

3. Autorreferencialidade – Sou Manuela: 

Neste programa Manuela fala um pouco de sua vida antes da política, conta sobre 

como era sua rotina acadêmica e porque se interessou pela política tão jovem. “Eu acho que 

devo muito ao meu pai e à minha mãe por eles nunca terem feito eu me conformar. Eu estudei 

porque eu queria ser professora da universidade.” A candidata explica porque escolheu ser 

prefeita de Porto Alegre, “o ser prefeito pra mim virou isso, virou algo encantador” e salienta 

a forma que vê sua cidade, para transformá-la.  

No momento em que Manuela fala de si mesma, ela está se apresentando ao seu 

público. Como afirma Ferraz “o que o eleitor conhece de seu candidato é a sua imagem, e não 

sua personalidade total” (2003, pg.65). É através deste discurso que Manuela tenta mostrar 

para seu eleitor que ela é de verdade, tirando o foco de sua imagem como política e levando o 

eleitor a conhecer um pouco mais de sua personalidade. Procura fazer com que essas 

qualidades que ela mesma destaca possam ser levadas em consideração na hora da escolha por 

um voto.  

 

 

 

 

                                                     Imagem 4: Manuela D’Ávila 

4. O povo fala: 

No mesmo momento em que aparecem as pessoas notáveis durante o programa, é 

utilizada a imagem de duas pessoas comuns à sociedade. Vera Lúcia, vice presidente da ONG 

Mulheres Unidas pela Esperança (imagem 5) e Cristina Bueno, cozinheira (imagem 6) falam 

da simplicidade da candidata, de como ela é parecida com o povo, desmistificam uma 

possível imagem de pessoa inatingível. Cristina falou sobre a simplicidade de Manuela “Ela é 

uma rica de uma criatura. Não tem frescura pra nada. Se tiver que meter o pé no barro... É 
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uma pessoa assim, muito humilde, muito simpática, muito querida”. Já Vera destaca o 

trabalho de Manuela, que antes mesmo do início do período eleitoral visitou bairros e vilas de 

Porto Alegre. “E ela tá visitando, visitou toda Porto Alegre. Lugares assim que vocês nem 

imaginam. Tem que ser muito humana. Tem que ter sensibilidade. Seriedade”. 

A campanha eleitoral é voltada para o povo e para as pessoas que estão presentes em 

nosso cotidiano, e ninguém melhor do que elas para definir um candidato, já que possuem 

maior identificação com o público que se deseja atingir. No momento em que foram 

colocadas duas pessoas do povo junto com as pessoas notáveis, Manuela quis mostrar que não 

importa quem a defina, com quem conviva, mas que é uma candidata do povo. Com uma 

política feita para todos.  

  

                           

       Imagem 5: Depoimento Vera Lúcia                                         Imagem 6: Depoimento Cristina Bueno 

5. Uso do OFF – o que o discurso não fala:  

O primeiro off utilizado na propaganda aparece logo após a fala da mãe de Manuela e 

destaca a vida pessoal da candidata. “Manu: filha de Ana Lúcia e do Alfredo Luís... Uma vida 

de afetos e carinho”. Esta primeira fala é acompanhada de imagens, em preto em branco, da 

infância de Manuela com sua família. O segundo bloco de imagens, ainda em preto e branco, 

fala de sua vida política e todos os cargos de destaque que ocupou enquanto esteve no 

governo “Uma vida de política e idealismo”. O terceiro, agora com imagens coloridas, reúne 

fotos de diversas pessoas que ajudaram a construir o plano de governo. Mostra que Manuela 

escutou as necessidades de todos para planejar o que deveria ser feito de melhor em cada 

segmento de Porto Alegre, como diz a própria frase, “uma vida de diálogo e respeito”. 
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 Imagem 7: fotos em preto e branco (passado)                        Imagem 8: fotos coloridas (presente) 

O segundo off utilizado neste programa aparece logo após o discurso de Manuela e 

destaca, principalmente os números de suas administrações. “Mais de 270 mil votos. Quatro 

anos depois, quase meio milhão de votos. Duas vezes a deputada mais votada do Brasil. Três 

vezes escolhida uma das melhores parlamentares do país. 380 milhões de reais para o Rio 

Grande como coordenadora da bancada gaúcha”. Todos esses números são ilustrados por 

fotos que comprovam esses momentos que estão sendo falados na narrativa. De acordo com 

Gomes (2004) dar destaque aos momentos políticos mais significativos do candidato é uma 

forma de mostrar que ele possui conteúdo, e isso é claramente apontado neste momento da 

propaganda de Manuela. O conteúdo da candidata está ilustrado nos números que detalham 

suas vitórias e mostram quantas vezes Manuela foi reconhecida como figura pública.  

 

 

 

 

                                                           Imagem 9: dados estatísticos  

a)  Slogan:
15

 

Durante todo o programa aparecem duas frases que foram utilizadas como slogans. A 

primeira aparece no final do primeiro off, “Manuela Pinto Vieira D’Ávila: A primeira prefeita 

de Porto Alegre. Prefeita de todos”. A segunda finaliza a propaganda “os números 

comprovam: agora é 65. Manuela chegou a hora”. A primeira apresenta imagens da 

                                                 
15

 Palavra ou frase curta e de fácil memorização, usada com frequência em propaganda comercial, política, 

religiosa, etc. 
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candidata em campanha e a segunda a marca gráfica utilizada durante o período eleitoral. 

Segundo Gomes (2004) o slogan é usado como uma das principais armas de motivação 

durante a campanha. Neste caso, os criadores buscam salientar que este é o momento de 

Manuela ser prefeita em Porto Alegre.  

De acordo com a autora, o slogan deve ser “uma frase de efeito que empolga as 

pessoas, levando-as, pela sua repetição a assimilar, inconscientemente, a síntese da 

argumentação e os objetivos da campanha eleitoral” (GOMES, 2004, p.100) e isso é 

perfeitamente visto durante a campanha de Manuela. Algumas palavras são mudadas mas a 

essência de que está na hora dela assumir o poder municipal permanece durante todos os 

programas como poderá ser visto nas próximas análises.  

 

PROGRAMA 2 – PRIMEIRO PROGRAMA 

Exibido em: 22 de agosto de 2012 às 20h30. 

 

O segundo programa é voltado para o discurso de Manuela. Ele já inicia com palavras 

capazes de emocionar os eleitores ressaltando a importância e a paixão de cada um por Porto 

Alegre. Mostra também o comício de lançamento da campanha onde o discurso de Manuela é 

voltado diretamente para os eleitores. O programa segue apresentando um jingle, e o discurso 

da candidata é feito em cima de um prédio com vista panorâmica da cidade. Aborda os 

governantes que foram eleitos jovens e o que foi feito de destaque pelos mesmos, além de 

apresentar, novamente, o perfil político da candidata. 

 

1. Proximidade – Manuela é o povo 

 O discurso inicial de Manuela no programa é direcionado para a população de Porto 

Alegre. “Nós temos na nossa alma a cara das mudanças, da vontade e da coragem. Esse 

espirito corajoso, moderno, inovador. Esse espirito que fez que nós nunca achássemos que o 

medo da mudança era o melhor aliado, mas que a coragem de mudar deveria ser o fator que 

nos movimentasse, que nos levasse pros tempos futuros”. Após este clipe são inseridas 

imagens do comício de lançamento da campanha, onde o foco da câmera no momento em que 

Manuela está discursando vai dela para as pessoas. Esse movimento quer mostrar que tudo o 
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que ela está dizendo está voltado para o povo. Suas palavras são para os presentes naquele 

momento e que representam a maioria que assiste pela televisão. “É esse sentimento, é essa 

onda que eu quero construir junto com vocês na nossa cidade [...] um grande beijo, boa luta, 

juntos construiremos a nossa vitória”. Em seu terceiro discurso durante o programa, Manuela 

aparece com Porto Alegre ao fundo, a candidata faz a seguinte observação: “pra mim de nada 

valerá ser a prefeita, se não valer a pena também pra mãe que precisa de creche, pro jovem 

que precisa da boa escola, pra todos que precisam da saúde, de segurança e do bom 

transporte público. Fazer obras de concreto é importante, mas a grande obra mesmo é cuidar 

bem das pessoas” e finaliza com “essa é a Porto Alegre que quero te convidar para construir, 

a capital da inovação e da igualdade”.  

É possível observar que em todos esses momentos citados, Manuela se coloca em 

terceira pessoa, e quando não se coloca cita as pessoas para qual ela vai trabalhar, sempre 

dizendo que tudo que será feito com o povo e para o povo, nunca apenas por ela. Isso pode ser 

explicado por Gomes, quando a autora afirma que “é do eleitorado de onde devem sair as 

propostas de programa e as propostas de soluções políticas” (2004, p.124), a autora ainda 

acrescenta que o político que deseja se eleger tem que estar em sintonia com o seu eleitorado, 

sabendo dos problemas enfrentados por eles no seu dia a dia e trazer soluções para os 

mesmos.  

É exatamente desta forma que Manuela trabalha em sua propaganda eleitoral. Mesmo 

não tendo uma terceira pessoa falando pelos eleitores, a importância das pessoas em seu plano 

de governo é expressa através da inserção de imagens, tanto em seu comício quanto na rua, e 

principalmente pelas expressões fortes usadas em seus discursos referenciando-se diretamente 

à elas.   

 

 

                     
Imagem 10: imagem exibida durante o                           Imagem 11: imagem exibida durante o  

                     clipe de abertura                                          comício de lançamento da campanha 
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2. Autorreferencialidade – Sou Manuela 

Os traços de autorreferencialidade são bem destacados durante este segundo programa. 

Em um primeiro momento, em seu discurso durante o lançamento de sua campanha, Manuela 

diz a seguinte frase: “E eu quero ser a prefeita que traga de volta essa alma para Porto 

Alegre”, a candidata afirma que vai trazer de novo para a cidade o reencontro com o seu 

povo. Logo após, aparece falando um pouco sobre o que pretende fazer pela cidade e para 

quem. Ela afirma que vai levar uma mentalidade nova para a prefeitura, que vai concluir 

obras, e ainda diz o que a influencia a ser prefeita. “Se tem uma energia que me move pra ser 

prefeita, é a vontade de construir uma cidade mais justa pra todos”. 

Weber (2000) explica que deve haver um equilíbrio entre a agressão durante o 

discurso de pedido de votos e a capacidade de emocionar o eleitor. A autora assinala que  

candidatos e seus discursos vão constituindo seus argumentos a partir de palavras de 

ordem, dos verbos da vitória no sentido de manter, redefinir, atacar, cuidar, evitar e 

desenvolver abordagens [...] para convencer (WEBER, 2000, p.54). 

Manuela usa uma técnica de persuasão ao eleitorado de forma mais sutil, sempre 

mostrando o que pode fazer por Porto Alegre. É importante salientar que até o momento não 

foi citado nenhuma vez o seu candidato a vice prefeito, Nelcir Tessaro. A candidata fala das 

diferenças que ela vai fazer para a cidade, como pode mudar o que está errado, sempre 

salientando alguma qualidade pessoal que pode ajudar a solucionar um determinado 

problema.  

3. Mulher – a importância do gênero 

Manuela D’Ávila é a única concorrente mulher nas eleições municipais para a 

prefeitura de Porto Alegre no pleito de 2012. É visível o apelo que a candidata usa com esse 

tema. Ao anunciar Manuela, o locutor salienta que vai chamar ao palco “a primeira mulher 

prefeita” e em seu próprio discurso a candidata cita esta inclusão das mulheres na política 

brasileira. “O Brasil elegeu a primeira mulher presidenta da sua história, sim o Brasil mudou 

muito”.  

Utilizando o argumento de que o país possui uma mulher no comando ela quer mostrar 

aos eleitores que Porto Alegre também pode ter como prefeita uma mulher. Como esclarecem 

Grossi e Miguel (2001) nos últimos anos às reflexões, articulações e manifestações do 

movimento de mulheres e feministas no país crescem cada vez mais. O acesso ao poder por 

elas está se tornando maior, mesmo não havendo muita representação do gênero na política. E 

neste discurso Manuela quer chamar atenção de seus eleitores para esta questão: se o país 
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mudou e elegeu uma mulher como presidente, Porto Alegre também pode desejar mudar e 

eleger sua primeira prefeita. Essa referencialidade ao gênero ficará mais evidente ao longo 

dos programas.  

4. Juventude – a experiência na pouca idade 

Da mesma forma como Manuela é a única concorrente do sexo feminino ao pleito 

eleitoral em 2012, ela também é a mais jovem concorrente ao poder executivo. Como vimos 

no referencial teórico desta pesquisa, o engajamento dos jovens tem crescido gradativamente 

por esta área, mas ainda não há números significativos. Pinto (2011) declara que a juventude é 

um fator importante para o desenvolvimento de cenários sociais. E é exatamente isto que 

Manuela mostra neste programa.  

Por meio de um OFF coberto por imagens ela fala sobre a importância de nomes 

conhecidos na política da cidade que mesmo jovens transformaram Porto Alegre. Cita 

Loureiro da Silva (imagem 12), Leonel Brizola (imagem 13) e Olívio Dutra que foram eleitos 

prefeitos jovens. O narrador lembra a área em que cada um deles se destacou durante seu 

governo, provando que a pouca idade não é sinônimo de uma má gestão e sim que com a 

idade novas experiências podem ser trazidas para a cidade. O quadro é finalizado com a 

seguinte frase: “Inovação, igualdade, mudança. Chegou a hora da gente ter isso de novo”, 

onde ao final aparece uma foto de Manuela, mostrando que ela possui as características que os 

três apresentaram. 

                

 Imagem 12: Loureiro da Silva                                             Imagem 13: Leonel Brizola, 

                      prefeito aos 35 anos.                                                            prefeito aos 33 anos. 

 

 

5. Uso do OFF – o que o discurso não fala 

O programa utiliza o OFF novamente para destacar a trajetória política da candidata. 

Traz algumas informações novas sobre os feitos de Manuela em sua atuação como deputada 

federal. “Vice –líder de Dilma. Presidenta da frente parlamentar do esporte, ajudou a trazer 

a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Escolhida um dos líderes mundiais do futuro pelo 
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jornal inglês The Independent. Estudou gestão pública em Harvard e saúde e transporte na 

Holanda. Manuela: preparada para ser a primeira prefeita de Porto Alegre”. Esta estratégia 

pode ser considerada um reflexo do marketing político que a candidata teve durante toda sua 

trajetória política.  

Como explica Gomes (2004) essa estratégia quando bem sucedida anteriormente e 

aliada ao marketing eleitoral ajuda na promoção do candidato. Vender para o eleitor o bom 

desempenho de Manuela durante seus anos como deputada gera uma expectativa de quantos 

privilégios ela pode trazer para a cidade, devido à sua atuação como representante da bancada 

gaúcha ou até mesmo devido a sua proximidade com a presidente Dilma. Gera no eleitor um 

questionamento sobre as ações positivas que podem refletir no município agregados aos seus 

feitos durante estes anos como deputada.  

 

Imagem 14: Destaque para os feitos de Manuela 

PROGRAMA 3 – INDEPENDÊNCIA 

Exibido em: 07 de setembro de 2012 às 13h e as 20h30. 

 

O programa que foi ao ar no dia em que o Brasil comemora sua Independência, 7 de 

setembro, iniciou aliando a história do país com as das pessoas, mostrando o que seria a 

importância da independência para cada uma delas. Manuela fala qual o significado da data 

para ela e como vê para os outros. Dos programas analisados, este apresenta dois diferencias: 

o primeiro são as criticas ao governo atual e a segunda é a presença de uma apresentadora 

falando sobre as propostas da candidata.   

1. Notoriedade – o uso dos grandes nomes: 

O programa encerra com o depoimento de Gilberto Gil. O ex-ministro da Cultura do 

governo Lula, falou sobre como ele vê Manuela. “Manuela é uma moça tão interessante, que 

apesar de muito jovem, já há muito tempo vem se dedicando à compreensão do que seja de 
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interesse público”. Pelo seu discurso Gil, se mostra muito próximo a candidata ao dizer como 

se sente em relação a ela, e fecha sua fala com a seguinte frase “Se ela quer ser prefeita de 

Porto Alegre, eu quero com ela. Pronto”. 

 

Imagem 15: Gilberto Gil conta como é Manuela 

É importante destacar que durante seu discurso, ele se emociona ao falar de 

Manuela. Porém, não se pode definir se esta emoção é real e que há um envolvimento tão 

pessoal com a candidata como demonstra, mas sendo ele uma pessoa tão conhecida pelo 

público certamente prendeu a atenção de vários eleitores durante sua fala. O discurso quer 

vender uma imagem de uma Manuela que sempre pensou no coletivo, no interesse público. 

Os argumentos utilizados por ele durante o depoimento podem ser definidos, de acordo 

com Gomes (2004), como de informação e persuasão, já que ao final ele cita que “Se ela 

quer ser prefeita de Porto Alegre, eu quero com ela. Pronto”, buscando levar o receptor 

também a pensar o mesmo. 

2. Proximidade – Manuela é o povo 

Este é o primeiro programa dos analisados onde Manuela utiliza os problemas 

enfrentados pelas pessoas para mostrar sua proximidade com elas. Faz críticas ao governo 

municipal e traz dados que demonstram os problemas enfrentados pela população com a atual 

gestão.  

Em um primeiro momento o locutor fala “É para elas, que Manuela vai realmente 

trabalhar mais e melhor”. Elas são as pessoas que enfrentam os problemas citados 

anteriormente pelo locutor. Este momento de interação com o eleitor pode ser descrito como 

“um processo de comunicação entre o candidato e o eleitor, no qual o primeiro tenta persuadir 

os votantes a escolher a sua mensagem dentre as demais e a elegê-lo com seus votos” 

(FERRAZ, 2003, p. 134). Este processo de persuasão é perceptível a todo o momento em que 

Manuela ou seu locutor se referem ao eleitor. Este processo ainda é acompanhado de imagens 
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de várias pessoas de diferentes classes, gêneros e faixas etárias, mostrando que a política da 

candidata é para todos os públicos. 

 

Imagem 16 – Quando o discurso se refere às pessoas é sempre coberto por imagens  

Em um segundo momento, o discurso de Manuela é diretamente voltado para seu 

público alvo afirmando que “não podemos nos conformar com os problemas, que entra 

governo, sai governo se repetem e que atingem, principalmente, quem mais precisa da 

prefeitura [...] vamos construir novas soluções”. Ela sempre se refere ao fato de que irá 

resolver os problemas enfrentados por Porto Alegre junto com as pessoas. Esta tática faz com 

que cada eleitor se sinta mais valorizado pela sua candidata, já que acredita-se que quem deve 

resolver os problemas do povo é quem os enfrenta. E é isso que Manuela quer afirmar quando 

pede a ajuda de seus eleitores para resolver o que acontece com a cidade. Neste discurso é 

possível identificar a conexão da candidata com o eleitor, onde há “sintonia entre mensagem e 

expectativas e interesses do eleitor” (FERRAZ, 2003, p.135). 

3. O povo fala:  

Diferente do primeiro programa, neste “o povo fala” não há identificação de quem está 

se referindo a Manuela. São manifestações que parecem espontâneas de pessoas que falam 

sobre a candidata, como a veem e porque votam nela. Uma dessas pessoas diz que “na 

Manuela eu sinto a verdade quando ela fala”. Esta é uma forma de mostrar porque as pessoas 

acreditam nela, e porque o eleitor que esta assistindo ao programa também deve votar em 

Manuela. Trazer o público para o programa eleitoral é uma forma de mostrar identificação 

com os demais. 
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Imagem 17: Mesmo sem ter seus nomes divulgados, as pessoas se expõem durante 

o programa em defesa da candidata. 

 

4. Juventude – a experiência na pouca idade:  

Ao iniciar o programa com um OFF recordando a história da independência do Brasil 

o locutor fala: “O jovem príncipe Dom Pedro, com apenas 24 anos, proclama a 

independência do Brasil”. Esta frase é usada para mostrar que um momento tão importante na 

história de nosso país foi decidido por um jovem. Afirma que mesmo com a pouca idade é 

possível realizar grandes feitos. 

5. Uso do OFF – o que o discurso não fala: 

O programa inicia com um texto sobre a Independência do Brasil e falando sobre o 

que é a independência para cada pessoa. “Assim como a independência faz de um território 

uma nação, a independência também faz de uma pessoa um cidadão. E é por isso que todos 

nós devemos sempre lutar por ela”. O texto emotivo em terceira pessoa é uma “mensagem 

[...] sobre aspectos emocionais relacionados com valores ideológicos defendidos” (GOMES, 

2004, p.93). A autora declara que este tipo de mensagem tende a ligar um elemento 

psicológico com o comportamento do eleitor buscando que essa ligação atraia o voto de forma 

positiva. 

Neste programa, a forma escolhida para falar dos pontos negativos do governo atual 

foi o off. Manuela utilizou um método citado por Ferraz como campanha negativa, “aquela 

propaganda que tem por objetivo contestar as qualificações (pessoais, técnicas ou políticas) do 

adversário para o cargo ao qual se candidatou.” (2003, p.93). De acordo com o autor, a 

propaganda negativa do adversário começa a aparecer perto da metade do período destinado a 

campanha eleitoral, buscando gerar a desqualificação do adversário. 
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Imagem 18: para destacar os pontos mais importante do discurso foi usado o lettering   

Os ataques mais pontuais à prefeitura de Porto Alegre, não citam o nome do atual 

prefeito, José Fortunati, mas referem-se diretamente ao poder executivo. Segundo Ferraz 

(2003) para se usar uma informação para afetar o adversário é preciso atentar para que esta 

informação seja um fato, que esteja documentado e que seja uma deficiência grave, seja ela de 

âmbito pessoal, técnico ou político. Os argumentos utilizados pela candidata seguem algum 

desses critérios citados pelo autor.  

De acordo com o narrador “A vida das pessoas depende às vezes de agilidade na 

saúde
16

. Em Porto Alegre 75 mil pessoas esperam por consultas especializadas”. Esse dado 

foi apurado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, o que mostra que Manuela 

trouxe para seu programa uma estatística verdadeira divulgada pela própria oposição, já que 

seu principal adversário é o atual prefeito de Porto Alegre. Outro dado levantado é de que “a 

nota dos alunos da rede municipal no IDEB é a 17ª entre as capitais do país”, onde a 

candidata também se baseou em uma fonte oficial, neste caso o INEP, Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais, para utilizar esta estatística. Weber diria que Manuela 

lançou “dúvidas sobre a honestidade e transparência do partido à frente da prefeitura da 

capital” (2000, p.57)
17

. 

Após citar estes problemas Manuela utilizou uma apresentadora, como veremos na 

subitem abaixo, para mostrar o que será feito por ela com relação a estes problemas. 

Conforme afirma Weber, “é fundamental a vinculação do tema [...] à formulação de soluções” 

(2000, p.60) e é exatamente a solução que a candidata apresenta a seguir.   

 

 

 

                                                 
16

 As palavras em negrito são ditas no off e também aparecem em lettering, ganhando destaque. 

 
17

 A autora refere-se no texto ao governo municipal de Olívio Dutra. Que foi desconstruído por seu adversário 

Antônio Britto nas eleições de 1994.   
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a) Apresentação de propostas – o uso de uma terceira pessoa: 

Este é o único programa, dos seis analisados, que conta com uma nova forma de 

discurso. Para a apresentação de suas propostas, todas ligadas às críticas feitas ao governo 

atual por meio de OFF, Manuela optou por uma apresentadora (imagem 19) e o uso de 

gráficos para explicar o que seria feito no seu governo nas áreas da saúde, segurança e 

educação. Weber explica que o uso de um locutor torna as afirmações mais aceitáveis, 

ajudando o eleitor a compreender melhor o conteúdo que está sendo apresentado.  

 

Imagem 19: A apresentadora utiliza recursos gráficos para explicar 

 as propostas da candidata  

 

 A apresentadora inicia falando sobre as mudanças que Manuela irá fazer na área da 

saúde, “Chegou a hora de fazer o que não fizeram em oito anos pela saúde. Manuela propõe 

informatizar a saúde e fazer o tele agendamento para acabar com as fichas e filas e diminuir 

o tempo de espera por consulta”. As propostas para a área da educação e de segurança 

seguem este mesmo molde: uma chamada de impacto “chegou a hora”, e a explicação do que 

será feito pela área citada por meio da apresentadora e por meio de dados. 

 A frase curta “chegou a hora” é um slogan utilizado durante toda a campanha de 

Manuela. Gomes esclarece que “recomenda-se que o slogan seja surpreendente e contundente, 

rompendo com o esquema de expectativas do receptor e lhe produza o efeito de uma forte 

sacudida” (2004, p.100). Além disso, a autora ainda explica que deve ser uma frase 

combativa, como uma palavra de ordem. Essas duas características estão presentes neste 

slogan apresentado por Manuela, ele quer dizer que este é o momento de fazer o que não foi 

feito, de agir pela população. 

 O objetivo de apresentação destas propostas é mostrar ao eleitorado que os problemas 

mais pontuais de Porto Alegre têm solução, e esta parecer ser de forma prática e fácil se 

Manuela for eleita. A mensagem apresentada ao eleitor seria definida por Ferraz (2003) como 

clara, pois são fáceis de comunicar e de entender. São apresentadas de forma simples e clara, 
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até mesmo aquelas que são consideradas mais complexas. O autor ainda diria que são 

propostas realistas e eficientes para os problemas apresentados. 

 

PROGRAMA 4 – IGUALDADE 

Exibido em: 19 de setembro de 2012 às 20h30. 

 

 O programa apresentado em 19 de setembro faz alusão ao dia do Gaúcho, 

comemorado no dia 20. A propaganda inicia com crianças fazendo uma trova
18

 sobre as 

eleições. O enfoque tradicionalista está nas prendas, ou seja, nas mulheres gaúchas mostrando 

a força e a importância delas. O programa mostra também o que Manuela fez como deputada 

e suas propostas para a cidade. Terminando com o discurso da candidata em um comício.  

1. Proximidade – Manuela é o povo:  

Os critérios de proximidade utilizados por Manuela em seus programas variam de 

acordo com a temática que eles abordam. Neste programa, em especial, o foco está no dia 20 

de setembro e em especial na mulher.   

Falando diretamente para todos os gaúchos Manuela diz que “Lembrar a nossa 

coragem farroupilha precisa inspirar a prefeitura a enfrentar antigos problemas com garra, 

determinação e esperança. E assim, transportar a igualdade da nossa bandeira para a vida 

de todos nós”. Nesta frase além de afirmar que os gaúchos possuem as características citadas 

ela também quer dizer que irá agir desta forma frente a prefeitura. Esta passagem pode ser 

explicada por Ferraz que determinaria este discurso como um contato de baixa intensidade 

feito por meio de um discurso. O autor defende que  

no contato de baixa intensidade (como um programa de TV) se consegue, por 

exemplo, quando a comunicação se faz mais pelo sentimento que pela razão, quando 

se busca um nexo de identificação entre o candidato e o eleitor, baseado num forte 

sentimento, comum aos dois (FERRAZ, 2003, p. 120). 

 

 Neste caso o sentimento comum entre o eleitor e a candidata é o orgulho de ser gaúcho 

e resgatar as tradições aliando as características deste povo ao seu modo de agir frente a 

prefeitura. Conforme explica Weber (2000) Manuela apela ao uso do tradicionalismo gaúcho 

para falar dos conceitos básicos da disputa eleitoral e mostrar sua identidade histórico-

política. 

                                                 
18

 Denominado pelos gaúchos, é um texto feito no improviso acompanhado de música. 
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Imagem 20: Mesmo em estúdio, pelo fundo da imagem é possível perceber  

que o foco nunca deixa de ser as pessoas 

 

O discurso de Manuela segue voltado para as mulheres e os problemas que são 

enfrentados por elas. Como tal, automaticamente a candidata está se colocando no lugar de 

cada uma delas, como se aquele cotidiano que essas mulheres fazem parte também fosse sua 

realidade. “Em Porto alegre, mais da metade dos lares são chefiados por mulheres. São essas 

mulheres que sentem a dificuldade e enfrentam no cotidiano a ausência de serviços eficientes 

da prefeitura. São as mulheres que enfrentam as filas nos postos de saúde de madrugada”. 

De acordo com Ferraz, está afirmação da candidata pode ser considerada um nexo emocional 

que foi estabelecido de acordo com as prioridades do eleitor. Ele explica que “são aqueles 

problemas, esperanças, preocupações e temores que afetam a sua vida cotidiana e aos quais 

ele atribui elevada prioridade”. (2003, p.121).  

2. Autorreferencialidade – Sou Manuela:  

Seguindo a temática do programa, Manuela fala de seus feitos como deputada e as 

políticas públicas que conquistou durante seu mandato “Como deputada, fiz o projeto de lei 

que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres. E propus a inclusão, no plano 

nacional de educação, do direito a educação infantil para todas as crianças de 0 a 5 anos”. 

Ao citar dois problemas enfrentados pelo público feminino, Manuela fala sobre o salário 

diferenciado entre os gêneros e a sua conquista na educação, já que as mulheres tem maior 

preocupação com a educação dos filhos. Segundo Lopes (2007) Manuela está resgatando seus 

valores e apresentando as características de seu trabalho consideradas importantes para o 

público que quer chamar atenção, neste caso, as mulheres.  

A frase de impacto, “é este olhar que vou levar pra prefeitura”, produzidas pela 

candidata durante seu discurso também gera um caráter persuasivo no eleitor. De acordo com 

Charaudeau (2006) a persuasão usada pelo discurso político relaciona-se com a paixão, a 

razão e a imagem. Manuela demonstra em seu discurso a vontade de estar frente à prefeitura 
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de Porto Alegre e que sua forma de governar irá mudar a realidade vivida na política atual da 

cidade. 

3. O povo fala: 

Neste programa a participação do povo pode ser categorizada em dois momentos 

diferentes:  

a) O programa já inicia com a trova de crianças que se referem à Manuela. É como se 

fosse uma homenagem tradicionalista a candidata e ao mesmo tempo uma forma de 

reverenciá-la “Vamos votar na Manuela nessa próxima eleição”. É uma forma de não fugir 

das tradições gaúchas, já que o programa é voltado para esta temática e ao mesmo tempo 

lembrar que o povo deve votar na candidata.  

 

Imagem 21: Crianças fazem uma trova gaúcha em homenagem à candidata 

b) Mais uma vez, como vimos na análise do programa “Independência” as pessoas que 

dão seus depoimentos não são creditadas. Permanecem sendo pessoas anônimas 

representando os eleitores. A referência à candidata continua sendo com destaque em suas 

qualidades e na maneira que ela trata as pessoas. “Procura sempre ouvir todos, isso é muito 

importante né. Está sempre junto à comunidade”. 

 

4. Mulher – a importância do gênero:  

Mesmo com uma temática pré-estabelecida, o programa está destinado de maneira 

quase que predominante para o público feminino. Fugindo dos estereótipos do gaúcho 

homem, este mostra o tradicionalismo pelo lado da mulher gaúcha, da prenda farroupilha 

(imagem 22). O gênero feminino ganha destaque no discurso de Manuela, nos depoimentos e 

nos uso do OFF. 

 Ao utilizar depoimentos de prendas, o discurso faz referência às características das 

mulheres. “As mulheres entram pra inovar querer mais, mulheres não desistem”. Segundo 

Tramontini (2009) as mulheres quando colocadas no universo midiático são associadas a 
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noções de beleza e sensualidade do corpo feminino. A autora argumenta que é importante 

“relacionar a aparência exterior com o intelecto, em construções que primam pela 

demonstração do poder deste outro corpo feminino que hoje se apresenta na política”. (2009, 

p.155). É desta maneira que o discurso do programa discorre com as características das 

mulheres destacadas de forma a desvincular de sua imagem, mostra como estas características 

podem ser importantes na hora de governar. 

 

Imagem 22: A personificação da mulher gaúcha é representada pelas prendas no programa 

 Além do discurso direto, o programa apresenta outra forma de dar destaque para as 

mulheres, através de um off e imagens citadas de Anita Garibaldi, Elis Regina, Dilma Roussef 

(imagem 23), Lilian Lemertez, Nádia Guerra e Nilsa Lessa gaúchas ou que aqui viveram que 

foram destaque em algum momento de suas vidas em feitos inéditos. A frase, “A mulher tem 

na sua alma a liberdade, a igualdade e a humanidade. Chegou a hora da primeira prefeita 

mulher”, faz referência a todas elas e ainda insere Manuela neste contexto, já que a cidade de 

Porto Alegre nunca teve uma mulher como prefeita. 

 

 

Imagem 23: Dilma foi eleita em 2010 a primeira presidente do país. 

 Dos exemplos citados acima, podemos utilizar o de Dilma, que também é citada por 

Manuela em seu discurso em um comício. “Nós elegemos a presidenta Dilma, e nós 

abraçamos essa mulher que diziam que não tinha capacidade pra presidir o Brasil, quando 

na verdade é muito firme e muito convicta do que acredita. E com a Dilma nós continuamos a 
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mudar o nosso país”. Ao citar Dilma, a candidata afirma que a mesma capacidade que a 

presidenta teve em governar o país pode ser transferida para a prefeitura caso ela seja eleita. 

O corpo da mulher que faz parte do campo político, hoje, passa a ser aquele 

necessário para a mídia para estabelecer um outro vínculo com o (e)leitorado 

contemporâneo. Se a democracia na política se dá por um discurso de 

autolegitimação, as estratégias e operações midiáticas sobre as mulheres impõem a 

existência de um outro ‘corpo feminino’, que se autolegitima a partir de sua inserção 

no campo midiático (TRAMONTINI, 2009, p. 161) 

  

 Usar a visibilidade e a credibilidade de Dilma relacionando diretamente a sua imagem 

é uma boa estratégia utilizada pela candidata, já que a presidente tem uma boa aceitação 

perante a sociedade. Leva o eleitor a pensar em mudar e talvez até relacionar o trabalho de 

Dilma na presidência com o trabalho que Manuela pode desenvolver na prefeitura.  

5. Uso do OFF – o que o discurso não fala: 

Como citado no item 4 o primeiro OFF utilizado no programa é para referenciar as 

gaúchas notáveis. São citadas mulheres que se destacaram em diversos segmentos da 

sociedade. Mostrando a importância da mulher gaúcha não só para nosso estado, mas também 

para o país. 

O segundo OFF fala sobre as conquistas de Manuela como deputada e as propostas de 

governo que serão implantadas por ela se eleita prefeita, principalmente relacionadas a 

políticas ligadas a mulher. “Como deputada, aprovou dois milhões e quinhentos mil reais 

para o ensino básico em Porto Alegre. Como prefeita, vai dobrar o número de vagas em 

educação infantil através de convênio onde o governo federal constrói o prédio e a prefeitura 

põem pra funcionar”.  

 

Imagem 24: “Veja o que Manuela já fez e o que ela irá fazer em Porto Alegre” 

 Ferraz (2003) explica que o discurso deve ser direcionado e adaptado ao público que 

específico ao qual se está referenciando. Estas conquistas apresentadas já foram citadas em 

outros programas porém, neste momento recebem uma adaptação para o público que a 

candidata está focando neste momento: as mulheres. Gomes (2004) descreveria esse discurso 
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como um discurso com objetivo especial. Onde, de acordo com a autora, se quer atingir um 

público específico visando determinado número de votos sobre aquelas pessoas. A autora 

ainda afirma que os argumentos usados estão sendo embasados nas necessidades básicas dos 

receptores da mensagem, o que daria a Manuela maior credibilidade por estar voltando suas 

propostas sempre às necessidades de terceiros.  

PROGRAMA 5 – UTOPIA 

Exibido em: 03 de outubro de 2012 às 13 h. 

 

 O penúltimo programa veiculado antes das eleições fala sobre utopia. É uma 

compilação de todos os temas que Manuela apresentou durante suas propagandas eleitorais. A 

propaganda inicia com a candidata citando um poema de Fernando Birre e o maior foco neste 

momento é a promoção do segundo turno, onde a candidata pede uma chance para que 

continuar expondo suas propostas. São apresentadas as propostas principais de governo e a 

construção da imagem de Manuela por meio de pessoas que já deram seus depoimentos em 

programas anteriores. “Utopia” termina com o convite para o último comício da candidata no 

Largo Glênio Peres. 

1. Notoriedade – o uso dos grandes nomes:  

 Para dar maior credibilidade a imagem que foi construída para Manuela ao longo de 

sua campanha novamente são usados os depoimentos de pessoas muito conhecidas e 

conceituadas na política, na mídia, no esporte, entre outras áreas. Neste programa, são 

apresentados trechos dados ao longo do período de propaganda eleitoral. Ratinho (imagem 

26), apresentador de TV; Beto Albuquerque, secretário de infraestrutura e logística; Romário 

(imagem 25), deputado federal e Eduardo Campos, governador de Pernambuco são algumas 

dos nomes usados para construir a imagem da candidata. De acordo com Fausto Neto  

 

são todos figuras notáveis do mundo midiático, razão certamente suficiente para que 

sua inserção nas campanhas pudessem dar uma prova formal dos indicadores através 

dos quais a “lógica midiática” re-redesenha “a oferta de sentido da política”.  

(FAUSTO NETO, 2003, pg. 93). 

 

Gomes (2004) considera que divulgar os atributos e as qualidades de um candidato os 

torna preferenciais em alguns segmentos do eleitorado. Segundo a autora o ideal seria 

encontrar um bom argumento para que essas características tomassem forma durante a 

campanha. Neste caso, pode-se considerar que o argumento levado em conta pelos eleitores 
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são as pessoas que estão vendendo a imagem de Manuela. Certamente, o eleitor tem empatia 

por algum dos nomes apresentados e se este notável está se referenciando a Manuela, 

acredita-se que o eleitor irá levar em conta o perfil da candidata que está sendo traçado por 

uma terceira pessoa. 

 

Imagem 25: Romário não representa só uma liderança política, seu reconhecimento  

se dá pelo papel desempenhado na carreira esportiva. 

 

 Em todos os depoimentos são salientadas a capacidade de governar de Manuela, a sua 

experiência, a certeza de que a candidata será uma boa prefeita para Porto Alegre e a maneira 

que ela se identifica com o seu eleitorado. “Ratinho, apresentador de TV: Tenho certeza que a 

Manuela vai ser uma grande prefeita pra nossa querida Porto Alegre”. Quando a referência 

parte de outra pessoa, a credibilidade da candidata perante seus eleitores tende a ser ainda 

maior. Afinal, quem está destacando sua capacidade não é ela mesma, e sim alguém que 

visualiza em Manuela esta característica.  

 

Imagem 26: Ratinho dá seu apoio a Manuela  

2. Proximidade – Manuela é o povo: 

 O discurso de Manuela neste programa é extremamente persuasivo. Com a 

proximidade da data das eleições o apelo emocional passa a ser maior. A candidata está ciente 

de que não vencerá no primeiro turno, então passa a pedir o voto de forma diferente. “Peço a 

você a oportunidade de estar no segundo turno. Com tempos iguais, debatendo olho no olho, 

frente a frente com quem já está no poder há muito tempo, você vai ter mais certeza para 
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decidir o que é melhor”. “São preservados conscientes ou não, a criação de identificações 

com o espectador, condições para que este seja convencido” (WEBER, 2000, pg. 51), 

conforme a autora no discurso são criados recursos retóricos para sustentar diversos 

argumentos. Manuela ainda afirma que é o melhor para a cidade e por isso merece uma 

chance no segundo turno. 

 

Imagem 27: O discurso de Manuela passa a tomar outra forma:  

 agora o pedido é para ir para o segundo turno 

 Em seu discurso, Manuela também usa frases de impacto para afirmar ao eleitor que 

irá trabalhar por ele, e para ele. “Estou do teu lado, não importa a tua idade, teu sexo, tua cor 

de pele ou a tua religião. Confia nisso e não te decepcionarei”. Ela busca o seu eleitorado 

descrevendo que quer trabalhar para todos sem discriminação, procura sempre se aproximar 

de seu público e ainda afirma seu compromisso e sua credibilidade com o eleitor.  

Uma das formas de buscar aproximar-se da individualização é o estabelecimento de 

um nexo emocional com o eleitor. [...] estabelece um contato pessoal, ainda que de 

forma vicária. [...] Ao ser sensibilizado pela emoção, o eleitor traz a temática da 

campanha para dentro de si. (FERRAZ, 2003, pg.121). 

 

Essas pequenas frases utilizadas por Manuela “estou do teu lado”, “não te decepcionarei”, 

“você vai ter mais certeza”, entre outras, são denominadas pelo autor como soundbites, ou 

seja, frases de efeito breves, contundentes, claras e apropriadas. Segundo ele “elas são a 

garantia de que você será citado. Que sua ideia será repercutida” (FERRAZ, 2003, p.253) e 

estas frases afirmam a posição da candidata e procuram persuadir o eleitor por meio de uma 

promessa. Manuela vai fazer, basta o eleitor acreditar e confiar.  

3. Autorreferencialidade – Sou Manuela: 

Por ser um dos últimos programas do período eleitoral, é notável no discurso da candidata 

um tom mais emocional e ao mesmo tempo mais apelativo. É possível perceber que “há um 

tênue equilíbrio entre o agressivo processo de ilocução inerente ao apelo do político em busca 
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de apoio e votos e a sua capacidade de emocionar, de ingressar no imaginário do eleitor” 

(WEBER, 2000, p. 54). 

Manuela fala sobre seus sonhos e seus ideais ao longo de seu discurso e de como se 

orgulha pelo trabalho que desenvolve com as pessoas. “Tenho orgulho, e a cabeça erguida de 

ter sempre servido as pessoas”. Fala de seus ideais políticos e de como os perseguiu durante 

seus mandatos como vereadora e deputada. “A minha marca sempre foi a seriedade. Eu tenho 

um lado na política, e esse lado é fazer pra quem mais precisa”. Além de tudo isso, ainda se 

utiliza de grandes nomes para se autorreferenciar e pede o voto de seus eleitores para renovar 

Porto Alegre.  

Manuela utiliza um recurso descrito como “a pessoa certa para a função certa, no 

momento certo” (FERRAZ, 2003, p. 254). Em seu discurso não cansa de afirmar que ela é a 

renovação para Porto Alegre, que seu governo é o que a cidade necessita agora. A candidata 

baseia a construção de sua imagem na afirmação de que o seu olhar inovador será o melhor 

para a cidade e para as pessoas. Seu discurso é consistente, e como explica Ferraz (2003), 

apresenta harmonia e coerência passando uma única mensagem que está sempre ligada a sua 

imagem. O comportamento de Manuela é coerente com seu discurso e com a mensagem que a 

candidata quer passar a seu eleitorado.  

a) Uso da poetização:  

O lado emotivo do discurso de Manuela está presente no poema recitado por ela no início 

do programa: “A Utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois 

passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe jamais 

alcançarei. Pra que serve a utopia? Serve pra isso, pra que eu não deixe de caminhar”. 

Texto de Fernando Birre. 

 

Imagem 28: Imagens de caminhadas realizadas pela candidata ilustram seu discurso. 

 Como explica Weber “o módulo poético reunia belos fragmentos dando visibilidade 

principalmente [...] a uma situação” (2003, p.52). A situação, neste caso, são as caminhadas 
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que Manuela fez por toda Porto Alegre. Os lugares que passou, as pessoas que conheceu. O 

contato direto com seus eleitores. O poema quer demostrar onde a candidata quer chegar, e 

que nunca deixará de perseguir o caminho que quer traçar.  

 

b) O gênero e a juventude na autorreferencialidade: 

Desde o começo de sua vida política as bandeiras defendidas por Manuela estão ligadas à 

juventude e à mulher. Neste programa ela utiliza do gênero e da juventude para se 

autorreferenciar. “Sou jovem, e não carrego comigo os vícios da política tradicional. Sou 

mulher, e isso reforça a minha sensibilidade e minha luta pela igualdade”. A pouca idade de 

Manuela, que pode ser vista como inexperiência é distorcida por ela ao referenciar que por ser 

nova está sempre pronta para o novo, e por ser mulher possui mais sensibilidade que os outros 

candidatos. 

Mostrar que essas duas características podem ser positivas, acaba tirando a 

credibilidade de possíveis ataques por parte de seus adversários. Por mais que Gomes (2004) 

defenda que a maturidade torna as atitudes políticas mais consistentes, a mesma autora afirma 

que a juventude pode ser determinante na mudança de opiniões. A questão da mulher pode ser 

interpretada por Tramontini (2009) ao defender que a predominância da mulher no meio 

político se torna cada vez mais visível, do ponto de vista que as mulheres estão exercendo 

funções dominantes e decisivas em nossa sociedade. Manuela alia essas duas características 

para mostrar que sua política é inovadora, por ser jovem, igualitária, e mulher.  

4. Mulher – a importância do gênero:  

A importância da mulher é citada no discurso de Manuela porém, diferente dos outros 

programas, ela é destacada com o uso do discurso de uma terceira pessoa. No início da 

propaganda o discurso de posse da presidente Dilma (imagem 29) é reproduzido. A parte 

aproveitada é a que fala na igualdade de gêneros. “A igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres é um principio essencial da democracia. Eu gostaria muito que os pais e 

as mães das meninas pudessem olhar hoje nos olhos delas, e dizer: sim, a mulher pode!”. 

 



68 

 

 

Imagem 29: Dilma faz referência à força da mulher em seu primeiro discurso como presidente 

 Dilma é a primeira mulher na história do nosso país a assumir um cargo de tamanha 

importância. Segundo Pinheiro “a maior presença de mulheres levaria à (re)construção de um 

espaço mais honesto e ético, características estereotipicamente atribuídas a elas” (2007, p.20). 

Este discurso de Dilma mostra que as mulheres tem o poder de estar à frente de qualquer 

instância seja ela política ou não. A propaganda de Manuela se utiliza desta referência para 

mostrar que ela, como mulher, pode assumir a prefeitura de Porto Alegre.  

5. Uso do OFF – o que o discurso não fala: 

O primeiro OFF utilizado no programa falam das mudanças que nosso país sofreu nos 

últimos anos. A mudança da sociedade com a maior atuação dos jovens e das mulheres é 

destacada com o uso de imagens dessas pessoas representando um todo. “Os jovens e as 

mulheres são símbolos dessa superação. Venceram obstáculos e são atores sociais em todas 

as áreas”. Mais uma vez, a propaganda de Manuela dá ênfase ao público para o qual ela 

sempre trabalhou, tanto como vereadora tanto como deputada.  

Diferente de qualquer posicionamento de produto, o candidato não vai procurar um 

nicho ainda não explorado, o que poderia entrar em conflito com sua postura 

ideológica. Porém, o posicionamento vai se dar na forma que ele, candidato [...] vai 

resolver determinados problemas, ou seja, o seu programa. (GOMES, 2004, p.45). 

 

 O fato de o programa estar focado nos jovens e nas mulheres não significa que 

Manuela irá governar somente para essas classes da sociedade. Porém, é coerente a candidata 

continuar se posicionando para o público que sempre foi seu alvo, pois afinal é neste 

segmento que pode garantir a maioria de seus votos. 
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Imagem 30: A igualdade de gêneros sempre foi uma das principais  

bandeiras defendidas por Manuela. 

 

 Mais uma vez a experiência de Manuela e todos os seus feitos como vereadora e 

deputada foram citados em OFF com a cobertura de imagens que ilustram os principais 

momentos da trajetória política da candidata. Este discurso ainda traz alguns diferenciais que 

não haviam sido citados nos programas anteriores, como a comparação da candidata com 

grandes nomes da política. “Manuela é admirada em todo o país. É o único político gaúcho 

que está na lista dos 100 brasileiros mais influentes da revista Época, da qual fazem parte 

nomes como Lula, Dilma Roussef, Jorge Gerdau e Aécio Neves”. De acordo com Gomes 

(2004) quando destacados os momentos políticos de um candidato estes devem ser citados 

como se fossem feitos inéditos. Como se tudo o que foi apresentado nos programas anteriores 

fosse uma novidade no programa atual. E para isso o programa trouxe dados já divulgados 

com uma informação nova, garantindo o status de novidade durante o discurso. 

 

Imagem 31: Manuela na lista dos 100 brasileiros mais influentes 

 Com a proximidade do fim da campanha e a certeza de que não há garantias de uma 

eleição vencedora no primeiro turno, é utilizada a divulgação das pesquisas eleitorais para 

mostrar que é possível levar Manuela ao segundo turno. “Chegou a hora do segundo turno”. 

De acordo com Ferraz (2003) o uso das pesquisas vão identificar os sentimentos do eleitor 

suas opiniões e prioridades. Neste caso, a divulgação da pesquisa quer mostrar que a aceitação 

da candidata está crescendo e que os eleitores querem levá-la ao segundo turno.  
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 Porém, é importante destacar que as pesquisas finais divulgadas pelos veículos de 

comunicação e mostradas no capítulo três desta pesquisa mostram a crescente rejeição da 

candidata, deixando-a cada vez mais longe do segundo turno. Portanto é possível afirmar que 

a informação passada durante a propaganda não é verdadeira.  

a) Apresentação de propostas  

As principais propostas de governo de Manuela são apresentadas de uma forma 

diferente neste programa. Pessoas segurando placas onde estão escritas os pontos principais 

do plano de governo da candidata são usadas para mostrar o que ela pretende fazer por Porto 

Alegre. Ao mesmo tempo a trilha sonora é o jingle de campanha. “Por isso eu sei que dá, por 

isso eu quero mais. Canta junto comigo, porque junto é que se faz”. Pela letra do jingle já é 

possível dizer que a proposta desta cena é mostrar que a população irá fazer essas mudanças 

junto com Manuela. Como afirma Gomes (2004) este tipo de publicidade leva o eleitor a 

acreditar que o plano de governo da candidata é voltado para ele, e que a construção irá se dar 

de forma coletiva. O que a população precisa será construído com o povo para o povo.  

 

Imagem 32: Uma das propostas do governo da candidata 

 

PROGRAMA 6 – ÚLTIMO PROGRAMA 

Exibido em: 03 de outubro de 2012 às 20h30. 

 

 O último programa exibido no horário eleitoral gratuito é de agradecimentos e pedidos 

para que Manuela tenha uma chance no segundo turno. Inicia com um texto salientando as 

caminhadas realizadas pela candidata, antes mesmo do lançamento oficial de sua campanha 

por bairros e vilas de Porto Alegre. Mostra também o primeiro e o último comício de Manuela 

e um discurso onde a candidata pede uma chance para chegar ao segundo turno. 
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1. Proximidade – Manuela é o povo:  

Por ser o último programa o discurso de Manuela é basicamente voltado para o seu 

eleitorado. Sem distinguir para quem está se dirigindo, Manuela compara os sonhos, desejos e 

anseios de seus eleitores aos seus. “Nossas vitórias vieram porque caminhamos juntos. E tu, 

sempre acreditaste que é possível renovar a política”. Gomes explica que as mensagens 

produzidas pelos programas eleitorais visam convencer ideologicamente e captar o voto do 

eleitor. De acordo com a autora, o objetivo principal da publicidade eleitoral é influenciar o 

cidadão para que ele assuma uma posição frente a mensagem que está recebendo. 

 

Imagem 33: Neste momento Manuela busca persuadir a levá-la ao segundo turno. 

Quando fala “Tu construístes estas mudanças, e a agora eu te convido pra mudar 

Porto Alegre junto comigo” a candidata pede uma posição de seus eleitores. A ênfase da 

candidata durante todo seu discurso está em pedir para que o eleitor vote nela no dia 7 de 

outubro, mesmo sabendo que o voto não irá leva-la para a vitória, Manuela pede uma chance 

para que possa disputar o segundo turno. “Agora, te peço para que até o domingo, converses 

com a tua família, com os teus amigos, pra que a gente construa juntos o segundo turno”. O 

apelo emocional passa a dominar o discurso de Manuela, buscando de todas as formas os 

votos necessários para que sua candidatura seja levada ao segundo turno. Conforme descreve 

Ferraz os momentos finais de uma campanha são decisivos. 

É o momento de conquistar os eleitores ainda indecisos, de raptar eleitores de outros 

candidatos [...] pelo argumento do voto útil e de conseguir aquele último avanço nos 

votos, que significa a garantia da vitória, ou uma folga extra, para dar maior 

dimensão à vitória. (FERRAZ, 2003, pg. 55). 

 

Outro momento onde a candidata mostra sua proximidade com o público é durante seu 

último comício. “Nós olhamos para esta cidade com os olhos de quem sabe que Porto Alegre 

sempre deu lições de democracia... Nós queremos voltar a ser a Porto Alegre dos sonhos”. 

Manuela quer propor a seus eleitores um resgate de valores da cidade, que de acordo com ela, 

está sendo perdido durante o governo de seu principal adversário. 
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Imagem 34: Durante o comício Manuela fez duras 

 críticas ao governo municipal 

 

 Buscar resgatar e despertar em seu eleitorado uma ideologia semelhante a que a 

candidata defende pode ser considerada uma boa estratégia. Ferraz (2003) explicaria que a 

candidata está buscando uma conexão com o público utilizando as principais armas da 

comunicação política: a persuasão e as frases de efeito, que levam o eleitorado a pensar sobre 

a mensagem que está recebendo. 

2. Autorreferencialidade – Sou Manuela:  

 “Aos 16, quando comecei a fazer política, eu queria mudar o mundo. Hoje, 15 anos 

depois, continuo querendo”. O político carrega uma ideologia de que é por meio de suas ações 

que a sociedade será transformada, o que não deixa de ser uma afirmação correta. Manuela 

tem como ideologia o seu modo de fazer política. Para ela a mudança não é construída 

somente por meio de suas ações. A candidata defende a ideia de que representa uma parte da 

população que acreditou em suas propostas e é para essas pessoas que quer trabalhar.  

 

a) O discurso como acusação: 

O ataque direto ao candidato e atual prefeito, José Fortunati do PDT, foi um dos 

recursos de Manuela em seu discurso. Segundo Ferraz (2003) a crítica ao adversário serve 

para mostrar ao eleitor que ele não deu atenção aos problemas que devem ser enfrentados pela 

população. “Temos uma cidade em que as obras, mesmo aquelas do governo federal de Lula 

e Dilma, atrasam e são feitas na véspera da eleição”. De acordo com o autor, esses ataques 

geram uma reação ou não reação por parte do adversário e podem levar o eleitor a analisar 

quem está correto diante das acusações. Por isso na hora de atacar ao adversário, o cuidado 

deve ser redobrado, pois a acusação pode acabar gerando uma interpretação negativa para 

quem está atacando e não para quem está sendo atacado. 

Manuela provoca claramente Fortunati em seu discurso. “O prefeito tem dito nos 

debates que não tem tempo pra responder. Pois bem, eu quero fazer um convite a ele: eu dou 
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20 dias de segundo turno. Me ajude prefeito, a lhe dar o tempo que o senhor tanto quer pra 

responder”. Com essa mensagem busca definir negativamente seu adversário, mostrando aos 

eleitores que ele não sanou os maiores problemas enfrentados pela população como saúde e 

educação. “Nossas campanhas tendem a começar com um conteúdo propositivo, mas logo 

recorrem à propaganda negativa, buscando a desqualificação do adversário perante o 

eleitorado” (FERRAZ, 2003, p.282). Essa explicação do autor mostra que a campanha da 

candidata que iniciou cheia de propostas e apoio do povo e de pessoas notáveis caiu na 

mesmice. Com ataques diretos a Fortunati, Manuela acaba por perder um pouco da essência 

de sua campanha e chega a demonstrar até um certo desespero ao pedir tanto por uma chance 

no segundo turno.  

3. Uso do OFF – o que o discurso não fala: 

O programa inicia com um texto que salienta a trajetória que Manuela percorreu 

durante sua campanha para a prefeitura de Porto Alegre. “Há anos Manuela percorre Porto 

Alegre bairro a bairro. Ouve as pessoas, conhece as necessidades e problemas da cidade”. 

Mostra que a candidata conhece a cidade que quer governar para as pessoas que nela residem. 

Gomes (2004) explica que um candidato que mostra interesse pelos problemas de seu 

eleitorado tende a conquistar mais votos. Mostra que Manuela está preocupada em conhecer 

as pessoas para qual ela vai trabalhar. 

 

Imagem 35: Imagens da campanha da candidata foram  

usadas para cobrir o texto emotivo 

 

 A dinâmica do discurso mudou. O pedido de transformar Manuela em prefeita foi 

substituído por “Ela se preparou, e com certeza merece seu voto para ir pro segundo turno”. 

O foco e o objetivo principal da campanha não foram mudados porém, a maneira de se chegar 

a este objetivo foi modificada. Segundo Ferraz o foco de uma candidatura é a mensagem que 

estabelece uma ligação entre o candidato e as prioridades que irão levar o eleitor a elegê-lo. O 

discurso da campanha ainda afirma que Manuela é preparada porém, não mais utilizando a 
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frase “para ser prefeita” e sim “para ir ao segundo turno”. O discurso se adapta ao momento 

que candidatura está passando e a forma que se deseja persuadir o eleitor. 

Novamente é destacada a trajetória política da candidata “Manuela tem liderança. Foi 

vice-líder de Dilma, coordenadora da bancada gaúcha no congresso e presidente da frente 

parlamentar do esporte que ajudou a trazer a copa e as olimpíadas para o Brasil”. A 

credibilidade da candidata é sempre destacada pelas coisas que por ela foram conquistadas 

durante sua vida pública.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta etapa de conclusão é importante salientar que a pesquisa surgiu através da 

percepção de que Manuela D’Ávila tornou-se um fenômeno político em nível estadual e 

nacional. Suas votações expressivas mostram que a deputada tem um alto grau de aceitação 

diante de seus eleitores. Outro motivo coerente para desenvolver este trabalho é o crescente 

interesse e envolvimento dos pesquisadores de Comunicação Social pelo mundo da política e 

suas variadas formas de produção de sentido. Partindo destes pontos, surgiu o interesse em 

compreender de que forma Manuela construía sua imagem durante o período em que mais se 

referencia ao seu público: as eleições municipais de Porto Alegre.  

No decorrer deste trabalho buscamos fazer uma leitura crítica da forma que Manuela se 

porta diante de seus eleitores. Como ela aliou discurso e imagens em sua propaganda política 

para conquistar o eleitorado. Mesmo com a derrota para José Fortunati é possível afirmar que 

a candidata sabe se utilizar do discurso e de outros diversos recursos para prender a atenção. 

Porém, evidencia-se que a partir da divulgação de pesquisas e a aproximação do pleito o apelo 

emocional torna-se presente nas propagandas eleitorais. Partimos do pressuposto de que a 

imagem fazia uma composição para que os objetivos principais da campanha fossem 

transmitidos e que os dois juntos, discurso e imagem, formavam marcas de produção de 

sentido.   

Para que essas marcas fossem facilmente identificadas criamos oito categorias de análise 

coerentes com os conteúdos apresentados nas propagandas eleitorais. Percebemos que a cada 

programa Manuela utilizava algum diferencial para atrair seu público-alvo. Foi a partir dai 

que selecionamos os mais utilizados e os que mais se identificavam com perfil político da 

candidata para dar início à análise. 

Entendemos que quando o programa utiliza pessoas conhecidas na sociedade e de 

destaque em cada área apresentada essas pessoas aparecem somente com o intuito de trazer 

credibilidade para Manuela. Seja salientando sua personalidade, seu modo de trabalhar com a 

política ou até mesmo a forma que ela se preparou para concorrer à prefeitura de Porto 

Alegre. Em momento algum essas pessoas se referem aos adversários diretos da candidata. A 

presença desses grandes nomes na campanha não é para vender somente a imagem positiva de 

Manuela, mas também credibilidade. Se pessoas tão conhecidas e respeitadas acreditam na 
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candidata é porque realmente ela tem capacidade para assumir o lugar pelo qual está 

disputando.  

Observamos que Manuela quebra o paradigma do político inacessível, aquele que faz 

política da forma que pensa sem consultar ao seu eleitorado. Ao afirmar que quem irá 

construir o futuro da cidade são os eleitores, a candidata estabelece um vínculo de confiança. 

Faz com que as pessoas que estão assistindo a seus programas se sintam parte de seu governo 

e parte daquela campanha. Acreditamos que, mesmo com a falta de interação de Manuela com 

seu público, é possível afirmar que ela quer mostrar que não vai fazer nada sozinha. Que cada 

passo de seu governo será guiado pelo desejo da população.  

Ao falar de si mesma a candidata ressalta suas conquistas durante sua trajetória política, 

porém em alguns momentos a insistência em mostrar todos os seus feitos mostra um pouco de 

prepotência, uma das características que costumamos ver muito presente nos políticos. Ao se 

referir ao que fez, sempre há um destaque  para quem fez. Mesmo assim a candidata insiste 

em sempre salientar sua maturidade para ser eleita. Manuela também usa pontos de sua 

personalidade para definir seu caráter e mostrar ao eleitor porque aquela qualidade vai ajudar 

no momento em que for eleita, como ela pode usar deste seu ponto forte para administrar uma 

cidade. Constatamos que Manuela errou no momento em que direcionou seu discurso para 

atacar Fortunati. É visível um pouco de descontrole da candidata buscando uma vaga no 

segundo turno.   

Notamos uma fraca presença das pessoas nos programas selecionados para análise. Em 

sua maioria, quem aparecia falando sobre Manuela não recebia os créditos. Eram pessoas 

anônimas sem nome, sem idade e sem profissão. Acreditamos que isso faça com que se perca 

a credibilidade perante as pessoas. Convencer alguém a se expor em uma propaganda política 

não é uma tarefa fácil, mostrar um pouco da vida dessas pessoas mostraria o quanto a 

candidata realmente se identifica e se importa com cada uma delas.  

Por ser a única mulher e ser a mais jovem candidata concorrendo ao cargo, Manuela 

utiliza do gênero e da juventude para levantar votos a seu favor. As mulheres e os jovens 

podem ser decisivos durante uma eleição. E, por saber disso, a candidata apresentou políticas 

para essas duas classes sempre afirmando que por ser mulher e jovem pode atuar de uma 

forma diferente na política.   
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A utilização da terceira pessoa nos discursos dos programas de Manuela ficou designado 

ao uso de OFF, e por uma apresentadora que apareceu em apenas um dos programas 

analisados. Constatamos que esta forma de discurso era utilizada para construção da trajetória 

política de Manuela, para apresentação de propostas e em alguns momentos em discursos 

emotivos, estes sempre seguidos de uma trilha sonora que combinasse com a temática 

abordada e com belas imagens. Concluímos que na verdade o OFF nada mais é do que o 

discurso que a candidata gostaria de fazer ao seu eleitorado, mas que ao ser apresentado desta 

forma pode ser visto de uma maneira menos prepotente do que pelo discurso direto. 

 Após todas essas constatações chegamos a conclusão de que a forma que Manuela 

constrói sua imagem diante de seu eleitorado faz com que suas votações sejam tão 

significativas. Mas diversos fatores foram falhos em sua atual campanha se comparados às 

anteriores. Podemos iniciar citando a mudança de uma Manuela jovem, que usava slogans 

como “E ai beleza?” e se vestia como uma jovem, para a construção de uma mulher mais 

madura. Essa mudança de imagem pode ter passado uma falsa impressão de uma maturidade 

foçada e até mesmo confundido o eleitor.   

 Outra constatação não é nem um erro de Manuela, mas a força política de seu 

oponente. Fortunati ostentava uma grande aliança política, que lhe garantia mais força e não 

só um tempo maior durante a exibição de suas propagandas políticas, mas também um 

número maior de inserções durante a programação de TV. Durante seu governo Fortunati 

realizou muitas obras voltadas à população mais pobre, e certamente isso lhe garantiu muitos 

votos. Acreditamos que a mudança de estratégia na reta final da propaganda eleitoral, a falta 

de foco em propostas e mais na venda da nova imagem madura da candidata foram decisivos 

para sua derrota.  

 Afirmamos também que Manuela ainda possui chances de ser eleita prefeita de Porto 

Alegre. Por ser jovem e possuir uma vasta experiência política além de votações históricas. Se 

bem estruturada sua próxima campanha, aliada aos acertos da atual, certamente Manuela 

D’Ávila será a primeira mulher prefeita de Porto Alegre como tanto deseja.  

 Para encerrar, acreditamos que os objetivos propostos no início desta pesquisa, tais 

como realizar uma leitura crítica da construção da imagem de Manuela, foram atingidos de 

maneira satisfatória. Esperamos que nosso trabalho estimule outros jovens, homens e 
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mulheres, a se interessar pelos caminhos das estratégias comunicacionais que envolvem a 

construção da imagem dos políticos em nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. França: Presses Universitares de France, 1977. 

BARROS, Jorge; DUARTE, Antonio (org.). Métodos e técnicas de pesquisa em 

comunicação. São Paulo: Atlas, 2005. 

CARVALHO, Isabel Cristina Moura. Ambientalismo e juventude: o sujeito ecológico e o 

horizonte da ação política contemporânea. In: Novaes, Regina e Vannuchi, Paulo (orgs). 

Juventude e Sociedade; trabalho, educação, cultura e participação. Fundação Perseu Abramo e 

Instituto da Cidadania, São Paulo, 2004. 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso político. 2006. Editora Contexto 

______. Discurso das mídias. 2006. Editora Contexto 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. Rio de Janeiro: Cortez, 

1991. 

FAUSTO NETO, Antonio; VERÓN, Eliseo; RUBIM, Antonio Albino.  Lula Presidente 

televisão e politica na campanha eleitoral. 2003. Editora Hacker  

FERRAZ, Franscisco. Manual Completo de Campanha Eleitoral. LPM, 2003 

FIGUEIREDO, Marcus; ALDÉ, Alessandra; DIAS, Heloisa e JORGE, Vladimyr Lombardo. 

“Estratégias de persuasão em eleições majoritárias: uma proposta metodológica para o 

estudo da propaganda eleitoral”, in: Figueiredo, Rubens (org.), Marketing político e 

persuasão eleitoral, São Paulo, Fundação Konrad Adenauer, 2000. 

FIGUEIREDO, Rubens. Marketing político e persuasão eleitoral. 2000. Editora Konrad. 

GARCIA, Jaiana Becker. As eleições presidenciais 2006 na imprensa de Santa Maria: 

Uma leitura analítica dos diários locais. Centro Universitário Franciscano. 2007. 63 p. 

Trabalho Final de Graduação – Jornalismo. Santa Maria, 2007. 

GOMES, Neusa Demartini. Formas persuasivas de comunicação política. Propaganda 

política e publicidade eleitoral. 3ª edição. Porto Alegre. EDIPUCRS. 2004. 



80 

 

JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. 9ª edição. São Paulo. Papirus Editora. 

2005 

KRIPPENDORFF, K. Metodologia de análisis de contenido: teoria e práctica. Barcelona, 

Ediciones Paidós, 1990. 

MORAES, R. Análise de Conteúdo: limites e possibilidades. In: ENGERS, M.E.A. (Org). 

Paradigmas e metodologias de pesquisa em educação. Porto Alegre, EDIPUCRS, 1994. 

NOGUEIRA, Ana Paula Medeiros. A teledramaturgia como elemento na construção de 

um candidato as eleições presidenciais de 2006: Alckmin. O novo JK?. 2006. 52 p. 

Trabalho Final de Graduação – Jornalismo. Centro Universitário Franciscano. Santa Maria. 

2006. 

OSAKABE, Haquira. Argumentação e Discurso Político. Kairós Livraria e Editora. 1999 

RECH, Luiz Roberto Dalpiaz Rech. Como vencer nas eleições municipais. 1992. Editora 

Visoarte 

RUBIM, Antonio Albino Canelas. Comunicação & política. São Paulo, Hacker, 2000  

SANI, Giacomo. In: BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, Gianfranco. 

Dicionário de Política, 12a edição. Brasília: Editora Universidade da Brasília, 1999. 

SCHMIDT, João Pedro. Juventude e política no Brasil: a socialização política dos jovens 

na virada do milênio. Edunisc, 2001. 

SGORLA, Fabiane, FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan. Estratégias e operações de 

autorreferencialidade no Telejornalismo. In: Associação Brasileira de Pesquisadores em 

Jornalismo. Anais do VI Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo. São Paulo, 

2008. 

WEBER. Maria Helena. Comunicação e espetáculos da política. Porto Alegre. Editora da 

Universidade. 2000. 

 

 

 



81 

 

REFERÊNCIAS ONLINE: 

 

AVELAR, Lúcia. Mulher e política: o Mito da Igualdade. É preciso levar à prática os 

direitos conquistados na legislação. 2002. Disponível em < 

http://ww1.psdb.org.br/opartido/Itv/revista/revista_02/p4054_mulher.pdf >. Acesso em 08 de 

outubro de 2012. 

BEZERRA, Ada Kesea Guedes; SILVA Fábio Ronaldo da. O marketing político e a 

importância da imagem-marca em campanhas eleitorais majoritárias. 2006. Disponível 

em <http://www.bocc.ubi.pt/pag/silva-fabio-marketing-politico-imagem.pdf> Acesso em 7 de 

junho de 2012. 

__________ Novo formato da prática política no cenário midiático: Uma análise da 

construção da imagem pública de Lula nas eleições presidenciais de 2002. 2006. 

Disponível em <http://www.bocc.ubi.pt/pag/silva-fabio-pratica-politica.pdf> Acesso em 7 de 

junho de 2012. 

COOLING, Leandro. O “estado da arte” dos estudos sobre mídia e eleições presidenciais 

de 1989 a 2002. 2007. Disponível em 

<http://faculdadesocial.edu.br/dialogospossiveis/artigos/11/02.pdf> Acesso em 3 de abril de 

2012. 

FAUSTO NETO, Antônio. Enunciação, auto-referencialidade e incompletude. Revista 

FAMECOS. Porto Alegre, nº 34, 2007. Disponível em 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3456/2718> 

Acesso em 17 de abril de 2012. 

FINAMORE, Claudia Maria, CARVALHO João Eduardo Coin, 2006. Mulheres candidatas: 

Relações entre gênero, mídia e discurso. 2006. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/ref/v14n2/a02v14n2.pdf> Acesso em 19 de março de 2012. 

GROSSI, Míriam Pillar; MIGUEL, Sônia Malheiros. Transformando a diferença: As 

mulheres na política. 2001. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2001000100010>. 

Acesso em 8 de outubro de 2012.   

http://ww1.psdb.org.br/opartido/Itv/revista/revista_02/p4054_mulher.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/silva-fabio-marketing-politico-imagem.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/silva-fabio-pratica-politica.pdf
http://faculdadesocial.edu.br/dialogospossiveis/artigos/11/02.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3456/2718
http://www.scielo.br/pdf/ref/v14n2/a02v14n2.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2001000100010


82 

 

JORGE, Thaís de Mendonça. A notícia e os valores-notícia. O papel do jornalista e dos 

filtros ideológicos no dia-a-dia da imprensa. 2006. Disponível em < 

http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Jorge.pdf >. Acesso em 25 de setembro de 

2012. 

LOPES, Fernanda Lima. Auto-referência, discurso e autoridade jornalística. 2007. 

Disponível em <http://www.bocc.uff.br/pag/lopes-fernanda-auto-referencia-discuro,pdf> 

Acesso em 14 de maio de 2012.  

MATTIELO, Camila Murari; RIBEIRO. Maria de Fátima dos Santos. A importância do 

marketing político e eleitoral no processo decisório do voto: análise das campanhas 

eleitorais dos deputados Sidney Beraldo e Simão Pedro. 2006. Disponível em 

<http://www.fae.br/memoria/PDF/camila_artigo_pos_ok.PDF>. Acesso em 25 de setembro 

de 2012.  

MISCHE, Ann. De estudantes a cidadãos Redes de jovens e participação política. 

Disponível em < 

http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/rbde05_6/rbde05_6_13_ann_mische.pdf >. Acesso em 

16 de outubro de 2012 

MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 7-

32, 1999. Disponível em 

<http://cliente.argo.com.br/~mgos/analise_de_conteudo_moraes.html#_ftn1>. Acesso em 23 

de outubro de 2012.  

PINHEIRO. Luana Simões. Vozes Femininas na Política. 2007. Disponível em 

<http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2007/vozes-femininas.pdf>. Acesso 

em 25 de junho de 2012.  

PINTO, Ana Paula. Educação Política: uma condição necessária para a participação 

juvenil. 2011. Disponível em <http://www.artigonal.com/educacao-artigos/educacao-politica-

uma-condicao-necessaria-para-a-participacao-juvenil-3964336.html > Acesso em 17 de 

outubro de 2012. 

PINTO, Célí Regina Jardim. Mulher e política no Brasil. Os impasses do feminismo, 

enquanto movimento social, face às regras do jogo da democracia representativa. 1994. 

http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Jorge.pdf
http://www.bocc.uff.br/pag/lopes-fernanda-auto-referencia-discuro,pdf
http://www.fae.br/memoria/PDF/camila_artigo_pos_ok.PDF
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/rbde05_6/rbde05_6_13_ann_mische.pdf
http://cliente.argo.com.br/~mgos/analise_de_conteudo_moraes.html#_ftn1
http://www.sepm.gov.br/publicacoes-teste/publicacoes/2007/vozes-femininas.pdf
http://www.artigonal.com/educacao-artigos/educacao-politica-uma-condicao-necessaria-para-a-participacao-juvenil-3964336.html
http://www.artigonal.com/educacao-artigos/educacao-politica-uma-condicao-necessaria-para-a-participacao-juvenil-3964336.html


83 

 

Disponível em <www.journal.ufsc.br/index.php/ref/article/download/16109/14652>. Acesso 

em 8 de outubro de 2012. 

RIBEIRO, Julia Nepomuceno. Juventude, política e MTV. 2008. Disponível em 

<http://www.pucsp.br/revistaaurora/ed3_v_set_2008/artigos/ed3/3_juventude_e_mtv.htm>. 

Acesso em 14 de outubro de 2012. 

RUBIM, Antonio Albino Canelas. Das visibilidades das eleições de 2002: uma reflexão 

acerca dos enlaces entre política, mídia e cultura. Disponível em 

<http://www.cebela.org.br/imagens/Materia/2002-3%20189-207%20antonio%20albino.pdf> 

Acesso em 10 de junho de 2012. 

SANTOS, Ingrid Ribeiro dos. “CAMPANHA ELEITORAL NA TELEVISÃO” Uma 

análise dos programas do horário gratuito de propaganda eleitoral e do telejornal SPTV 

no 2o. turno das eleições ao governo do estado de São Paulo em 2002. Campinas, SP: 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, 2006. 

Disponível em <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000377589> 

Acesso em 3 de maio de 2012.  

SOARES, Vera. Muitas faces do feminismo no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo, 2006 Disponível em <http://www2.fpa.org.br/uploads/vera.pdf>. Acesso em 08 de 

outubro de 2012. 

TONELOTO, Carolina Franco de Souza. A construção da imagem política nos programas 

eleitorais: Um estudo de caso. 2003. Disponível em 

<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000284865> Acesso em 3 de abril 

de 2012.  

TORQUATO, F. G. As razões de uma vitória. Disponível em <http://marketing-

político.zip.net/index.html>. Acesso em 12 de junho de 2012. 

TRAMONTINI, Mariana Bastian. A feminilização da política da capital gaúcha. 

Estratégias de midiatização do copo feminino em Zero Hora. 2009. Disponível em < 

http://www.projeto.unisinos.br/midiaticom/conteudo/artigos/2009/Seminario_sl_Procad_2009

.pdf>. Acesso em 25 de setembro de 2012. 

http://www.journal.ufsc.br/index.php/ref/article/download/16109/14652
http://www.pucsp.br/revistaaurora/ed3_v_set_2008/artigos/ed3/3_juventude_e_mtv.htm
http://www.cebela.org.br/imagens/Materia/2002-3%20189-207%20antonio%20albino.pdf
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000377589
http://www2.fpa.org.br/uploads/vera.pdf
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000284865
http://marketing-político.zip.net/index.html
http://marketing-político.zip.net/index.html
http://www.projeto.unisinos.br/midiaticom/conteudo/artigos/2009/Seminario_sl_Procad_2009.pdf
http://www.projeto.unisinos.br/midiaticom/conteudo/artigos/2009/Seminario_sl_Procad_2009.pdf


84 

 

VIEIRA, Sonia Bressan. O “abre-alas” do movimento de mulheres no Rio Grande Do Sul. 

1910-1990. 2005. Disponível em <http://www.sicoda.fw.uri.br/revistas/artigos/1_3_32.pdf>. 

Acesso em 01 de novembro de 2012. 

 

SITES ACESSADOS:  

 

Site Adão Vilaverde – http://www.villaprefeito.com.br/  

Site Candidato Érico Correa – http://www.erico16.blogspot.com.br/ 

Site Candidato Jocelin Azambuja – http://www.jocelinprefeito17.com.br/ 

Site Candidato Roberto Robaina – http://robertorobaina.com.br/ 

Site José Fortunati – http://redefortunati.com/  

Site Manuela D’Ávila – http://manuelaprefeita.com.br  

Site Tribunal Superior Eleitoral – http://www.tse.jus.br/  

Site Wambert di Lorenzo – http://www.wambert.com/  

 

 

 

 

http://www.sicoda.fw.uri.br/revistas/artigos/1_3_32.pdf
http://www.villaprefeito.com.br/
http://www.erico16.blogspot.com.br/
http://www.jocelinprefeito17.com.br/
http://robertorobaina.com.br/
http://redefortunati.com/
http://manuelaprefeita.com.br/
http://www.tse.jus.br/
http://www.wambert.com/

