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RESUMO 

  

No âmbito de reflexões sobre a problemática das relações políticas no Brasil 

contemporâneo, analiso o discurso político em época de campanha eleitoral. O corpus 

analisado é constituído de spots veiculados na televisão por ocasião da disputa à 

Prefeitura de São Paulo, em 2008, pelas candidaturas de Marta Suplicy e Gilberto 

Kassab, dos partidos PT e DEM, respectivamente. A partir de procedimentos de leitura 

ancorados nos princípios da Análise do Discurso francesa (AD), sob a perspectiva de 

Dominique Maingueneau (1997, 2006, 2007, 2008, 2010), e com base na relação entre 

os diferentes planos do discurso, com ênfase nas noções de cenografia e ethos, o 

trabalho procura depreender os efeitos de sentido criados em discursos políticos. Para a 

constituição e análise do corpus, utilizo o método indiciário (GINZBURG, 1991), cuja 

proposta se assemelha à atividade do analista do discurso que se caracteriza 

fundamentalmente pela descrição de indícios que tornam possível a interpretação dos 

diversos planos do discurso. As análises realizadas permitem depreender diversas 

cenografias. O ethos de uma candidatura parece se compor de vários traços. O ethos 

empreendedor do DEM reúne traços como a competência, descontração e humor. O do 

PT apresenta um tom mais “maternal”, conservador e agressivo. A pesquisa permite 

concluir que os spots das campanhas eleitorais tendem a um processo de infantilização 

do discurso político, de banalização das campanhas, com traços de espetacularização 

pelo humor, tendência que talvez se possa confirmar na campanha eleitoral de 2010 à 

presidência da República. 
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ABSTRACT 

 

Based on the problematic Brazilian political relations, I analyze the political discourse 

during electoral campaign. The analyzed corpus constituted of spots exhibited on the 

TV during dispute of the São Paulo’s town hall, in 2008, by Marta Suplicy (PT) and 

Gilberto Kassab (DEM) candidates. From procedure lecture based on French Discourse 

Analysis, as proposed by Maingueneau, and based in the relation between different 

discourse plans, with focuses on the ethos and cenography notions, the work aims to 

perceive the sense effects built in political discourses. The corpus constitution and 

analysis, use evidential paradigm (GINZBURG, 1991), whose proposal is like discourse 

analyst activity, which characterize fundamentally evidential description which become 

possible understand different discourse plans. Analyses realized perceive different 

cenographies. The ethos of candidates might be composed of several traces.  DEM 

enterprise ethos meets traces as competence, informally and humor. PT ethos is more 

“maternal”, conservative and aggressive. The research possibility concluding which 

spots of electoral campaign tend an infantilization process of political discourse, 

campaign trivialization, with traces of humor, tendency that seeming confirm in the 

Republic presidential electoral campaign in 2010.  

 

 

Key-words: Political Discourse, Spots, Ethos, Cenography.  
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INTRODUÇÃO 

  

Vários gêneros de discurso têm permeado as propostas políticas em campanhas 

eleitorais. Entre eles, destacam-se cada vez mais os spots, inserções publicitárias com 

texto, oral e/ou escrito, música, sons incidentais, imagens fixas e/ou imagens com 

movimento, cuja duração varia entre 15 e 30 segundos. Os spots podem ter também 

versão para transmissão radiofônica, em que o mesmo conteúdo é retrabalhado, 

mantendo a mesma estrutura do spot televisivo, de modo a poder ser veiculado sem as 

imagens.  

Nessas situações, chamaram minha atenção, de forma mais específica, os spots 

enunciados pelos partidos PT e DEM, cujos candidatos eram, respectivamente, Marta 

Suplicy e Gilberto Kassab, durante o segundo turno da campanha eleitoral à Prefeitura 

de São Paulo, em 2008, dada a possibilidade de analisá-los, interdiscursivamente, no 

sentido de Maingueneau (2007) 
1
, isto porque, de modo implícito ou explícito, o spot de 

um dialogou e interagiu com o do outro, dando origem a uma relação polêmica na forma 

de simulacros. De acordo com o Instituto de Pesquisa Datafolha, quando se formalizou 

o início da campanha eleitoral, Kassab (DEM) estava distante da intenção de votos 

conquistada por Marta (PT) 
2
. Talvez, por isso, a sua campanha tenha mantido uma 

relação de combate com a da petista: ele se expôs mais à cena midiática, confrontando-

se com a candidata, cujo nível de popularidade era mais alto. No decorrer da campanha 

eleitoral, as intenções de voto em Kassab cresceram e ele se reelegeu prefeito no 

segundo turno das eleições. 

Diante dessas considerações, parto da hipótese de que o funcionamento do 

campo discursivo político exige que os candidatos tenham muita visibilidade a fim de 

angariar votos. Essa visibilidade, a exposição na cena pública, deve nos tempos atuais, 

obrigatoriamente, passar pelos meios de comunicação generalistas, sobretudo a 

televisão, que é o mais popular. Assim, cada partido desenvolve procedimentos mais 

adequados para a construção de um determinado ethos – construção discursiva da 

                                                           
1
 Discorre sobre essa noção no capítulo 3. 

2
Em 6 de setembro, o Datafolha divulgava empate entre os candidatos do PSDB e do DEM, e no dia 30 

Kassab à frente de Alckmin. Em 5 de outubro, Kassab teve 33,61% dos votos válidos, ficando à frente 

dos demais candidatos, com uma diferença de 0,82% dos votos válidos conquistados por Marta Suplicy. 
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imagem de si para permanecer em evidência. Analisar os spots enunciados no segundo 

turno daquela eleição implica recuperar o contexto sócio-histórico a fim de definir as 

posições enunciativas assumidas pelas duas instituições partidárias selecionadas e 

compreender os efeitos de sentido decorrentes dos posicionamentos discursivos que 

permeiam o PT e o DEM. 

  Esta dissertação se ancora na Análise do Discurso francesa (doravante AD) e 

nas investigações desenvolvidas pelo Grupo Atelier Linguagem e Trabalho, que 

propõem um estudo crítico interdisciplinar acerca das práticas sociais, ou seja, uma 

prática de análise vinculada a várias disciplinas que se articulam simultaneamente, o 

que favorece reflexões sobre questões sociais. A AD propõe uma concepção de leitura 

capaz de captar os sentidos gerados pelos discursos nos termos de seus processos de 

construção, e pretende construir procedimentos que ajudem a construir práticas de 

interpretação.  

  Fundamentado na AD francesa na perspectiva desenvolvida por Dominique 

Maingueneau, este trabalho tem como principal objetivo descrever os mecanismos de 

argumentação e sedução do discurso político empregados em propagandas de dois 

partidos políticos (PT e DEM) – portanto, de dois posicionamentos
3
 discursivos –, a 

fim de sugerir caminhos para a leitura de textos publicitários em contexto político. Tal 

motivação se vincula à seguinte meta: formação de uma sociedade intelectual e 

reflexiva, que seja capaz de construir opiniões críticas fundamentadas em fatos 

históricos e linguísticos, ao invés daquelas baseadas no senso comum ou em 

“achismos”.  

  Nesse sentido, os objetivos específicos desta pesquisa são: 1) depreender os 

efeitos de sentido criados nos discursos políticos de PT e DEM, mediante a análise das 

diversas cenas de enunciação construídas nos spots publicitários da campanha eleitoral 

para o segundo turno das eleições à Prefeitura de São Paulo, em 2008; e 2) por meio 

dos diferentes planos que regem o discurso (tema, intertextualidade, vocabulário), 

desvendar os ethé discursivos construídos pelas candidaturas Marta Suplicy (PT) e 

Gilberto Kassab (DEM) durante a referida campanha.  

  Em vista desses objetivos, são colocadas as seguintes questões de 

pesquisa:                 

                                                           
3
 [...] “„posicionamento‟ define mais precisamente uma identidade enunciativa forte [...] um lugar de 

produção discursiva bem específico” (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004/ 2008: 392).   
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   ● Que efeitos de sentido  podem ser depreendidos das diferentes cenografias e 

dos ethé construídos nos spots pelas candidaturas do PT e do DEM?  

  

   ● Que estereótipos decorrem desses dois posicionamentos discursivos?      

       

 Conforme revisão bibliográfica realizada na fase de elaboração do projeto de 

pesquisa, constatei que poucos trabalhos em Linguística tratam do gênero spot. E 

mais escassos, senão inexistentes, são os estudos acerca desse gênero do discurso 

político contemporâneo em AD. Há registros de estudos na linguística textual 

voltados para os gêneros que circulam na internet (MARCUSCHI, 2008), no entanto, 

não tratam do gênero spot.  

No primeiro capítulo, teço algumas considerações a respeito do modo de fazer 

campanha eleitoral no Brasil, desde a primeira eleição direta ao cargo de presidente da 

República, em 1894, até as eleições da década de 1990, a fim de ilustrar as mudanças 

ocorridas nesse período. Posteriormente, recupero brevemente alguns dados históricos 

que considero importantes para retratar as condições de produção dos discursos do PT e 

do DEM, para compreender o processo de formação dessas instituições partidárias e as 

possíveis relações interdiscursivas que as constituem.  

No segundo capítulo, aponto a abordagem teórico-metodológica utilizada para 

a construção dos dados de pesquisa e a análise do corpus: o método indiciário, advindo 

da corrente etnometodológica, sob a perspectiva de Ginzburg (1989). O método 

indiciário reconhece a não transparência da realidade – que, para a AD, é sempre uma 

construção discursiva – e a importância da observação de cada dado, como sendo 

pistas fundamentais para construir as hipóteses. A proposta de trabalho do método 

indiciário assemelha-se à atividade do analista do discurso, a qual se caracteriza 

fundamentalmente pela descrição de indícios que tornam possível a interpretação dos 

efeitos de sentido construídos pelos diversos planos do discurso. Assim, todas as 

dimensões discursivas – tema, vocabulário, intertextualidade, cena de enunciação e 

ethos – condicionam-se simultaneamente para a constituição das significações que um 

texto faz emergir.  

No terceiro capítulo, apresento os pressupostos teóricos da Análise do Discurso 

francesa sob a perspectiva desenvolvida por Dominique Maingueneau: este autor 

propõe uma teoria – a semântica global – que evidencia a existência de um sistema de 
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coerções semânticas, cuja função é determinar, no interior do espaço discursivo
4
, as 

regras de formação dos textos produzidos pelas instituições que ocupam determinada 

posição enunciativa.  

No quarto capítulo, apresento a análise e interpretação dos dados, para 

responder, no capítulo cinco, às perguntas de pesquisa. Faço as considerações finais 

acerca do desenvolvimento da prática de leitura por meio da AD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Espaço discursivo: discorro sobre esta noção no Capítulo III. 
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CAPÍTULO I 

 

 PARTIDOS POLÍTICOS E CAMPANHAS ELEITORAIS 

 

Analisar discursivamente o material de campanha eleitoral do Democratas 

(DEM) e do Partido dos Trabalhadores (PT) durante as eleições à Prefeitura de São 

Paulo em 2008 implica voltar ao contexto sócio-histórico a partir dos anos 1940 – 

década da implementação das raízes do DEM  – até a decisão da disputa eleitoral aqui 

estudada, para verificar de que forma esses dois partidos políticos se relacionam, não 

somente com a história da política brasileira, mas também com a história das campanhas 

eleitorais à Prefeitura de São Paulo. 

Não se trata de um relato histórico linear dos dois posicionamentos analisados, 

mas de uma breve contextualização sócio-histórica, cuja função é explicitar melhor a 

relação interdiscursiva dessas duas formas de “fazer política”. Além disso, desde os 

anos 90, são desenvolvidos trabalhos no âmbito da AD que mostram como as mudanças 

das práticas sociais dão lugar a novos fenômenos genéricos (MAINGUENEAU & 

CHARAUDEAU, 2005/2008: 252). Assim, se procuramos articular as formas genéricas 

aos funcionamentos sociais, veremos que as modificações nas práticas, com mudanças 

nas rotinas empregadas pelos locutores para a execução de suas tarefas, dando origem a 

novas formas de ação e de maneiras de dizer, novos dispositivos de comunicação, que 

permitem a ritualização das novas práticas e a renovação dos gêneros. 

Portanto, parto do pressuposto de que se deve levar em conta todos os dados que 

se relacionam de alguma forma com a campanha eleitoral em estudo: as campanhas 

eleitorais brasileiras que a antecederam, a história política da cidade de São Paulo, a 

constituição dos dois partidos, a trajetória política dos dois candidatos, bem como a 

memória das ações desenvolvidas por ambos em suas gestões anteriores na Prefeitura de 

São Paulo. 

Por meio do estudo da trajetória das campanhas eleitorais, que será 

desenvolvido nesse capítulo, é possível notar que alguns gêneros surgiram e outros 

sofreram alterações. Os avanços tecnológicos são acontecimento de grande valia para 

as campanhas eleitorais, possibilitando o surgimento de novas práticas, tais como a 

transmissão radiofônica dos jingles, que teve início na década de 1950 com o então 

candidato à presidência da República Juscelino Kubitscheck. Posteriormente, o 
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advento da televisão trouxe novas alterações nas campanhas eleitorais, na forma de 

fazer a propaganda política. O jingle, de certa maneira, evoluiu para o spot, 

incorporando à música, as imagens, inclusive das letras das músicas, para a exibição 

da campanha eleitoral na TV.  

 

1.1 UM SÉCULO DE CAMPANHAS ELEITORAIS NO BRASIL 

 

Retomar os modos de fazer campanha eleitoral desde a primeira eleição direta 

brasileira ao cargo de presidente da República pode contribuir para a compreensão das 

campanhas eleitorais contemporâneas, principalmente, no que diz respeito ao 

fenômeno da espetacularização da política: 

 

[...] o próprio fato de o discurso político eleitoral televisivo de nossos dias ser 

constantemente entrecortado por vários tipos de intervenções, como, por 

exemplo, as de jornalistas, apresentadores, locutores e testemunhas, sob a 

forma de diversos gêneros discursivos, tais como entrevistas, debates, 

reportagens, documentários, videoclipes etc. consiste no resultado de um 

longo processo histórico que lhe imputou muitas metamorfoses, em função 

de fatores políticos, sociais, culturais e tecnológicos (PIOVEZANI, 2007:95). 

 

Nesse sentido, esboço algumas considerações a respeito das campanhas 

eleitorais brasileiras pontuadas por Queiroz e Tavares (2009).  

Após o regime monárquico, o primeiro presidente brasileiro eleito pela eleição 

direta foi Prudente de Moraes. Enquanto presidenciável, fez a propaganda de sua 

candidatura por meio de jornal, de cartão desejando boas festas de final de ano e do 

telégrafo. Os candidatos sucessores usufruíram, além desses, de outros meios de 

comunicação como panfletos, cartas e comícios. 

Getúlio Vargas participou de duas campanhas eleitorais em 1930 e em 1950. 

Em ambas, distribuiu materiais promocionais como batons, caricaturas, chaveiros, 

pulseiras, talheres, aparelhos de jantar, chá e café, cinzeiros (todos com a sua efígie). O 

slogan de Vargas era “Trabalhadores do Brasil”.  

O candidato à presidência da República Juscelino Kubitschek utilizou diversos 

slogans, em 1955: “50 anos em 5”; “Juscelino para Presidente”, “Novos rumos para o 

Brasil”; “Deus poupou-me o sentimento do medo”; “Se tenho alguma força, esta reside 
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na legalidade”. Esse candidato introduziu os jingles nas campanhas eleitorais brasileiras. 

A partir daí, “Peixe Vivo”, o jingle de sua campanha, o acompanhou durante toda a sua 

trajetória política.                

Em 1960, Jânio Quadros apresentou três jingles durante a sua campanha: 

“Vassourinha”; “Marcha Jânio Quadros”; “Canção pró-Jânio Quadros”. O primeiro (que 

sugeria "limpar" a bandalheira da vida pública nacional) tornou-se uma mania nacional, 

e popularizou o candidato. 

A propaganda eleitoral foi interrompida pelo regime militar. Entretanto, durante 

esse regime de força, técnicas de propaganda também foram utilizadas, assim como o 

slogan “Ame-o ou deixe-o” que dominou os parabrisas dos carros no fim dos anos 

1960.                                                                                          

Ao final da década de 1980, as eleições diretas à presidência contribuíram para a 

redemocratização do país e as relações públicas foram renovadas. Consequentemente, a 

propaganda política ressurgiu com intuito diversificado e criativo de influenciar e tentar 

persuadir o eleitor. Na eleição presidencial de 1989, jingles
5
 e clipes

6
 foram 

instrumentos de propaganda durante a exibição do programa eleitoral gratuito, 

principalmente o dos candidatos Fernando Collor de Mello e Luís Inácio Lula da Silva.  

As eleições de 1996 para as prefeituras brasileiras inovaram a propaganda 

eleitoral gratuita: elas introduziram, ao longo da programação normal das emissoras, 

além do programa eleitoral tradicional veiculado duas vezes por dia, inserções 

publicitárias de 15 e 30 segundos – os spots. Os spots são exibidos várias vezes ao dia, 

em diferentes horários e em várias emissoras de televisão e rádio.  

 

1.2 HISTÓRIA POLÍTICA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

A população da cidade de São Paulo, após quase 20 anos sem eleição direta à 

Prefeitura – processo decorrente do regime militar, no qual os prefeitos eram 

invariavelmente nomeados pelo Executivo – reelegeu Jânio Quadros, cuja campanha 

tinha um jingle eleitoral histórico: o “Varre, varre vassourinha”. Ele tomou posse em 

janeiro de 1986 e permaneceu no cargo até dezembro de 1988. A partir daí, durante 

dezesseis anos, dois partidos se alternaram no poder, na Prefeitura de São Paulo: o PT, 

de 1989 a 1992, com Luiza Erundina (hoje no PSB), e de 2001 a 2004, com Marta 

                                                           
5
 Jingle é uma mensagem publicitária musical, elaborada com um refrão simples e de curta duração. 

Discorro sobre esse gênero no próximo capítulo. 
6
 Músicas e imagens simultâneas. Discorro sobre esse gênero no próximo capítulo. 
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Suplicy; e o PP (ex- PPB), de 1993 a 1996, com Paulo Maluf, e de 1997 a 2000, com 

seu afilhado político Celso Pitta. 

Em 2004, a então prefeita Marta Suplicy disputou a reeleição, com os seguintes 

principais candidatos: Luiza Erundina, Paulo Maluf e o ex-ministro do Planejamento e 

da Saúde José Serra (PSDB). Este último venceu a eleição, tomando posse em 1º de 

janeiro de 2005. Em março de 2006, renunciou  para concorrer ao cargo de governador 

do Estado de São Paulo. Dessa forma, o vice Gilberto Kassab (DEM) assumiu, tendo 

sido reeleito em 2008. 

A campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo em 2008, que teve início 

em  06 de julho, apontava a liderança de Marta Suplicy (PT), com 38% das intenções 

de voto; Geraldo Alckmin (PSDB) estava em segundo lugar, com 28% da intenção de 

votos. No começo, as pesquisas mostravam que a campanha de Gilberto Kassab 

(DEM)  tinha apenas 13% de intenção de votos. Meses depois, no entanto, ele 

conquistou a preferência  do eleitorado e  foi reeleito prefeito de São Paulo.   

O programa eleitoral gratuito na televisão e no rádio começou a ser exibido em 

19 de agosto, e foram utilizadas diversas estratégias publicitárias, que lançavam mão 

de variados recursos tecnológicos. Mas, em meados de setembro, foi posta em vigor a 

Lei 9.504/97, cujo art. 51, §IV vedava a “utilização de gravações externas, montagens 

ou trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais, a veiculação 

de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação”.

 Marta e Kassab foram submetidos à aplicação da lei, e embora os spots 

continuassem expostos na mídia virtual, aqueles com recursos tecnológicos avançados 

foram retirados da mídia televisiva.   

A ascensão do percentual das intenções de voto em Kassab começou com o 

início das propagandas no rádio e na televisão. Em geral, durante as explanações de 

suas propostas para a cidade, o  candidato fazia comparações entre seus dois anos de 

governo e os quatro da ex-prefeita Marta Suplicy, nas quais os aspectos negativos da 

gestão da petista eram enfatizados. A propaganda do DEM exaltava, também, o 

investimento realizado na área da saúde e os projetos para esta área, caso o prefeito 

fosse reeleito.  Embora respondesse às críticas da candidata do PT, aquelas advindas de 

outros candidatos não eram respondidas enfaticamente. Kassab buscou uma 

aproximação de sua imagem com José Serra, então o governador do estado, mas de 

modo que não comprometesse a sua autonomia política.  
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Marta, apoiada pelo companheiro partidário e então presidente da República, 

Luís Inácio Lula da Silva, liderou as pesquisas de intenção de voto realizadas pelo 

Instituto de Pesquisa Datafolha. Durante os programas eleitorais, a petista propôs 

continuidade e ampliação dos projetos iniciados em sua gestão (de  2001 a 2004) –  tal 

como os CEUs (Centro Educacional  Unificado) e o Bilhete Único –, além de investir 

na nova proposta de disponibilização gratuita do uso de internet e na de redução de 

impostos, como tentativa de romper com a imagem instaurada na própria gestão 

anterior, na qual fora apelidada de “Martaxa”, devido à grande quantidade de taxas 

cobradas da classe média. Embora as pesquisas de intenção de votos fossem favoráveis 

à candidata, durante o primeiro turno, o resultado oficial não foi satisfatório para ela:  

Marta ficou na segunda posição e Kassab na primeira, com uma pequena vantagem de 

votos.  

  O segundo turno da campanha foi marcado por ofensas pessoais entre os 

candidatos que concorriam ao cargo. O fato de maior repercussão foi a exibição de um 

spot durante o programa eleitoral de Marta Suplicy, no qual se questionava a vida 

pessoal de Kassab, insinuando uma possível homossexualidade reprimida, porque o 

candidato não é casado e não tem filhos. Essa propaganda comprometeu a imagem da 

candidata que, durante a sua trajetória política, sempre atuou a favor dos homossexuais 

e participou de manifestações contra o preconceito gay. 

  Marta defendeu-se responsabilizando os marqueteiros de sua campanha pela  

façanha e dizendo ter conhecimento de suas propagandas somente no momento em que 

elas eram exibidas nos programas eleitorais.  

  Contrariando as primeiras pesquisas de intenção de votos do primeiro turno, 

Kassab venceu as eleições com 60% dos votos válidos. 

 

1.3 CONSTITUIÇÃO DO PARTIDO DEMOCRATAS (DEM) 

 

A recente constituição do DEM não oculta as diferentes nomeações partidárias 

desde a sua origem: União Democrática Nacional (UDN), Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA), Partido da Frente Liberal (PFL) e, por último, Democratas (DEM). 

Para compreender os motivos que levaram à constituição e à modificação das várias 

siglas que compõem este último, atenho-me à contextualização histórica a partir da 
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redemocratização instituída por Getúlio Vargas, período em que se formaram os 

partidos nacionais. 

Antes do término da Segunda Guerra Mundial (1945), começaram a aparecer 

manifestações favoráveis ao fim do regime ditatorial – instaurado por Vargas desde 

1937 – e à realização de eleições. Ante as pressões cada vez mais fortes, o presidente 

promoveu uma reforma constitucional que regulamentou o alistamento e as eleições 

para a presidência da República, para os governos estaduais, para o Congresso Nacional 

e para as Assembléias Legislativas. Em seguida, decretou a anistia a todos os presos 

políticos, o que favoreceu o debate público e a organização partidária (cf. PILETTI, 

1991:158). Em seguida a essa reforma constitucional, surgiram os seguintes partidos 

políticos:  

 A União Democrática Nacional (UDN) – caracterizada como um partido de 

discurso moralista, unido pela oposição ao comunismo e ao estadismo. 

Representava as classes médias e a burguesia liberal;  

 O Partido Social Democrático (PSD) – composto por políticos ligados a Vargas 

e ao Estado Novo;  

 O Partido Comunista do Brasil (PTB) – constituído sob a cobertura política de 

Vargas, cuja base eleitoral eram as camadas populares urbanas (cf. 

MENDONÇA, 2004:12).                                                                                

  Essas mudanças governamentais conquistaram para Vargas o apoio de setores 

trabalhistas e dos próprios comunistas. Contudo, vários setores das classes dominantes, 

do capital internacional e das Forças Armadas concluíram que o presidente não mais 

representava seus interesses e, por isso, obrigaram-no a deixar o governo: “Os militares 

que ajudaram a derrubar Getulio Vargas em 1945 não ficaram satisfeitos com os 

governos que vieram depois dele e muito menos com o caminho que estava tomando o 

processo de redemocratização” (PILETTI, 1991:160).  

Os primeiros anos da década de 1960 caracterizaram-se por intensa mobilização 

popular. Vivia-se um instável equilíbrio entre os partidos, configurando tanto a ruptura 

do pacto populista quanto a participação popular não tutelada na cena política.  

Nas eleições à presidência da República, em 1960, da qual participaram 

candidatos filiados a diferentes partidos, Jânio Quadros elegeu-se presidente pela UDN 

e João Goulart vice-presidente pela Frente Nacionalista. Embora filiado à UDN, Jânio 

Quadros era apartidário, por não concordar com os parâmetros udenistas, 

principalmente no que dizia respeito à política externa.  
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Até 1961, o PTB mantinha coligação com o PSD e isso, para a UDN, 

configurava a sobrevivência do “getulismo” e o avanço do comunismo no Brasil. Jânio, 

sem motivos claros, renunciou. Isso ocasionou uma crise de crescente polarização, 

devido à posse do vice-presidente João Goulart, vinculado ao movimento popular.  

A repressão a esses movimentos e a afirmação da hegemonia de capital 

monopolista sobre os demais segmentos ocasionou, em 31 de março de 1964, um golpe 

militar que derrubou João Goulart: os militares assumiram o governo e, 

consequentemente, o regime ditatorial retornou ao país e vigorou por quase duas 

décadas (cf. MENDONÇA, 2004: 11 - 2).  

Em 1965, os militares que estavam no poder editaram o Ato Institucional nº 2, o 

qual extinguia os governos políticos e criava duas agremiações: a Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA) – grupo composto por políticos oriundos da UDN, PSD e demais 

grupos de direita, e que deveria dar base de sustentação ao regime militar, braço civil da 

Revolução de 1964 – e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – grupo de 

oposição moderada, composto principalmente por políticos egressos do PTB e políticos 

contrários ao regime militar, vindos de outros partidos (cf. BRAICK, 2006: 245).  

Após um longo e contínuo processo de mobilização popular, concretizou-se a 

reforma política, implementada pelo Estado durante o governo de João Batista 

Figueiredo (1979-1985), último general-presidente, garantindo a volta do 

pluripartidarismo, no campo político.  

Nessa reforma, grande parte dos políticos da ARENA fundou o Partido 

Democrático Social (PDS), sob a liderança de José Sarney, e o MDB passou a se 

denominar Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Novos partidos se 

formaram a partir da dissidência e cisão dos antigos grupos: o Partido Democrático 

Social (PDS), o Partido Popular (PP), o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), o Partido 

Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido dos Trabalhadores (PT) (cf. BRAICK, 2006: 

254-5).  

A partir de 1983, as oposições lançaram a campanha “Diretas Já”. O movimento 

consistia em reivindicar a aprovação de um projeto de lei de autoria do deputado federal 

Dante de Oliveira, que preconizava a realização de eleições diretas e livres para a 

presidência da República em 1985. Entretanto, o projeto foi derrotado, causando uma 

frustração em grande parte da sociedade brasileira, pois o Colégio Eleitoral continuaria 

a decidir a eleição para o presidente do Brasil. O PT se absteve da votação, denunciando 

a eleição indireta como um “arranjo das elites”.      
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Durante uma convenção partidária, os políticos filiados ao PDS elegeram Paulo 

Maluf como candidato à presidência da República. Contudo muitos governistas 

contrários a essa candidatura abandonaram o PDS e formaram o Partido da Frente 

Liberal (PFL), liderado por Marco Marciel e José Sarney. O PFL aproximou-se do 

PMDB e, assim, uma nova coligação foi formada – a Aliança Democrática –, o que 

resultou na candidatura de Tancredo Neves à presidência da República, tendo José 

Sarney como vice-presidente. 

Em virtude de votos favoráveis a Tancredo Neves, oriundos da Frente Liberal e 

também dos candidatos do PDT que não integravam a Aliança Democrática, Paulo 

Maluf, derrotado, presenciaria a posse do oponente no Colégio Eleitoral. Contudo, à 

véspera de assumir o cargo, Tancredo Neves adoeceu, em razão de um câncer no 

intestino, e faleceu após aproximadamente quarenta dias. Daí a posse definitiva de 

Sarney como presidente da República, cargo que ocupou por cinco anos.  

O PFL fez do Nordeste a base de sua força política, graças aos nomes de 

Antônio Carlos Magalhães, na Bahia; Marco Maciel, em Pernambuco; e da família 

Sarney, no Maranhão.  

Após anos de participação significativa no Congresso Nacional, o PFL perdeu o 

espaço político conquistado. Diante disso, os líderes  “pefelistas” optaram pela extinção 

formal do partido e pela constituição de uma nova agremiação. Em 28 de março de 

2007, a história do PFL chegou ao fim com a fundação do partido Democratas (DEM).  

   

1.3.1 Gilberto Kassab 

 

Gilberto Kassab é o quinto de sete filhos do médico Pedro Salomão José Kassab 

e da professora Yacy Palermo. Natural do bairro de Pinheiros, em São Paulo, estudou 

no tradicional colégio paulistano Liceu Pasteur, onde seu pai  atuou como diretor até 

pouco antes de morrer. Graduou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (Poli-USP) e em Economia pela Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Cursou, também, Introdução 

à Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB), em 1980; Introdução ao 

Comércio Exterior e Importação, em 1985; e o Curso Básico de Exportação, em 1995, 

pela Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex), em São Paulo. 

Kassab iniciou a vida política aos 24 anos, participando do Fórum de Jovens 

Empreendedores da Associação Comercial de São Paulo (FJE-ACSP), criado em 1984   
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pelo empresário e presidente da Associação Comercial de São Paulo Guilherme Afif 

Domingos. Participou também da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, 

do Sindicato da Habitação (Secovi) e do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

(Creci). Em 1989, Kassab participou da campanha presidencial de Afif Domingos (PL). 

Em 1993,  elegeu-se vereador da cidade de São Paulo pelo extinto PL (hoje, PR). Fili- 

ou-se ao PFL (atual DEM) em 1995, alcançando a vice-presidência do partido no estado 

de São Paulo em 1996 e, em 2007, a presidência.  

Kassab também se elegeu deputado estadual e deputado federal, em duas 

legislaturas. Ocupou o cargo de secretário de Planejamento durante o primeiro ano 

(1997/1998) do quadriênio da gestão do prefeito Celso Pitta. Em 2004, Kassab 

participou das eleições à Prefeitura da cidade de São Paulo como vice-prefeito do 

candidato José Serra (PSDB). Este candidato elegeu-se prefeito, porém  renunciou em 

2006 para se candidatar ao governo do Estado. Assim, Kassab assumiu definitivamente 

a Prefeitura da cidade, em 31 de março de 2006. Nas eleições de 2008, reelegeu-se 

prefeito para um mandato de mais quatro anos.  

 

1.4 CONSTITUIÇÃO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) 

 

O Partido dos Trabalhadores (PT) surgiu das mobilizações do “novo 

sindicalismo”; de parte dos movimentos urbanos desenvolvidos a partir da década de 

1970; de alguns setores da intelectualidade; da classe política de oposição envolvida 

com o debate da reforma partidária; e de alguns grupos de esquerda, cujo objetivo 

principal era suprimir a marginalização política sob a qual se encontrava boa parte da 

classe trabalhadora no país.  

Meneguello (1989) traça os vínculos de origem entre as transformações do 

sindicalismo brasileiro – ligadas à união de grupos sociais articulados em torno da 

proposta de representação partidária – e o PT. A constituição desse novo sindicalismo 

(com o desenvolvimento das greves dos metalúrgicos do ABC paulista, a partir de 

1978) fez com que o movimento sindical seguisse outra direção, fundada na 

participação de massa e na emergência de novos conteúdos reivindicativos tanto no 

que diz respeito à sociedade civil como ao Estado.  

A mobilização social que se espalhou do ABC para o país, em meados da 

década de 1970, sob a liderança de Luís Inácio Lula da Silva, marcou a volta dos 
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conflitos de classe que estavam ausentes desde o golpe de 1964.  No entanto, não 

apenas as transformações econômicas – em função do intenso crescimento da produção 

industrial, naquela década –, mas também o agravamento das condições de trabalho; a 

disparidade entre o crescimento da produtividade e os salários; e a política 

governamental de controle salarial e sindical contribuíram para o surgimento e a 

evolução de um “novo sindicalismo”.  

O novo projeto do sindicalismo teve origem em São Bernardo do Campo, 

município da região do ABC paulista, onde está concentrada a indústria 

automobilística e de mecânica pesada do país.  

 Os principais pontos de reivindicação do chamado sindicato autêntico eram:    

- crítica à legislação brasileira; 

- realização de negociação coletiva entre sindicato e empresas de forma direta; 

- alteração da política salarial governamental, caracterizada então pelo arrocho  

salarial; 

- organização de comitês nas empresas e reconhecimento de delegados                 

sindicais; 

- autonomia sindical; 

- direito de greve; 

- liberdade para o estabelecimento de relações com sindicatos estrangeiros que  

 agrupavam trabalhadores de multinacionais. (cf.MENEGUELLO, 1989: 45-6). 

A partir de 1978, podem ser identificadas três importantes tendências políticas 

no movimento sindical, definidas por sua maior ou menor oposição em relação à 

estrutura sindical oficial. O primeiro grupo, autointitulado “oposições sindicais”, 

compreendia militantes católicos e remanescentes de pequenos agrupamentos de 

esquerda. Desde a década de 1960, sua atuação se voltou para a construção de 

organizações sindicais extraoficiais fundadas nas comissões de fábrica. O segundo 

grupo, autodenominado “unidade sindical”, contava com o maior número de entidades 

associativas, mantinha aliança com o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e era adepto 

da tendência esquerdista marxista ortodoxa. O terceiro grupo, o novo sindicalismo, 

constituído dentro dos sindicatos oficiais, caracterizou-se pela defesa da proposta de 

transformação radical da estrutura sindical oficial e do sistema de relações trabalhistas.  

No final dos anos 1970, “duas tendências destacavam-se – o novo sindicalismo 

e a unidade sindical – traduzindo as clivagens existentes entre as estratégias sindical e 
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política” (MENEGUELLO, 1989: 49). O novo sindicalismo e boa parte das oposições 

sindicais dirigiram-se para a organização do PT.  

O processo percorrido pelo novo sindicalismo para redefinição do papel 

político do movimento, como um todo, se deu através da passagem da ação sindical da 

arena estritamente econômica (com o conflito entre capital e trabalho) para a arena 

política.  

O novo sindicalismo percebeu que apenas a atuação sindical não era suficiente 

para obter uma efetiva aglutinação de interesses. O relativo fracasso das greves de 

1978, 79 e 80 favoreceu a reorganização da arena partidária. Em outras palavras, a 

mudança da concepção da participação dos sindicalistas, anteriormente caracterizada 

por certo purismo frente à política partidária, teve origem na percepção do 

esgotamento do sindicato. No meio sindical, passou-se a admitir a construção de uma 

relação maior entre sindicato e partido. Isso ocorreu, principalmente, porque os 

trabalhadores se redescobriram como único setor da sociedade capaz de propor uma 

transformação social. Assim, em 10 de fevereiro de 1980, o PT foi oficialmente 

fundado (entretanto, só obteve o registro legal em 1981).  

O PT destacou-se na arena política nacional por apresentar, em sua proposta 

política, novos temas advindos de experiências prévias do novo sindicalismo. 

Entretanto, em 1982, o partido não conseguiu eleger nenhum de seus candidatos a 

governador, e na Câmera dos Deputados apenas 1,7% do total de deputados foram 

eleitos pelo partido. Durante a campanha das “Diretas Já” para presidente (em 1984), o 

PT liderou os comícios com o uso de um linguajar descontraído, ao contrário daquele 

usado em 1982. O crescimento eleitoral do partido começou a ser percebido em 1985, 

nas metrópoles e, após quinze anos, ele conquistou o governo da maioria das capitais 

(cf. SINGER, 2001: 90-3). Em 2003, o PT alcançou o posto mais almejado pelos 

partidos políticos: o candidato Luís Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da 

República.   

 

1.4.1 Marta Suplicy 

 

Marta Teresa Smith de Vasconcelos, filha de Luís Alfredo Smith de 

Vasconcelos (filho do terceiro dos barões de Vasconcelos e neto de Alessandro 

Siciliano) e de Noemia Fraccalanza, casou-se em 1964 com Eduardo Matarazzo Suplicy 
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(bisneto de Francesco Matarazzo) com quem teve três filhos:  João, André e Eduardo. 

Divorciou-se em 2001, logo após se eleger prefeita de São Paulo, mas manteve o 

sobrenome Suplicy, com o qual se tornara conhecida. Após a oficialização do divórcio, 

casou-se com o publicitário franco-argentino Luis Favre, pseudônimo de Felipe 

Belisario Wermus, com quem permaneceu por cerca de três anos.  

Marta estudou no Colégio des Oiseaux (das cônegas de Santo Agostinho) até o 

fim do curso ginasial. Cursou o antigo colegial no Colégio Nossa Senhora de Sion, onde 

iniciou sua carreira política na década de 1960, com a fundação do Grêmio Estudantil. 

Na política estudantil, atuou assiduamente contra o governo militar. Formada em 

Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), cursou a pós-

graduação na Universidade de Stanford, em 1973. É membro da Sociedade Brasileira de 

Psicanálise e da International Psychoanalytical Association, além de fundadora e ex-

presidente do Instituto de Políticas Públicas Florestan Fernandes (1999-2000), 

organização que tem como objetivo elaborar propostas e políticas alternativas para a 

cidade de São Paulo e para a Região Metropolitana de São Paulo.                                                          

Na década de 1980, ancorou um quadro sobre sexualidade no programa TV 

Mulher, da Rede Globo –  momento em que, após a ditadura militar, era possível falar 

no assunto, até então banido da mídia. Mesmo assim, o programa provocou polêmica e 

reações por parte de setores conservadores. Fundou e assumiu à presidência do Grupo 

TVer (1997), ONG que estimula a visão crítica sobre os abusos e excessos nas 

programações das emissoras de TV e defende os direitos dos telespectadores. Fundou, 

também, o Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual (GTPOS), ONG que 

desenvolve trabalhos de capacitação e oficinas para profissionais de saúde e educação, 

na área de orientação sexual e prevenção da  AIDS.                                        

Na mesma década, Marta iniciou sua carreira política no PT. Deputada federal, 

entre 1995 e 1998, encabeçou os projetos de regulamentação do direito ao aborto e o de 

parceria civil para pessoas do mesmo sexo. Nesse período, foi considerada por duas 

vezes uma das parlamentares mais atuantes do Congresso Nacional.  Candidata pelo PT 

ao governo de São Paulo, em 1998, não conseguiu se eleger. Em 2001, venceu as 

eleições à Prefeitura de São Paulo. Entretanto, não conseguiu se reeleger em 2004; 

quatro anos mais tarde, candidatou-se novamente e mais uma vez foi derrotada. 
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CAPÍTULO II 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

  Neste capítulo, apresentarei os aspectos que compõem a metodologia da 

pesquisa. Inicialmente, descrevo o método indiciário explicitado por Ginzburg 

(1989). Posteriormente, apresento a descrição do contexto de produção do objeto de 

análise, os procedimentos e os instrumentos de coleta e de análise dos dados. 

 

2.1 O MÉTODO INDICIÁRIO  

  

 O método indiciário, explicitado por Ginzburg – importante historiador da 

Europa contemporânea – reconhece a não transparência da realidade e a importância 

da observação de cada dado para construir hipóteses acerca de um dado fenômeno. 

  Entre 1874 e 1876, uma série de artigos assinados por um desconhecido russo, 

Ivan Lermolieff, propunha um novo método para validar a autoria de obras de arte, o 

que suscitou reações contrastantes entre os historiadores. Anos depois, um médico 

italiano Giovanni Morelli assumiu a autoria daqueles artigos, e o método passou a ser 

denominado “método morelliano”, cujo intuito era analisar minuciosamente 

importantes quadros expostos em museus para atribuir-lhes a verdadeira autoria e 

garantir a legitimidade da obra. Para tanto, propunha uma análise cuidadosa de 

pormenores mais negligenciados como, por exemplo, alguns detalhes menos 

influenciados pelas características da escola a que o suposto autor pertencia. As obras 

não assinadas, mal conservadas e/ou desgastadas pelo tempo, depois de analisadas à 

luz desse método indiciário e reconhecidas – ou rechaçadas – como autênticas, 

consolidaram os principais estudos de Morelli (cf. GINZBURG, 1989:143-5). 

  Diferentemente de outros historiadores da arte, Morelli compôs sua obra com 

ilustrações de dedos e orelhas e com registros cuidadosos de características 

minuciosas que traem a presença de um determinado artista, como um criminoso é 

traído pelas próprias impressões digitais. Essa semelhança aproxima o método 

indiciário do detetive investigador Sherlock Holmes, personagem da literatura 

inglesa criado por Arthur Conan Doyle no final do século XIX. Nesse sentido, o 

conhecedor de arte é comparável ao detetive que descobre o autor do crime baseado 

em indícios imperceptíveis para a maioria das pessoas.  
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  Morelli representou uma considerável influência intelectual para Freud, cujas 

obras apresentam indícios da contribuição do médico para a história da formação da 

psicanálise. Para Freud, pormenores normalmente considerados sem importância 

fornecem a chave para identificar os elementos subtraídos ao controle da consciência.  

Em síntese, a perceptível analogia entre os métodos de Morelli, Doyle e Freud pode 

ser explicada devido à formação dos três autores em medicina e, consequentemente,  

ao conhecimento do modelo da semiótica médica (cf. GINZBURG, 1989:145-151).  

  O método caracterizado remete, também, à lembrança do homem caçador, dos 

primórdios da civilização humana. Para sobreviver da caça, o homem primitivo 

desenvolveu essa prática milenar: aprendeu a reconhecer e a reconstruir formas e 

movimentos das presas invisíveis estudando pegadas na lama, ramos quebrados, 

tufos de pelos etc. Evolutivamente, aprendeu a farejar, a registrar e a interpretar tais 

sinais/indícios. Passou, então, a colher pistas não somente para a sobrevivência, mas 

também para saciar os espíritos por meio de adivinhações oferecidas por divindades.  

  Essas diferentes maneiras de colher pistas para desvendar mistérios de origem 

diversificada constituem o método indiciário proposto por Ginzburg. Tal método 

busca identificar traços de uma realidade complexa cuja apreensão é da ordem do 

impossível, e supõe a existência paradoxal de um rigor flexível/elástico: flexível 

porque diz respeito à ausência de uma verdade única, universal e inquestionável, e 

elástico porque exige como instrumento fundamental a decifração da prova.  

  Considerar o método indiciário implica trabalhar com elementos de toda                     

sorte, aparentemente insignificantes, que, no entanto, compõem as práticas 

linguageiras. Trabalhar com tais elementos significa aceitar a multiplicidade e a 

complexidade da linguagem. Pequenas pistas encontradas em palavras, frases, sinais, 

indícios, pequenos traços involuntários, vestígios etc. podem revelar fenômenos 

profundos de notável alcance (cf. GINZBURG, 1991:52).         

  

2.1.1 A AD e o método indiciário 

 

 A AD francesa de Dominique Maingueneau (2007) dialoga com o método 

indiciário. Como neste método, a atividade do analista do discurso se caracteriza, 

fundamentalmente, pela descrição de indícios que tornam possível a interpretação da 

materialidade discursiva, expressa em todos os planos do discurso – vocabulário, 

temas, sintaxe, competência discursiva, prática discursiva etc. – que se condicionam 
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simultaneamente para a constituição dos significados que um texto faz emergir de 

acordo com a semântica global (MAINGUENEAU, 2007). Os indícios percebidos ou 

encontrados na superfície discursiva permitem ao analista depreender a cenografia, o 

ethos e, consequentemente, o posicionamento discursivo de quem enuncia o discurso. 

Desse modo, a maneira como um texto é construído verbalmente, oral ou escrito; ou 

visualmente, por imagens; ou pela produção de sons, músicas etc. utiliza estratégias em 

função das coerções, normas e regras do próprio posicionamento discursivo. 

  Para descrever como cada partido político elaborou a campanha eleitoral, foi 

necessário levar em conta não somente aspectos extradiscursivos – o fato, por 

exemplo, de o PT ser considerado de esquerda e o DEM de direita, o que se manifesta 

na discursividade de cada um –, mas também pistas e indícios presentes na 

materialidade discursiva, como as escolhas das letras das músicas e o modo como 

foram executados os spots. 

  Para contextualizar os spots, utilizo um recorte complementar composto por 

matérias jornalísticas e artigos publicados pela versão online do jornal Folha de São 

Paulo, com datas de maio de 2008 ao final de outubro do mesmo ano. Para a reali-

zação dessa análise foi preciso considerar cada partido político como um todo, cada 

detalhe que caracteriza o modo de fazer campanha e o modo de exibição dos spots. 

Enfim, levar em conta as pistas que, em seu conjunto, possibilitaram identificar a 

discursividade de cada um dos partidos e depreender as cenografias e os ethé desses 

dois posicionamentos discursivos.                                                                                 

                                                                    

2.2 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS  

 

2.2.1 Caracterização do gênero Spot  

 

 Chamou a minha atenção um tipo de propaganda eleitoral, o spot, exibida durante 

a grade de programação normal das emissoras, e não somente no horário destinado 

exclusivamente à propaganda eleitoral gratuita, durante a campanha eleitoral à 

Prefeitura de São Paulo em 2008. Por se tratar de um gênero contemporâneo, não foi 

tarefa simples encontrar instrumentos que me dessem subsídios para descrever e 

explicar o gênero spot.  

 Primeiro, classifiquei-o como jingle. Jingle é uma mensagem publicitária que 

utiliza, principalmente, a música como recurso para a divulgação de produtos e de 
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serviços. Incialmente veiculado pela televisão e rádio, atualmente, expandiu-se para os 

celulares e a internet. É elaborado com um refrão simples e de curta duração (de 15” a 

30”), a fim de se fixar na memória das pessoas para ser lembrado, repetido e 

transmitido. No entanto, ao perceber que o foco deste gênero está na harmonia entre o 

texto e a musicalidade, constatei que não engloba as propagandas que destacam  

imagens e a fala de candidatos ou de personagens.  

 Então, passei a identificar meu corpus com o videoclipe
7
, com base na 

popularização de uma propaganda exibida na campanha eleitoral à Presidência da 

República em 1989. Na ocasião, o então candidato Luís Inácio Lula da Silva lançou o 

jingle “Lula - lá” e vários artistas, alguns renomados, se reuniram e gravaram o jingle 

em uma espécie de coral. Em sites de busca esta propaganda aparece como “clipe 

Lula-lá”.  Os videoclipes constituem-se pela música, pela letra e pela imagem de um 

cantor, ou um grupo musical, ou ainda pela imagem de um símbolo que os 

representam, normalmente, têm a função de promoção publicitária. Atualmente, os 

videoclipes  representam grande parte do sucesso de uma música, tal como pontua 

Duarte (2010): “uma música sem imagem pode até ser boa, mas uma música com 

imagem pode ficar mil vezes melhor”. Os videoclipes têm sido uma ótima ferramenta 

de marketing. Além do meio televisivo, se propagam pela internet, promovendo os 

discos, as apresentações e a aproximação dos fãs com determinados artistas. Dessa 

forma, constatei que as propagandas em estudo, que pretendem promover um 

candidato político, são propagandas que se apropriaram do gênero videoclipe, mas não 

são propriamente videoclipes, pois a função principal desse gênero é promover um 

artista e/ou uma música, e, além disso, as propagandas que estudei utilizam muitos 

recursos além dos usualmente utilizados no videoclipe. 

 Após longas discussões com o grupo de pesquisa e tendo recorrido às categorias 

de discurso propostas por Maingueneau (2008), concluí que as propagandas que são 

objeto de meu estudo se tratavam de spots, mais especificamente spots televisivos, que 

refletem e constituem os discursos dos dois partidos estudados – PT e DEM, em 

ocasião da disputa eleitoral à Prefeitura de São Paulo em 2008.  Os spots de TV 

exploram ao máximo a possibilidade de combinar todos os recursos do cinema e do 

vídeo, tais como os sons incidentais, música, imagens fixas e em movimento, falas de 

                                                           
7
 Ao pesquisar o gênero videoclipe, principalmente na internet, percebi que muitas vezes é usado como 

sinônimo de clipe. 
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personagens, narrador em off, roteiro, elementos de seleção e montagem, diferentes 

planos de expressão etc. 

 Além disso, permitem a supressão dos recursos imagéticos para a veiculação de 

versões no rádio, os spots radiofônicos, que, no entanto, não foram estudados neste 

trabalho. 

 Percebe-se, pois, que os spots permitem ao enunciador uma liberdade maior de 

exploração da forma e do conteúdo, por isso são tão utilizados na propaganda quando 

há muita informação a ser transmitida em uma só peça.  

  Os spots eleitorais caracterizam o representante partidário, descrevem seus feitos 

e suas propostas. Além disso, são utilizados para desqualificar o concorrente. Muitas 

vezes a responsabilidade do discurso não é atribuída ao candidato, mas a um 

personagem caracterizado por um uniforme, uma função, uma qualificação ou a um 

narrador desconhecido que não mostra o rosto, fala de um lugar não especificado e 

comenta as imagens exibidas. 

 Os spots da propaganda eleitoral são exibidos na televisão e no rádio durante a 

programação diária das emissoras, também são disponibilizados na rede virtual e 

permanecem arquivados após o término da campanha eleitoral. 

 Maingueneau (1998/2008:71) observa que é necessário reservar um lugar 

importante ao modo de manifestação material dos discursos, ou seja, ao seu suporte, 

bem como ao seu modo de difusão, pois: 

  

[...] uma sociedade [...] não se distingue das formas de comunicação que ela 

torna possíveis e que a tornam possível. [...] o surgimento da televisão vai 

provocar uma nova transformação no exercício do discurso político, reduzir 

a importância da exposição de idéias, privilegiando os debates onde 

importa, antes de tudo, conquistar a simpatia dos eleitores [...] as 

modificações das condições “materiais” da comunicação política 

transformam radicalmente os “conteúdos” e as maneiras de dizer [...] 

(MAINGUENEAU, 1998/2008:73). 

 

 Para o autor, os gêneros de discurso são atividades sociais submetidas a uma 

condição de êxito que envolve elementos de ordens diversas: uma finalidade 

reconhecida, o estatuto de parceiros legítimos, o lugar e o momento legítimos, um 

suporte material e uma organização textual (cf. MAINGUENEAU, 1998/2008: 65-7). 

Neste estudo, a finalidade dos spots é seduzir para conquistar o voto do eleitor. O 

enunciador que ora é o PT, e, ora é o DEM, dirige a fala aos eleitores em contexto da 

campanha eleitoral à Prefeitura de São Paulo em 2008, estabelecendo um estatuto de 

parceiros legítimos que discursam em um determinado momento da história.   
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 Os spots analisados apresentam características tanto do discurso político como do 

publicitário. Segundo Maingueneau (2010), o poder de persuasão de todo discurso 

consiste em levar o leitor a se identificar com a movimentação de um corpo investido 

de valores socialmente especificados. As campanhas eleitorais apresentam 

propagandas variadas cujo intuito é associar a enunciação publicitária ao partido 

político: o enunciador cujo corpo pode participar da cena de enunciação encarna o 

eleitor ideal de determinado candidato político; com efeito, uma tal propaganda é 

destinada a eleitores que podem entrar imaginariamente em um determinado tipo de 

cenografia, e aderir a essa forma de se inscrever na sociedade, daí a importância da 

variedade das propagandas eleitorais para atingir o maior números de diferentes grupos 

sócio-culturais, por meio da identificação com o candidato. 

 O discurso publicitário contemporâneo mantém, por natureza, um laço 

privilegiado com o ethos, procura persuadir associando os produtos que promove a um 

corpo em movimento, a uma maneira de habitar o mundo. É por meio de sua própria 

enunciação que uma propaganda deve encarnar o que ela prescreve.  

 Durante a exibição desses spots percebe-se a presença de slogans e provérbios, 

concomitantes ou não, na letra da música, na voz de um narrador desconhecido, na voz 

de um personagem, ou, ainda, escritos ao fundo da cena. 

  Maingueneau vê certa semelhança entre o provérbio e o slogan, seja 

publicitário ou político, pois, ambos se tratam de uma “fórmula curta, destinada a ser 

repetida inúmeras vezes por um número ilimitado de locutores” (MAINGUENEAU, 

1998/ 2008:171). Tanto o slogan como o provérbio constituem uma espécie de 

citação em que não consta explicitação da fonte, que se supõe ser do conhecimento do 

co-enunciador que, pelas formações discursivas, supostamente partilha um tesouro de 

enunciados fundadores (cf. MAINGUENEAU,1987/1997:101). No entanto, há 

diferenças significativas entre provérbios e slogans. Enquanto o provérbio deve ser 

interpretável fora de qualquer contexto singular, muitos slogans estão ancorados na 

situação de enunciação. Além disso, diferem-se no que diz respeito ao valor 

pragmático de cada um. O provérbio é uma asserção sobre a maneira como 

funcionam as coisas, sobre como funciona o mundo, dizendo o que é verdadeiro. O 

slogan associa-se, sobretudo, à sugestão e se destina, acima de tudo, a fixar na 

memória dos consumidores potenciais a associação entre uma marca e um argumento 

persuasivo para a compra. Diferentemente do provérbio, que permanece estável 

através dos tempos, o slogan sofre a influência direta das transformações da mídia. 
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2.2.2 Delimitação   

  

 Na elaboração do projeto de pesquisa, parti de uma análise experimental, isto é, 

de observações iniciais feitas com base na escolha de uma pequena amostra de spots 

exibidos no primeiro e no segundo turno campanha eleitoral – recorte que permitiu: 

primeiro, a elaboração das hipóteses – subordinadas à observação atenta dos dados; e, 

posteriormente, a interpretação dos resultados.  

  Os spots eleitorais selecionados para este trabalho foram obtidos na mídia 

virtual após o término das eleições, daí a limitação da pesquisa, já que não há como 

recuperar informações mais precisas a respeito da quantidade, das datas e das 

condições em que os spots foram exibidos. Características do gênero spot são o 

mídium (televisivo e/ou radiofônico) e a forma de exibição nos programas de 

propaganda eleitoral dos candidatos, durante os intervalos das programações de 

emissoras de rádio e televisão.  

  A análise desse corpus contribuiu para uma compreensão inicial acerca do 

espaço discursivo que antecede e constitui os dois partidos selecionados. Qualquer 

análise, principalmente a indiciária, parte de um dado concreto: nesta pesquisa, a 

polêmica entre os posicionamentos discursivos do PT e do DEM.  

  Como se sabe, nem todas as informações divulgadas no ambiente virtual são 

verídicas ou confiáveis. Para que a pesquisa não fosse comprometida, primeiramente 

selecionei quinze spots de cada posicionamento discursivo, exemplares que 

explicitavam a polêmica entre o PT e o DEM no primeiro e no segundo turno. 

Transmitidos no decorrer dos programas eleitorais e/ou durante a programação das 

emissoras televisivas, tais spots estavam expostos nas páginas do site youtube e 

aparentemente não foram cortados nem sofreram trucagem ou montagem. Entretanto, 

no site há também aqueles criados e disponibilizados por grupos que são contra ou a 

favor de determinado posicionamento. Por essa razão, optei por aqueles divulgados 

pelos grupos de apoio aos candidatos: Militância Marta e Kassab Sim.  

  Selecionei apenas os spots do PT e do DEM exibidos durante o segundo turno 

daquela campanha eleitoral. Vinte e cinco spots do PT e doze do DEM foram 

recuperados, totalizando assim 37 spots. Dentre os spots do PT há alguns cuja 

responsabilidade discursiva não é atribuída unicamente ao PT, mas a coligação 

partidária “Uma nova atitude para São Paulo”, que é constituída pelos partidos: PT, 

PC do B, PSB, PDT, PPB. 
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  Primeiramente, analiso os spots que exibem a apresentação dos candidatos e o 

agradecimento pela vitória no primeiro turno eleitoral. Depois, o modo como os 

partidos comparam a gestão da prefeitura da oposição versus a sua. Posteriormente, as 

acusações recíprocas. A seguir, analiso a polêmica explícita e ou implícita presentes 

nos spot. Bem como o modo de apresentar as propostas de governo de cada 

posicionamento. E, por último, o uso de jornais e revistas para qualificar a si e 

desqualificar o concorrente. 
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CAPÍTULO III 

 

EXPLICITAÇÃO DE PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E  

DE CONCEITOS UTILIZADOS 

  

  Em meados dos anos 1970, e a partir da análise de discursos devotos do século 

XVII, Dominique Maingueneau apresentou uma proposta de análise em sua tese de 

doutoramento, Polémique de la Semantiqué, que mais tarde deu origem ao livro 

Genese du Discours (1984), em português Gênese dos Discursos (2005). Nela, o 

autor propôs que os discursos estão sujeitos a um sistema de coerções – a semântica 

global – cuja função é determinar, no interior do espaço discursivo, as regras de 

formação dos enunciados produzidos pelos sujeitos que ocupam uma dada posição 

enunciativa. A semântica global não se preocupa em problematizar signos ou 

sentenças, mas em apreender a significância que domina a discursividade segundo o 

enlaçamento enunciado/enunciação. Essa semântica, considerando sempre a primazia 

constitutiva do interdiscurso, integra os vários planos discursivos – a 

intertextualidade, o vocabulário, os temas, o estatuto do enunciador e do destinatário, 

a dêixis enunciativa, o modo de enunciação e o modo de coesão.  Para o autor, todos 

os planos discursivos estão submetidos ao mesmo sistema de regras e coerções, por 

isso nenhum deles pode ser mais privilegiado do que outros (cf. MAINGUENEAU, 

1984/ 2007:22). Dentre os planos discursivos me atenho ao estudo do ethos e da 

cenografia. 

  Na perspectiva da AD, discurso é uma dispersão de textos cujo modo de 

inscrição histórica permite defini-lo como um espaço de coerções discursivas.  O 

sistema de coerções discursivas definem operadores de individuação, um filtro que 

fixa os critérios em virtude dos quais certos textos se distinguem do conjunto de 

textos possíveis como pertencendo a uma formação discursiva determinada 

(MAINGUENEAU, 1984/2007:49). As formações discursivas determinam o que 

pode e deve ser dito a partir de certo posicionamento, inserido em uma determinada 

conjuntura (cf. MAINGUENEAU, 1996/ 2006:68). 

 

Na medida em que o sistema de restrições não engendra enunciados, mas 

constitui somente um filtro de enunciados, esses esquemas e proposições 

não poderiam constituir a representação direta de enunciados realizados. 

São estruturas que regem a conformidade dos enunciados realizados às 

restrições de sua formação discursiva. A menor unidade discursiva supõe a 
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colocação em ação do conjunto do sistema de restrições, e seu 

pertencimento à formação discursiva se manifesta por referência a esses 

esquemas de base, que são igualmente de uma generalidade e de um rigor 

máximos, que cada enunciado especifica a sua maneira (MAINGUENEAU, 

1984/2007: 73).  

 

  

3.1 INTERDISCURSO 

 

 O pressuposto que rege a semântica discursiva é a primazia do interdiscurso:              

                  

                               O interdiscurso tem precedência sobre o discurso. Isso significa propor que 

a unidade de análise pertinente não é o discurso, mas um espaço de trocas 

entre vários discursos convenientemente escolhidos. [...] Em termos de 

gênese, isso significa que esses últimos não se constituem 

independentemente uns dos outros, para serem, em seguida, postos em 

relação, mas que eles se formam de maneira regulada no interior de um 

interdiscurso (MAINGUENEAU, 1984/2007: 21). 

 

  

  Maingueneau detalha o conceito de interdiscurso de acordo com a seguinte 

tríade: universo discursivo – conjunto de formações discursivas de todos os tipos que 

interagem numa certa conjuntura; campo discursivo – conjunto de formações 

discursivas que se encontram em concorrência; e espaço discursivo – “subconjunto de 

formação discursiva que o analista julga relevante para seu propósito colocar em 

relação. Tais restrições devem resultar apenas de hipóteses fundadas sobre um 

conhecimento dos textos e um saber histórico”. (MAINGUENEAU, 1984/2007: 37). É 

no interior do campo discursivo que se constitui um discurso por meio de formações 

discursivas já existentes, entretanto um discurso não se constitui da mesma forma com 

todos os discursos desse campo. O campo discursivo, aqui estudado, é o campo 

discursivo político em contexto do segundo turno da campanha eleitoral à prefeitura de 

São Paulo em 2008. O discurso político contribui para a legitimação do próprio campo 

discursivo político em que se inscreve na medida em que o candidato político 

demonstra conhecer a realidade de seus eleitores, fundamenta suas propostas nos 

desejos de uma coletividade, reivindica o direito de administrar um departamento 

público e produz identidades coletivas que ultrapassam os interesses individuais.  O 

espaço discursivo é um espaço de trocas constituído de discursos de ao menos duas 

formações discursivas que estão em concorrência (em concordância ou em conflito 

polêmico): são recortes, cujas relações privilegiadas o pesquisador julga apropriadas e 
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interessantes para seu propósito de análise, selecionando-os. O espaço discursivo que 

se constrói, nesta dissertação, é o de entrelaçamento do PT e do DEM em disputa pela 

hegemonia política no espaço discursivo que os constituem.  

O interdiscurso pode ser definido como uma rede de trocas na qual diferentes 

discursos se constituem. A relação interdiscursiva inicia-se no momento da gênese dos 

discursos, pois, os discursos já “nascem” imbricados em uma relação dialógica. 

 

3.2 A SEMÂNTICA GLOBAL 

 

Um procedimento que se funda sobre uma semântica discursiva não apreende o 

discurso privilegiando um plano ou outro, mas integrando-os a todos, tanto na ordem do 

enunciado quanto na da enunciação. O sistema de coerções semânticas revela o 

interesse do autor em fazer aparecer as diversas formas de coerção a que um discurso é 

submetido e a ligar, por diferentes vieses, duas problemáticas, a da gênese e a da 

interdiscursividade, apreendendo de uma só vez o discurso através do interdiscurso. 

A ordem de sucessão dos planos é completamente arbitrária, ou seja, não 

constitui de forma alguma um modelo genético em virtude do qual o enunciador 

escolheria previamente um tema, depois um gênero, depois um vocabulário etc. (cf. 

MAINGUENEAU, 1984/2007: 79-81). Com isso, Maingueneau afirma que tanto na 

ordem da superfície textual – a intertextualidade, o léxico, os temas etc. – quanto na 

ordem da enunciação – o estatuto de enunciador e coenunciadores, os modos de 

enunciar etc. – opera, para um discurso dado, o mesmo sistema de coerções semânticas. 

A seguir, passo a comentar alguns dos planos discursivos que são relevantes para a 

análise do corpus desta dissertação. No entanto, mesmo nesse esforço de didatização 

dos vários planos, é praticamente impossível separar aquilo que é da ordem da 

superfície textual e o que é da ordem da enunciação. 

 O intertexto de um discurso, a saber, o conjunto de fragmentos que ele cita 

efetivamente, se diferencia de sua intertextualidade, isto é, dos tipos de relações 

intertextuais que a competência discursiva define como legítimas. “Todo campo 

discursivo define uma certa maneira de citar os discursos anteriores do mesmo campo” 

(MAINGUENEAU, 1984/ 2007:81), pois cada membro de um campo compartilha de 

determinadas coerções. Em outras palavras, questões relacionadas à saúde, à segurança 

e à educação são adequadas ao campo discursivo político, mas não cabem a este campo 

discussões que concernem à física quântica. Ao lado das coerções compartilhadas 
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pelos diversos membros de um campo, há também o passado específico que cada 

discurso particular constrói para si, atribuindo-se certas filiações e recusando outras.  

  O slogan “A esperança vai vencer de novo”, presente em alguns dos spots do 

PT, estabelece uma intertextualidade interna com um slogan da campanha eleitoral à 

presidência da República, em 2002, do então candidato petista Luís Inácio Lula da 

Silva: “A esperança vai vencer o medo”. Esse trabalho de memória discursiva interior 

ao campo dá-se o nome de intertextualidade interna. Em alguns spots, o DEM constrói 

um simulacro da gestão petista por meio da inserção de trechos de músicas e ditos 

populares em músicas de apoio ao candidato democrata. Esta relação do campo 

político com outros campos, como o campo da música e da sabedoria popular 

denomina-se intertextualidade externa.  

 Não seria coerente mencionar que um ou outro léxico é próprio a um 

determinado discurso, de fato o mais frequente é que haja explorações semânticas 

contraditórias das mesmas unidades lexicais por diferentes discursos. Em um discurso, 

as palavras não são empregadas a não ser em razão de suas virtualidades de sentido em 

língua. Além de seu estrito valor semântico, as unidades lexicais tendem a adquirir o 

estatuto de signos de pertencimento. Os enunciadores serão levados a utilizar aqueles 

que marcam sua posição no campo discursivo. O léxico povo se cristalizou para a 

formação discursiva petista, pois parece que adquiriu o estatuto de pertencimento 

àquela formação discursiva. A palavra povo, no contexto petista, parece dizer mais do 

que as definições encontradas no dicionário on-line Michaellis (2007):  

 

po.vo sm (lat populu) 1 Conjunto de pessoas que constituem uma tribo, raça 

ou nação: Povo brasileiro. 2 Conjunto de habitantes de um país, de uma 

região, cidade, vila ou aldeia. 3 Sociol Sociedade composta de diversos 

grupos locais, ocupando território delimitado e cônscia da semelhança 

existente entre seus membros pela homogeneidade cultural. 4 Pequena 

povoação. 5 As pessoas menos notáveis e menos privilegiadas de uma nação 

ou localidade; a plebe. 6 Grande número; quantidade. 7 Família: Como vai o 

seu povo? sm pl As nações. Aum pej: povaréu. Dim pej: poviléu e povoléu. P. 

da lira: grêmio de capadócios ou capoeiras serenatistas. P. de Deus: o povo 

escolhido; o povo judeu. P. natural: o mesmo que povo primitivo. P. 

primitivo, Sociol: o que forma sociedade isolada, semicivilizada, quando 

comparada com as civilizações urbanas industrializadas da atualidade 

(Dicionário Michaellis on line, consulta em 16/05/2011). 

 

para a  FD petista o léxico povo traz consigo os momentos históricos de luta pelos 

direitos da classe trabalhadora desde que  foi constituído.  

  Semelhante ao que foi dito a respeito do léxico, o importante também não é o 

tema, mas seu tratamento semântico. Maingueneau atribui ao tema, em suas próprias 
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palavras, uma definição vaga, “aquilo em que um discurso trata em qualquer nível que 

seja” (MAINGUENEAU, 1984/2007: 85). Os temas mais importantes são aqueles que 

recaem diretamente sobre as articulações essenciais do modelo semântico: vencer as 

eleições tem um papel decisivo no discurso do PT e do DEM, no contexto das 

campanhas eleitorais à prefeitura de São Paulo em 2008, logo, ambos tratam de temas 

que concernem ao campo político respeitando as coerções coerentes a cada partido 

político, assim, estão em oposição. Não se dirá que dois discursos antagonistas 

partilham de tal ou tal tema, já que sua oposição é global, de um sistema de coerções a 

outro. Os dois sistemas de coerções semânticas têm exatamente que construir temas de 

maneiras divergentes, essa divergência pode ser relativa já que eles estão submersos 

em um universo amplamente aceito por ambas as partes. De fato, será necessário 

rejeitar tanto a ideia segundo a qual esses dois conjuntos temáticos seriam idênticos 

quanto à ideia segundo a qual eles seriam totalmente disjuntos.  

  Os temas que não são impostos pelo campo discursivo podem estar ausentes de 

um discurso, mas aqueles que são impostos podem estar presentes de várias maneiras. 

Não é fácil determinar exatamente os limites do conjunto de temas impostos, porque 

eles são justamente o que está em jogo num debate permanente no interior do campo. 

A estabilidade do conjunto de temas impostos do campo político é bem pequena, pois, 

todo discurso que quer ser aceito é obrigado a impor um certo número de temas que 

serão tratados diferentemente pelos discursos que são obrigados a considerá-los de 

acordo com determinada conjuntura histórica.  

  Nas campanhas eleitorais à prefeitura de São Paulo em 2008, ao abordar o tema 

saúde que é um tema imposto ao campo político, a candidata do PT e o candidato do 

DEM polemizaram quanto ao trato deste tema devido a formação discursiva de cada 

partido. A candidata petista construiu ou readequou – enquanto prefeita da cidade de 

São Paulo 2002-2005 – os postos de saúde e os chamou de UBS (Unidades Básicas de 

Saúde). Essas UBS foram preparadas para receber pacientes que necessitam de 

atendimento básico e gratuito em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e 

Odontologia. Na gestão democrata, houve a repartição de UBS ou a construção de 

anexos para a instalação de AMA‟s (Assistência Médica Ambulatorial) que tem como 

função o atendimento não agendado de pacientes portadores de patologias de baixa e 

média complexidade nas áreas de clínica médica, pediatria e cirurgia geral ou 

ginecologia. Por consequência, a polêmica refere-se a autoria dessas obras. Para a 

candidata petista, Kassab dividiu as UBS ao meio e chamou uma das metades de 
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AMAS. Para o candidato democrata, foi a sua gestão que construiu esses ambulatórios 

e solucionou os problemas da população. 

  Há temas que são específicos de cada partido político, por exemplo, a proposta 

de internet banda larga gratuita para todas as classes sociais é um exemplo de um tema 

específico tratado pelo posicionamento petista na campanha eleitoral estudada. 

 A respeito dos planos da cena de enunciação é preciso dizer que utilizo as 

propostas mais modernas de Dominique Maingueneau e não os primeiros estudos 

publicados em Gênese dos Discursos. Nessa obra, o autor propõe que o ato de 

enunciação supõe a instauração de uma dêixis discursiva espaciotemporal que cada 

discurso constrói em função de seu próprio universo. Não se trata, pois, das datas e 

locais empíricos em que foram produzidos os enunciados efetivos, por mais que o 

estatuto textual dos enunciadores coincida com a realidade biográfica dos autores. Essa 

dêixis, em sua dupla modalidade espacial e temporal, define de fato uma instância de 

enunciação legítima e delimita a topografia e a cronologia que o discurso constrói para 

autorizar a sua enunciação conforme as coerções da formação discursiva. 

Em Análise de Textos de Comunicação (1998/2008), Maingueneau propõem que 

o discurso pretende persuadir instituindo a cena de enunciação que o legitima, havendo 

uma tripla interpelação, assim definida na análise de discurso de Maingueneau: cena 

englobante (p. ex., discurso político); cena genérica (p. ex., spot televisivo); cenografia 

(p. ex., programa infantil). A primeira refere-se ao tipo de discurso; a segunda, ao 

gênero discursivo; a terceira, à cena de fala que o discurso pressupõe para poder ser 

enunciado. A cenografia é apontada como uma cilada ao coenunciador, sendo validada 

progressivamente ao desenvolver e construir a enunciação. Não é imposta pelo tipo ou 

pelo gênero de discurso é instituída pelo próprio discurso.  

 Para Maingueneau (1998/2008), dizer que a cena de enunciação de um 

enunciado político é a cena englobante é insuficiente, pois o coenunciador não está 

tratando com o político, mas sim com gêneros de discurso particulares. Cada gênero de 

discurso define seus próprios papéis: num panfleto de campanha eleitoral, trata-se de 

um candidato dirigindo-se a eleitores, essa cena define conjuntamente o que poderia ser 

chamado de quadro cênico do texto. No entanto, não é com o quadro cênico que se 

confronta o eleitor, mas com uma cenografia.  A cenografia não é simplesmente um 

quadro, um cenário, como se o discurso aparecesse inesperadamente no interior de um 

espaço já construído e independente dele: é a enunciação que, ao se desenvolver, 
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esforça-se para constituir progressivamente o seu próprio dispositivo de fala (cf. 

MAINGUENEAU: 1998/2008, 86-7). 

 

A cenografia implica, desse modo, um processo de enlaçamento paradoxal. 

Logo de início, a fala supõe uma certa situação de enunciação que, na 

realidade, vai sendo validada progressivamente por intermédio da própria 

enunciação. Desse modo, a cenografia é ao mesmo tempo a fonte de discurso 

e aquilo que ele engendra; ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve 

legitimá-la, estabelecendo que essa cenografia onde nasce a fala é 

precisamente a cenografia exigida para enunciar como convém, segundo o 

caso, a política, a filosofia, a ciência, ou para promover certa mercadoria ... 

(MAINGUENEAU, 1998/2008: 87-8).   

 

 

Uma cenografia pode, também, apoiar-se numa cena já instalada na memória 

coletiva que se inscreve positivamente ou negativamente num determinado grupo. 

Os gêneros não são todos igualmente propícios ao desenvolvimento de 

cenografias variadas, assim se dividem em dois pólos extremos: de um lado, os que se 

limitam ao cumprimento de sua cena genérica (p.ex. a lista telefônica); de outro, os 

gêneros que exigem a escolha de uma cenografia (o discurso publicitário e o político são 

os melhores exemplos).   

O ethos está extremamente ligado a cena de enunciação. Relacionando o 

conceito de ethos ao de cenografia, Maingueneau reformulará um percurso de leitura do 

sentido nos textos: 

 

O leitor reconstrói a cenografia de um discurso com o auxílio de indícios 

diversificados, cuja descoberta se apóia no conhecimento do gênero do 

discurso, na consideração dos níveis da língua, do ritmo etc., ou mesmo em 

conteúdos explícitos. Em uma cenografia [...] a figura do enunciador, o 

fiador, e a figura correlativa do coenunciador são associadas a uma 

cronografia (um momento) e a uma topografia (um lugar) das quais 

supostamente o discurso surge (MAINGUENEAU, 2005/2008, p. 77). 
 

Maingueneau (2006/ 2008:63) reconhece que a problemática sobre o ethos na 

AD não é fundamentalmente infiel à concepção aristotélica. Aristóteles, ao escrever a 

sua Retórica, pretende examinar o que é persuasivo na oralidade para cada tipo de 

indivíduo. Para o autor, há três espécies de provas empregadas pelo orador para 

persuadir seu auditório que não devem ser compreendidas isoladamente: o ethos – 

imagem de si criada pelo discurso, o pathos – paixões – e o logos – argumentos. A 

prova pelo ethos, considerada a mais importante pelo filósofo, consiste em causar boa 

impressão mediante a forma com que se constrói o discurso, ou seja, em dar uma 

imagem de si dotada de características psicológicas e sociológicas capaz de convencer o 
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auditório (cf. MAINGUENEAU, 2006/ 2008: 56-7). Maingueneau parece concordar 

com algumas idéias expostas na Retórica de Aristóteles, são elas: o ethos é uma noção 

discursiva; o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o 

outro; é uma noção fundamentalmente híbrida. Para o autor, o ethos de um discurso 

resulta da interação de diversos ethé: ethos pré-discursivo, ethos discursivo (ethos 

mostrado), ethos dito e o ethos efetivo o qual o destinatário constrói em resultado da 

interação dessas diversas instâncias, cujo peso respectivo varia segundo os gêneros de 

discurso.  

O discurso político é um exemplo de discurso que implica um ethos pré-

discursivo, a saber, durante a apresentação de um candidato de determinado partido 

político, o posicionamento ideológico, o modo de exposição na cena midiática e a 

semelhança com outros candidatos do mesmo partido revelam indícios para a 

construção de uma imagem do enunciador mesmo antes da enunciação, a qual pode se 

confirmar ou se infirmar. 

 O ethos do enunciador se traduz no tom, que se relaciona tanto ao escrito quanto 

ao falado. Maingueneau (1984/2007) propõe que todo discurso oral ou escrito supõe 

uma vocalidade específica, que permite relacioná-lo a uma fonte enunciativa, por meio 

de um tom que indica quem o disse:  

 

Essa determinação da vocalidade implica uma determinação do corpo do 

enunciador (e não, bem entendido, do corpo do autor efetivo). Assim a 

leitura faz emergir uma origem enunciativa, uma instância subjetiva 

encarnada que exerce o papel de fiador. [...] O “fiador”, cuja figura o leitor 

deve construir com base em indícios textuais de diversas ordens, vê-se, 

assim, investido de um caráter e de uma corporalidade, cujo grau de 

precisão varia conforme os textos.  (MAINGUENEAU, 2006/ 2008: 72) 

 

O discurso oral ou escrito supõe um ethos que emerge de um comportamento 

global. Trata-se de atribuir um caráter, ou seja, um conjunto de traços psicológicos, 

inseparável de uma corporalidade – conjunto de vestimentas e traços físicos e o modo 

de se movimentar no espaço social: “O ethos implica uma forma de mover-se no espaço 

social, uma disciplina tácita do corpo, apreendida por meio de um comportamento” 

(MAINGUENEAU, 2006/ 2008:65). O ethos do discurso político, como o do de outros 

discursos, pretende realizar uma ação sobre o coenunciador que é chamada de 

incorporação, e cujo propósito é fazer que o coenunciador assimile o discurso, 

identifique-se com o enunciador e adira ao discurso deste, em outras palavras, a 
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incorporação designa a maneira pela qual o coenunciador se relaciona ao ethos de um 

discurso; esse processo não é uniforme, visto que se modula em função dos gêneros e 

dos tipos de discurso. Nesse sentido, é por meio de sua própria enunciação que a 

propaganda eleitoral encarna o que ela prescreve.  

A persuasão por meio da associação dos candidatos políticos que a propaganda 

promove a um corpo em movimento, a uma maneira de habitar o mundo se refere à 

noção de incorporação que atua em três registros, grosso modo, a enunciação da 

propaganda confere uma corporalidade ao fiador, que por meio de seu “tom” atesta o 

que é dito; o destinatário incorpora, assimila um conjunto de esquemas que 

correspondem a uma maneira específica de relacionar-se com o mundo habitando seu 

próprio corpo; as incorporações anteriores permitem a constituição de um corpo, da 

comunidade imaginária daqueles que aderem ao mesmo discurso.  

 Para que o ethos seja legitimado pelo coenunciador é preciso que se indexe em 

representações partilhadas, e, se relacionem a modelos culturais pregnantes, assim, a 

imagem discursiva é ancorada em estereótipos sociais. Nesse sentido: 

   

                              A estereotipagem [...] é a operação que consiste em pensar o real por meio 

de uma representação cultural preexistente, um esquema coletivo 

cristalizado. Assim, a comunidade, avalia e percebe o indivíduo segundo 

um modelo pré-construído da categoria por ela difundida e no interior da 

qual ela classifica. [...] o estereótipo permite designar os modos de 

raciocínio próprios a um grupo e os conteúdos globais do setor da doxa na 

qual situa (AMOSSY, 2005/ 2008:125-6). 

  

  O estereótipo associa-se à representação coletiva cristalizada. O enunciador se 

relaciona a uma categoria social, étnica, política ou outra e adapta a sua apresentação 

de si ao mundo ético – estereótipo cultural – que acredita estar interiorizado e ser 

valorizado pelo coenunciador.  

 

3. 3 A INTERINCOMPREENSÃO 

 

 Para Maingueneau (2007), considerar o espaço discursivo como rede de 

interação semântica implica definir um processo de interincompreensão generalizada, 

segundo a qual cada discurso introduz o outro em seu fechamento. O coenunciador 
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assume a função de tradutor
8
 e (re) interpreta o discurso desenvolvido pelo enunciador 

de seu próprio ponto de vista, traduzindo seus enunciados na forma de um simulacro 

que se constrói a partir das restrições do discurso de origem. O componente de tradução 

do espaço discursivo não deve ser dissociado dos sistemas de restrições de cada 

discurso. Para constituir e preservar sua identidade no espaço discursivo, “o discurso 

não pode haver-se com o Outro como tal, mas somente com o simulacro que constrói 

dele” (MAINGUENEAU, 1984/ 2007:103). 

De acordo com essa noção, quando dois discursos partilham de um mesmo 

espaço discursivo, a relação estabelecida entre eles será sempre polêmica.  Assim, toda 

vez que um determinado discurso está se constituindo, inicia-se a elaboração de uma 

rede dialógica que atrai para si uma infinidade de outros discursos. Porém, esses 

discursos Outros são sempre modificados (cf. SILVA, 2008:259). Nesse sentido, ao 

abordar a noção de interincompreensão, Maingueneau (2007) refere-se ao conceito de 

polêmica. Os discursos do PT e do DEM são polêmicos entre si, no contexto estudado, 

porque ambos disputam a conquista dos votos dos eleitores para ocupar ao cargo de 

prefeito da cidade de São Paulo.  

A relação polêmica se nutre também de outras características, por exemplo, a 

heterogeneidade mostrada. A polêmica discursiva seria um tipo de heterogeneidade na 

qual as marcas ou índices polêmicos podem ser identificados na superfície discursiva 

através de simulacros (cf. SILVA, 2005: 259). Cada formação discursiva, ou seja, tanto 

o PT como o DEM, tem uma maneira própria de interpretar seu Outro, dado que a 

relação com o Outro é constitutiva. A formação discursiva não define somente um 

universo de seu próprio sentido, ela define igualmente seu modo de coexistência com os 

outros discursos. Não existe relação polêmica “em si”: a relação com o Outro é função 

da relação consigo mesmo. Para Maingueneau (2007), é a semântica dos discursos que 

comanda a maneira pela qual os discursos polemizam, em sentido restrito, pois, a 

polêmica cria situações irreversíveis ao provocar múltiplos encadeamentos e 

enunciações novas.  

 

 

 

 

                                                           
8 O termo “tradutor” se liga à constituição de formações discursivas que remetem a descontinuidades 

sócio-históricas irredutíveis. 
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3.4 A PRÁTICA INTERSEMIÓTICA  

 

Maingueneau fala de prática discursiva quando se trata de apreender uma 

formação discursiva como inseparável das comunidades discursivas que as produzem. O 

discurso é uma forma de ação social, designa todo sistema de regras que funda a 

unidade de um conjunto de enunciados sócio-historicamente circunscrito. Assim, este 

conjunto de regras se manifesta devido às coerções a que as práticas discursivas são 

submetidas; essas coerções discursivas, verbais e não-verbais, necessárias para delimitar 

o discurso que se forma de maneira regulada no interior de um interdiscurso, a saber, 

cada enunciação discursiva requer regras próprias de acordo com o contexto em que é 

enunciada.  Assim, ele propõe considerar o discurso como uma prática intersemiótica, o 

que supõe que os textos dos domínios não verbais têm tanta importância quanto os do 

domínio verbal nas relações de sentido do discurso. Para pertencer a um discurso, esses 

textos não verbais devem, então, seguir as mesmas restrições impostas aos textos 

verbais. A possibilidade de discursos verbais e não-verbais coexistirem num mesmo 

espaço discursivo se explica pelo fato de obedecerem a um mesmo sistema de coerções 

semânticas. Nesse sentido, o discurso é considerado uma prática intersemiótica, isto é, 

textos de domínios semióticos não verbais devem ser interpretados a partir da mesma 

grade semântica que rege domínios verbais. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISE DOS SPOTS: DOIS DISCURSOS EM CONFRONTO 

 
  

 Por meio de pistas encontradas nos vários planos discursivos, e mediante a 

análise das diversas cenografias e do ethos construídos nos spots reunidos como 

exemplares do material de propaganda dos candidatos Marta Suplicy (PT) e Gilberto 

Kassab (DEM) durante o segundo turno da campanha eleitoral à Prefeitura de São 

Paulo em 2008, pretendo desvendar os efeitos de sentido criados nesses discursos 

políticos. O intuito de tais peças publicitárias em contexto político é fazer crer, agradar 

ao coenunciador e tornar-se repetível, buscando sua adesão ao discurso. Para tanto, 

esses discursos em análise permitem a variação de cenografias – cenas instauradas pela 

enunciação, que ao mesmo tempo a constrói e a legitima (MAINGUENEAU, 

1998/2008: 89). 

 Para Maingueneau (2010), o enunciador do discurso político não é o produtor 

efetivo do texto, porém, o texto expressa a convicção de sua linha política. O político, 

portanto, deve se responsabilizar por aquilo que profere oralmente ou pelo que assina, 

quando se trata de um texto escrito. No caso das propagandas eleitorais exibidas na 

televisão, a responsabilidade da enunciação não é atribuída diretamente ao candidato, 

pois este é visto apenas como uma personagem. Desse modo, os textos produzidos por 

alguma coletividade, pelas agências publicitárias e/ ou partido político não podem ser 

associados a um autor, mas a uma entidade coletiva restrita, composta de indivíduos 

estáveis durante um certo período de tempo. Como observa o autor, “um partido 

dotado de um nome próprio e de um aparelho de direção estáveis pode, ao longo do 

tempo, defender as posições mais diversas com militantes que se renovam 

constantemente” (MAINGUENEAU, 2010: 37). A responsabilidade discursiva nem 

sempre é atribuída ao candidato, mas a um grupo de enunciadores desconhecidos, que 

narram, de um lugar não especificado, determinada situação de apoio ou oposição a um 

candidato. 

 Destaco também o fato de que o ethos analisado nesta dissertação não se refere 

ao ethos empírico, aquele do enunciador físico Marta Suplicy e/ou Gilberto Kassab, 

mas ao ethos discursivo, ou seja, aquele que emana de um determinado 

posicionamento discursivo, PT e DEM, em seus movimentos de enunciação. Entende-
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se assim que o ethos de um candidato político permite certa mobilidade, em função das 

inúmeras variantes da campanha eleitoral.  

  E ainda, em virtude do primado do interdiscurso, qualquer comentário sobre o 

discurso de um dos candidatos recairá, de alguma forma, sobre o discurso do outro, 

pois um introduz o Outro em seu fechamento. A relação polêmica entre esses discursos 

indica que, ao partilharem o mesmo espaço discursivo, ambos pretendem criar o efeito 

de sentido de ter o melhor programa para o governo da cidade de São Paulo, 

objetivando ganhar o voto do eleitor. 

No processo de interincompreensão – a grosso modo, tradução do discurso do 

outro – surge o simulacro, que aparece como uma forma de crítica à administração 

governamental  e às atitudes políticas de um ou outro candidato. As supostas proposta e 

ações de governo aparecem de modo implícito ou explícito, e, numa relação de 

antagonismo, é construído o simulacro das supostas atitudes governamentais e pessoais 

do candidato da oposição. O discurso político não pode suportar que haja outro discurso 

político concorrente e, por isso, tende a anular o discurso do outro.  

Embora os discursos do PT e do DEM se oponham, eles mantém coerência 

interna, imposta pelo espaço e campo discursivos. Muitos spots seguem os mesmos 

procedimentos estruturais e a maioria deles termina com uma frase que é facilmente 

destacável pelo lugar privilegiado que ocupa no texto e que apresenta forte ligação com 

a temática central do spot, como o slogan. Ao enunciar, o candidato procura um 

posicionamento espacial frente às câmeras que favoreça a simulação do olhar face a 

face. Assim, visa a construir um efeito de sentido de credibilidade, pois, para o senso 

comum, o olho no olho é um indício de sinceridade e favorece a adesão dos eleitores. 

Os dois primeiros spots da série analisada são uma espécie de apresentação dos 

candidatos Gilberto Kassab e Marta Suplicy. Esse tema é imposto ao campo discursivo 

político, pois conhecer um candidato, seus feitos e suas propostas é imprescindível para 

a escolha de um candidato:   

                         
 Ele venceu o primeiro turno 

 É o prefeito da coragem 

 Vamos acabar com a roubalheira  

 Cidade limpa  

 Fim das escolas de Lata 

 Acabou 

 Ele venceu o primeiro turno 

 É o prefeito do trabalho 

 Vamos trabalhar  

 Dois novos hospitais 

 Vinte e cinco novos CEUs 
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 Agora, quero fazer um governo de união,  

 acima dos partidos. 

 Porque o interesse da cidade vem em primeiro lugar. 

 Obrigado, São Paulo 

 E vamos trabalhar  

 Kassab  

 O prefeito de todos
9
 

 

 

Uma voz desconhecida inicia a narração da mensagem do spot a partir do 

pronome ele. Chama-se de “não-pessoa” (cf. BENVENISTE, 1966/1991: 252) a terceira 

pessoa verbal que ocupa uma esfera diferente da ocupada pelo enunciador e pelo 

coenunciador. O spot cria um clima de suspense. Sem referências explícitas, o 

coenunciador é levado a buscar referências baseando-se nas pistas discursivas exibidas 

pelo próprio spot para saber de quem se fala. Na medida em que o texto é enunciado 

aparece a imagem de uma mão masculina, que executa algum trabalho, e rapidamente a 

imagem se abre para o tronco do candidato. Simultaneamente à enunciação da sentença 

“Fim das escolas de lata”, o nome do candidato é mostrado em imagem que reproduz o 

título de uma matéria jornalística: “Kassab põe fim à última escola de lata”. 

O terceiro, o sexto, o nono e do décimo segundo ao décimo quinto são versos 

narrados por Kassab, no entanto o rosto de Kassab só aparece a partir do décimo 

segundo verso, os demais são narrados por aquela voz desconhecida. Kassab anuncia 

“Vamos acabar com a roubalheira”. O verbo ir, conjugado no modo indicativo na 

primeira pessoa do plural, demonstra a união de Kassab com todos aqueles que desejam 

acabar com a “roubalheira”. E diz, de modo implícito, que os outros políticos roubam e 

continuarão roubando, caso Kassab não seja eleito.   

A dinamicidade do spot e a proposta de fazer um governo sem roubalheira 

constroem traços do ethos de um candidato trabalhador e corajoso, porque enfrenta 

políticos que roubam e, além disso, é capaz de não ceder a pressões de renomados 

publicitários, ao proibir outdoors em vias públicas e restringir a publicidade nas 

fachadas dos estabelecimentos comerciais.   

A credibilidade de Kassab é obtida pela conversa olho-no-olho dele com o 

eleitor. Tal candidato quer se distanciar da história de seu partido, para se unir ao 

eleitor: “Agora, quero fazer um governo de união acima dos partidos”. O tom de homem 

trabalhador é construído não somente com a menção do léxico trabalhar e suas 

variantes, mas, também, devido à construção semântica do enunciado. A dinamicidade 

                                                           
9
 Os spots são apresentados aqui do modo como foram exibidos na TV, com a reprodução das legendas 

que os acompanhavam. 
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no modo de enunciar seus feitos – fim das escolas de lata, a criação do Projeto Cidade 

Limpa, o fim da roubalheira, a construção de dois hospitais e de vinte e cinco novos 

CEUs – ajuda a constituir essa imagem. As ações de Kassab, por sua vez, são 

comprovadas por recortes de títulos de matérias jornalísticas que ilustram a enunciação: 

“Cidade limpa da poluição visual”; “Kassab põe fim à última escola de lata”; “São 

Paulo ganha novo hospital depois de 17 anos”, “Governador e prefeito inauguram 

CEU”. O candidato promete ao eleitor um governo de união. O elemento dêitico 

“agora” tem como ponto de referência a própria enunciação e nesse caso, indica um 

futuro próximo, pré-determinado, a vitória na eleição. 

Todos esses elementos, apresentados numa sequência que traz somente no final 

o nome do candidato, permitem a construção de uma cenografia baseada em suspense, 

mas um suspense que se resolve nos próprios elementos do texto, tal qual nos jogos de 

adivinhação. 

O spot que apresenta a candidata Marta Suplicy começa com uma voz 

desconhecida, que narra a história de vida da candidata e associa a história dela à 

história da cidade de São Paulo. Para cada menção à cidade e seus méritos, há uma 

menção à Marta e suas qualidades, num paralelismo que envolve as construções 

sintáticas, as sequências de imagens e até o ritmo da fala da narradora. O spot inicia 

com a imagem de Marta em frente ao Colégio de São Paulo, monumento histórico, onde 

foi levantada a primeira construção da atual cidade de São Paulo, quando o padre 

Manuel da Nóbrega e o então noviço José de Anchieta, jesuítas a mando de Portugal, 

resolveram estabelecer um núcleo para fins de catequização de indígenas no Planalto. 

Uma mão com traços de que pertence a um trabalhador vira uma espécie de página e 

outros monumentos que representam a história da cidade são mostrados, como a obra de 

Victor Brecheret “Monumento às Bandeiras”, que é uma homenagem aos bandeirantes 

paulistas que estenderam as fronteiras brasileiras e desbravaram os sertões nos séculos 

17 e 18. A maioria dos bandeirantes era composta por índios (escravos e aliados), 

caboclos (mestiços de índio com branco), e alguns brancos que eram os capitães das 

bandeiras. 

O efeito de sentido de comunhão entre Marta Suplicy e a cidade é reforçado pela 

repetição do pronome demonstrativo “esta”, um demonstrativo que designa um objeto 

indicando implicitamente ao coenunciador que esse objeto: existe, é único, pode ser 

identificado no contexto da enunciação (cf. MAINGUENEAU, 1998/2008:186). 

Embora o nome da candidata não seja dito, é identificada não só pelo contexto da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caboclos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brancos
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enunciação, mas também por suas imagens exibidas ao longo do spot. O nome da 

candidata aparece em três momentos. Enquanto o narrador enuncia o verso “Esta 

mulher construiu sua vida com coragem e determinação” aparece, pela primeira vez, seu 

nome atrelado à legenda “deputada federal – PT”; depois aparece novamente em um 

título de matéria jornalística: “Pobres vão sentir falta de Marta, diz Candido”. E no final 

do spot, aparece seu nome e o símbolo do partido, uma estrela vermelha com o número 

13 dentro dela.  

A cenografia parece a de um filme biográfico, em que a vida do personagem 

biografado adquire traços heróicos. O tom é poético, de um sentimentalismo profundo. 

Assim, faz emergir traços como pioneirismo, coragem, heroismo, construindo o ethos 

de uma candidata redentora, que sonha os mesmos sonhos da cidade. 

  
Esta é a história de uma cidade 

que nunca se rendeu 

E esta é a história de uma mulher 

que nunca se acomodou 

Esta cidade se fez com muita luta 

Esta mulher construiu sua vida com coragem e determinação  

vencendo desafios e preconceitos 

Esta cidade quer ser cada vez melhor 

Esta mulher quer voltar a governar esta cidade 

para fazer muita coisa que sonhou  

e que não pode realizar  

Os sonhos desta cidade 

e os sonhos desta mulher tem muita coisa em comum. 

 

As imagens de Marta desde criança até a idade adulta, em vários momentos de 

sua carreira, alternadas com as imagens do crescimento da cidade de São Paulo, 

parecem apontar para a realização desse sonho futuro, reforçando o tom de emoção do 

spot. Além disso, a peça dialoga com o discurso feminista. A repetição da estrutura das 

sentenças, alternando os substantivos femininos cidade/mulher, gera um sentido forte de 

feminilidade.  Embora feminina, Marta é descrita como uma mulher batalhadora que 

venceu desafios e preconceitos, tal como a cidade, e que deseja administrar a Prefeitura 

de São Paulo para concretizar as suas propostas de governo, as quais serão as melhores 

para a cidade.   

Em spot no qual agradece os votos recebidos dos eleitores numa demonstração 

de gratidão pela confiança dos paulistanos dada a ele através do voto, o candidato 

Kassab propõe a união de todos aqueles que não são do PT, porque querem o bem da 

cidade. O sinal de ordem e o sorriso no rosto instituem o tom de combate, união e 

responsabilidade com os eleitores. 
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Muito obrigado pelo seu apoio 

E pelo voto no 1º turno. 

Esse resultado aumenta a minha responsabilidade 

De fazer um governo de união. 

União de todos aqueles 

Que querem o bem de nossa cidade. 

Obrigado, São Paulo! 

E vamos trabalhar. 

25 Kassab prefeito 

 

Do mesmo modo, a candidata Marta Suplicy agradece aos eleitores pelos votos 

no primeiro turno, mas com um tom menos combativo, mais emotivo: 

 
Em primeiro lugar, 

eu quero agradecer de coração 

a todos que votaram em mim. 

É com muita alegria 

que eu chego ao segundo turno. 

E este é o melhor momento 

para você comparar as propostas 

e a história política de cada um. 

Peço, mais uma vez 

o seu voto de confiança. 

E que vença quem você acha  

que represente o avanço para São Paulo. 

A esperança vai vencer de novo. 

 

Ao pedir que os eleitores comparem as suas propostas e a sua história às do 

candidato da oposição, desqualifica o adversário, pois, numa disputa eleitoral, um 

candidato não pediria para ser comparado a outro (candidato) que poderia ter mais 

atributos do que ele a não ser para reivindicar sua superioridade.  

 A comparação é uma estratégia comum nas propagandas eleitorais, cujo intuito é 

marcar as diferenças com o partido da oposição. Dois spots do DEM mostram dados 

comparativos entre os dois anos de gestão do candidato Kassab
10

 com os quatro anos da 

candidata Marta Suplicy. Esses dados comparativos exploram os temas impostos pelo 

campo discursivo político, tais como o transporte e a saúde: 

 
1) Compare. Com a Marta o Bilhete Único só valia nos ônibus. 

Com o Kassab, vale nos ônibus, nos trens e no Metrô. 

No domingo, vale por oito horas: 

E não esqueça: 

Com o Kassab, o ônibus não aumenta no ano que vem.  

Kassab  

Melhor de serviço 

 

                                                           
10

 Kassab assumiu a prefeitura em 2006 por dois anos, após a renúncia do então prefeito José Serra, do 

qual era vice. 
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2) Compare. Em quatro anos 

a Marta não criou nenhum leito hospitalar. Zero.  

O Kassab está entregando 470 novos leitos. 

Kassab  

Melhor de serviço 

O prefeito de todos 

 

Os dados comparativos entre a gestão petista e a democrata são exibidos em um 

fundo azul e associados a imagens que ilustram os respectivos temas. Assim, os dados 

da gestão petista aparecem em letras  brancas e o tom da narração é monótono. Ao 

contrário, a exibição dos feitos de Kassab utiliza letras amarelas e música alegre, em 

tom de empolgação.   

O verbo “Compare”, que dá início aos dois spots, conjugado no modo 

imperativo, cria o efeito de sugestão: o eleitor deve comparar os dados que serão 

apresentados porque Kassab é “Melhor de Serviço”. A partir dos feitos e das propostas 

democratas, constrói-se um simulacro da gestão de Marta.  Ao mencionar: “Com o 

Kassab,o ônibus não aumenta no ano que vem”,  subentende-se que, com Marta, a tarifa 

do ônibus terá reajuste. Da mesma forma , destaca-se, ainda, o descaso petista com a 

saúde versus os feitos de Kassab: “a Marta não criou nenhum leito hospitalar. Zero./O 

Kassab está entregando 470 novos leitos”, o que parece evidenciar a leitura democrata 

de irresponsabilidade petista perante à saúde.  

O slogan “Melhor de serviço”, presente nesses dois spots, é empregado após a 

menção oral do nome do democrata, enfatizando a competência de Kassab perante a 

oposição. Ele é o “melhor”, não há ninguém mais competente do que ele. O slogan “O 

prefeito de todos”, completa o slogan anterior, sugerindo que o DEM quer favorecer 

todas as classes sociais em suas propostas de governo. 

Conforme postula Maingueneau, “o slogan está associado sobretudo à sugestão e 

se destina, acima de tudo, a fixar na memória dos consumidores potenciais a associação 

entre uma marca e um argumento persuasivo para a compra” (MAINGUENEAU, 

2008/1998:171). Aqui, os consumidores potenciais são os eleitores e o produto a ser 

comprado é o candidato, Kassab, que se associa à marca ou ao partido político, 

Democratas,  sob o argumento de ser “Melhor de serviço”. 

O aspecto comparativo dos spots de Marta Suplicy, implícitos, ao recuperar os 

feitos de sua gestão, sugerem que o candidato que a sucedeu (Kassab) pouco fez. As 

propostas para a próxima gestão, marcadas pelo advérbio temporal agora, indicam uma 

nova etapa de benefícios à população e, com isso, reforçam a idéia de que Marta fez, ou 
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seja, quem fez não foi o outro, e, também, a de que fará mais do que o candidato 

democrata: 

 
Foi Marta quem criou e implantou 

121 telecentros 

E agora vamos voltar com os 

cursos de informática nos telecentros 

e levar internet banda larga de graça 

pra todas as regiões. 

A esperança vai vencer de novo. 

 

 

Foi Marta quem construiu 

mais de 23000 casas populares 

E agora vamos construir novas casas 

avançar na regularização de terrenos  

e na transformação de favelas em bairros. 

A esperança vai vencer de novo. 

 

 

Foi Marta quem fez 

106 quilômetros de corredores  

10 terminais 

E agora vamos fazer  

Mais 228 quilômetros de corredores 

8 novos terminais  

E 47 quilômetros de metrô.  

A esperança vai vencer de novo. 

 

 

Foi Marta quem criou e implantou 

o Bilhete Único 

E agora o Bilhete Único vai voltar a carregar na catraca. 

E quem usa vale-transporte 

e passe-escolar 

também vai ter direito às 3 horas. 

A esperança vai vencer de novo. 

 

Esses quatro spots são narrados por um enunciador desconhecido, que narra de 

um lugar não especificado os feitos da gestão de Marta Suplicy (2001-2004), sob a 

ilustração de imagens e vocábulos destacados pela cor branca em um fundo vermelho 

(cor que simboliza o partido). Há aí um tom de neutralidade, objetividade, típico das 

narrativas jornalísticas, e o efeito de sentido de veracidade dos fatos narrados pelo 

jornalistas é transmitido por essa voz em off. Depois, a candidata assume a cena e expõe 

suas propostas de governo, com um posicionamento espacial frente às câmeras que 

favorece a simulação do olhar face a face. Assim, reforça o efeito de sentido de 

credibilidade, com base no já citado indício de sinceridade que é a “conversa olho no 

olho”, uma verdadeira cena validada para todo o conjunto do eleitorado. 

O verso “Foi Marta quem criou e implantou” dá pistas para a depreensão de uma 

proposta de governo de continuidade, pois já fez muito pela cidade, além disso, reforça 
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o traço de candidata experiente. Assim, constrói um simulacro do Kassab, que nada fez 

porque é um neófito. 

A locução verbal “vamos fazer”, conjugada na primeira pessoa do plural, 

demonstra a união entre a candidata e os potenciais eleitores. O pronome “nós”, oculto 

na sentença, indica um “eu” (Marta Suplicy) inclusivo, associado a outros (os eleitores) 

que irão participar da ação (a eleição do novo prefeito da cidade de São Paulo), assim, 

fortalece os traços de coletividade e união do ethos do partido que se consolida com 

ideais de coletividade, de consulta às bases, em detrimento de um certo indivualismo 

que sempre imperou na política brasileira. 

Os versos do primeiro spot – “E agora vamos voltar com os/ cursos de 

informática nos telecentros” – sugerem que os cursos de informática criados e 

implantados pela gestão petista foram interrompidos pela gestão atual (do DEM). 

Assim, a leitura que essa publicidade faz da gestão de Kassab é a de um governo que 

interrompeu um projeto educacional que promovia curso de informática gratuito para a 

população. Então, para corrigir esse prejuízo educacional sofrido pela população mais 

carente, a candidata Marta Suplicy promete, além da retomada dos cursos, a 

disponibilização de internet gratuita para toda a população.  

As propostas de governo apresentadas nos spots sugerem melhorias (para a 

educação, para o transporte público e para a falta de moradia) e propõem soluções para 

os problemas vivenciados pela classe econômica menos favorecida.  

O slogan “A esperança vai vencer de novo”, presente nesses spots, estabelece 

uma intertextualidade interna com um slogan da campanha eleitoral à presidência da 

República, em 2002, do então candidato petista Luís Inácio Lula da Silva: “A esperança 

vai vencer o medo”. Esse slogan surgiu em sua campanha em resposta à declaração da 

atriz contratada da Rede Globo, Regina Duarte, exibida pela campanha do PSDB. 

Naquela ocasião, a atriz dizia estar com medo de o PT vencer as eleições, sob a 

alegação de que o Brasil poderia perder a estabilidade financeira conquistada e a de que 

a inflação poderia voltar, caso Lula fosse eleito.  

 
Com Marta, Marta e Lula, Lula 

São Paulo com a força do povo 

Com Marta, Marta e Lula, Lula. 

A esperança vai vencer de novo. 

 

O apoio do presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, à candidata 

petista é explícito: Marta Suplicy e Lula aparecem juntos em clima de festa em uma das 
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cenas; em outras, as personagens representam eleitores potenciais de diferentes classes 

sociais, etnias e faixas etárias. Alguns desses eleitores encenam as propostas de governo 

da candidata e outros mostram cartazes que, além de exibirem as propostas de governo, 

trazem mensagens de apoio à candidata. O slogan “A esperança vai vencer de novo” é 

retomado tanto oralmente como em cartazes acompanhados de um fundo decorado por 

um céu azul e límpido que fortalece a ideia e o efeito de sentido de esperança por 

futuras melhorias.  

Os três próximos spots demonstram indícios de que o DEM diversificou as 

estratégias para ilustrar sua campanha eleitoral. Tais spots são encenados por fantoches 

que cantam, em frente a um conjunto habitacional, músicas populares do cancioneiro 

nacional, em ritmo contagiante, com letras adaptadas sempre elogiosas à Kassab e 

jocosas em relação à oponente. Os fantoches são diversificadamente caracterizados e 

representam jovens, adultos, idosos, trabalhadores da classe operária, empregadas 

domésticas, donas de casa, imigrantes de várias regiões do país e de diversas etnias. Os 

três spots instituem, na enunciação, a cenografia de um programa infantil construída a 

partir do cenário colorido; da caracterização de personagens que são marionetes; e do 

modo como encenam: cantam, dançam, divertem-se e apresentam placas escritas com 

frases curtas e letras grandes, como se fosse direcionado para um público infantil. 

No primeiro spot, os fantoches seguram placas com os nomes dos programas de 

governo implantados pela gestão de Kassab: Cidade Limpa, AMA‟s e Remédio em 

Casa, embora esses programas não sejam mencionados. O projeto Cidade Limpa, cujo 

objetivo é eliminar a poluição visual em São Paulo, proíbe, por meio de legislação, 

todo tipo de publicidade externa, como outdoors, painéis em fachadas de prédios, 

backlights e frontlights
11

. Os AMA‟s (Assistência Médica Ambulatorial) têm como 

função o atendimento não agendado de pacientes portadores de patologias de baixa e 

média complexidade, nas áreas de clínica médica, pediatria e cirurgia geral ou 

ginecologia. O programa Remédio em Casa visa à entrega domiciliar de 

medicamentos suficientes para 90 dias a portadores de doenças crônicas, estáveis e 

controlados clinicamente, em acompanhamento nas unidades de saúde.  A letra da 

música aparece no vídeo, ao mesmo tempo em que as imagens e cada palavra enunciada 

são acompanhadas pelo ícone de uma carinha sorridente – um círculo amarelo com 

sorriso largo, popularmente conhecido como Smile. 

                                                           
11

 Tanto o backlight como frontlight são tipos de iluminação da tela LCD, no entanto, o backlight ilumina 

a parte traseira ou lateral da tela, ao passo que o frontlight fica na parte frontal da tela LCD. 
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Kassab é boa gente 

Ao invés de andar pra trás  

Com ele eu vou pra frente 

Sorria meu bem 

Sorria  

É Kassab prefeito 

Trabalhando direito  

Nesse a gente confia 

 

O trecho da letra “Sorria meu bem/Sorria” ativa a memória do eleitor, por meio 

da qual é possível remeter esses versos à música popular “Sorria, sorria”, de autoria de 

Evaldo Braga e de Carmem Lúcia, grande sucesso na década de 1970.   

Estabelece-se, aqui, uma relação discursiva entre diferentes campos denominada 

intertextualidade externa, ou seja, nesse caso, o discurso do campo político recorreu ao 

discurso do campo artístico – a música popular – para se afirmar. Por meio da 

encenação de fantoches e da associação da música, esse spot permite a vários eleitores 

relembrarem de sua infância e juventude: parece-lhes permitido esquecer, por algum 

tempo, a condição de adultos chamados a fazer uma escolha eleitoral e, assim, a 

seriedade do discurso político é camuflada. 

A ironia presente na letra da música de Evaldo Braga – narrativa da história de 

um personagem que, após abandonar a amada, pede para ela não chorar, mas sorrir, 

porque está sofrendo por um erro próprio e deve pagar por isso – parece continuar 

presente no trecho citado nesse spot, segundo o qual a candidata Marta Suplicy não fez 

uma boa gestão (2001-2004); consequentemente, não conseguirá se reeleger. Mesmo 

assim, deve sorrir e aceitar a derrota como um desdobramento natural de suas atitudes.  

Os versos “Ao invés de andar pra trás/Com ele eu vou pra frente” remetem ao 

dito popular “Pra frente é que se anda”. Ao afirmar: “Com ele (Kassab) eu vou pra 

frente” diz que a outra candidata não colaborará com o desenvolvimento de São Paulo, 

ou seja, com ela, a cidade irá regredir. Assim, constrói-se um simulacro das propostas 

governamentais da candidata concorrente, com o objetivo de desqualificá-la. 

Implicitamente, sem a menção do nome ou partido político da outra candidata, 

procura-se mostrar que o governo da concorrente trará consequências negativas, 

motivo pelo qual Kassab deve ser eleito prefeito, porque trabalha direito e é confiável. 

No início do segundo spot,  três fantoches aparecem cantando e usando 

instrumentos para mergulho; no refrão, são acompanhados por outros. 

 
São Paulo na enchente                                                                                                                                              

Com água no nariz                                                                                                                                        

PT no comando                                                                                                                                     
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e dona Marta em Paris!                                                                                                              

TOC!TOC!TOC!                                                                                                                                               

Bate na madeira!                                                                                                                                      

Marta outra vez                                                                                                                                              

nem de brincadeira! 

Vixe! 

   

  Neste spot, a polêmica entre os concorrentes Marta e Kassab é explícita.  A 

forma de tratamento “dona”, normalmente, denota respeito às senhoras, no entanto, 

aqui, é irônica e sarcástica, porque, enquanto o povo demonstra respeito à candidata, 

ela aparece distante dos problemas do povo (em Paris). O  programa político de “dona 

Marta” representa a desordem social da qual o cidadão é vítima. O candidato Kassab 

aparece de modo implícito, havendo um enunciador ou um grupo de enunciadores 

falando a favor dele, sem mencionar seu nome.  

O destaque da palavra “Paris” – obtido a partir da rima com a palavra “nariz” – 

faz emergir a memória da origem elitista de Marta. Os versos remetem a um fato 

ocorrido durante o seu mandato, ocasião em que uma enchente alagou parte da cidade 

de São Paulo
12

, no momento em que Marta passava as férias em Paris. O dito popular
13

 

“Bate na madeira!” (expressão utilizada comumente para, segundo a crendice popular, 

espantar o azar e o mau agouro) – acompanhado do som onomatopaico “toc, toc toc” –, 

constrói o efeito de sentido de que o mau agouro e o azar a serem espantados estão 

personificados em Marta Suplicy. Nessa  mesma direção, o emprego da  expressão 

popular – sob a forma da interjeição “vixe!” – acentua o sentimento de repulsa à 

candidata. A interjeição “vixe!”, proveniente da exclamação “Virgem Maria!”, mais 

tarde, reduzida para “vige!” e regionalizada, no norte e nordeste do país, para a forma 

“vixe!”, retoma as vozes dos nordestinos que vivem na cidade de São Paulo e apoiam o 

PT. O DEM procura se identificar com esses eleitores por meio do simulacro que 

constrói da candidata petista. O democrata desqualifica a petista e, assim, cria a imagem 

de trabalhador, ao mesmo tempo em que faz o simulacro da imagem política da 

candidata petista, mostrando-a como uma prefeita irresponsável, porque faz turismo, 

enquanto a população mais carente sofre em decorrência das enchentes.  

                                                           
12

 As enchentes em São Paulo são  tragédias contínuas e recorrentes, há tempos sem solução e, por isso, 

instaladas na memória coletiva, principalmente da população de mais baixa renda – geralmente 

nordestinos - que vive em áreas de maior risco e que está mais sujeita às consequências dos fenômenos 

metereológicos. 

  
13 O dito popular é uma enunciação que retoma inúmeras enunciações anteriores e, por intermédio de sua 

própria voz, representa uma outra: a “sabedoria popular”. Esses enunciados, conhecidos pelo conjunto de 

falantes da língua e inseridos na memória  coletiva, favorecem a identificação com o candidato.  
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 Embora recuperando uma memória trágica, o modo de enunciação torna a cena 

descontraída, engraçada e cheia de humor: os eleitores podem se divertir com a crítica 

que, por sua vez, parece não ser agressiva à adversária.  

O terceiro spot é encenado, inicialmente, por três fantoches que cantam e tocam 

instrumentos musicais;  depois, outros aparecem na encenação: 

      
Não quero belezura 
Com escola de lata 

Eu não quero taxa  

Com a saúde abandonada! 

TOC!TOC!TOC!                                                                                                                                                        

Bate na madeira! 

Marta outra vez  

nem de brincadeira! 

Vixe! 

 

Neste spot, a relação interdiscursiva com os fatos que marcaram a gestão da 

candidata Marta Suplicy enquanto prefeita da cidade de São Paulo (2001-2004) é 

explícita: procura-se levar o eleitor a refletir a respeito dos pontos negativos do 

mandato petista. Para tanto, remete novamente às informações instauradas na memória 

coletiva paulistana. 

O ítem lexical “belezura
14

”, usado para designar a candidata concorrente, quer 

fazer crer ao telespectador que ela está sempre mais preocupada com a vaidade pessoal 

do que com as atividades de trabalho exigidas pelo cargo. Para o enunciador, perante a 

existência das escolas de lata
15

, a “belezura” de um candidato a prefeito desaparece, ou 

seja, deve ser negada. 

Ao se manifestar contra as taxas (sobre a coleta do lixo e sobre o consumo de 

energia elétrica, por exemplo), o enunciador evoca as vozes que foram contrárias à sua 

criação, na gestão de Marta Suplicy. Enquanto a petista é acusada de abandonar a 

saúde, o plano de governo de Kassab e de políticos do mesmo partido ou de partidos 

                                                           
14

 “Belezura” foi termo introduzido por Paulo Freire como sinônimo de “boniteza”: [...] uma inspiração 

ainda não definida, nada delimitada, mas que me fazia imaginar contextos de sala de aula, estratégias, 

atividades, circunstâncias que contemplassem respeito, belezura (lembrando Paulo Freire), conheci- 

mento, harmonia, alegria, paz. (Arnt, Rosamaria de Medeiros. 2007.  Docência transdisciplinar: em 

busca de novos princípios para ressignificar a prática educacional. Disponível em: 

http://www.sapientia.pucsp. br /tde_busca/ arquivo.php?cod Arquivo=4742. Acesso em 1º/11/2010.)   

 
15

 As escolas de lata, também chamadas de salas emergenciais ou salas modulares, foram criadas durante 

a gestão de Celso Pitta (1997-2000). Este prefeito construiu 54 escolas emergenciais em contêiners que 

seriam brevemente substituídos, porém não cumpriu com o prometido. Depois de sua gestão, Marta 

Suplicy assumiu a Prefeitura e eliminou dez dessas escolas. A gestão seguinte, inicialmente encabeçada 

por José Serra, e depois por Gilberto Kassab, acabou com as últimas 44. 
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coligados destaca melhorias para esse tema. Como no spot anterior, este também usa o 

“toc, toc toc, bate na madeira”. 

Os três spots apresentam ditos populares. Para Maingueneau (2010), a presença 

desse tipo de expressão será tanto mais bem sucedida quanto menor for a modificação 

causada no provérbio original. Assim, o primeiro spot analisado apresenta o processo 

de captação
16

 ao utilizar os versos “Ao invés de andar pra trás/Com ele eu vou pra 

frente”, imitados do dito “Pra frente é que se anda”. E os dois últimos empregam, além 

do dito popular “Bate na madeira!” (para espantar o mau agouro que, no caso, seria a 

eleição de Marta Suplicy), também a interjeição “vixe!” (para acentuar o sentimento de 

repulsa à candidatura petista).  

Embora o ato enunciativo não seja realizado diretamente pelo candidato 

oponente, o objetivo desses spots é obter a cumplicidade do eleitor. Em meio à 

cenografia de programa infantil, constrói-se o efeito de sentido de que Kassab é um 

bom administrador, responsável por uma solução salvadora que irá reparar os males 

existentes: a falta de desenvolvimento, as enchentes, o descaso com a saúde pública.  

Assim como o DEM, o PT exibiu três spots, mas com apenas uma música – um 

jingle – para três imagens diferentes, cujas placas faziam parte da cena. A música 

também é animada, porém as imagens são tradicionais. A cena se inicia com um círculo 

de pessoas, segurando várias placas que representam os bairros da cidade e os projetos 

de governo da candidata, e que funcionam como depoimento visual. Depois, cada um 

dos atores mostra uma placa diferente com o símbolo e o número do partido e frases: 

“Uma nova atitude”; “Metrô na periferia e Internet de graça”; “Nós, de São Miguel 

Paulista, não nos contentamos com pouco”. 

 
Não nos contentamos com pouco                                                                                                                                                      

por isso é 13 

13 de novo! 

Uma nova atitude                                                                                                                                                               

para São Paulo avançar                                                                                                                                          

é o 13                                                                                                                                                                                  

pro bem de nosso povo! 

É o 13                                                                                                                                                                                             

é Marta de novo!                                                                                                                                                

13 

 

 As frases dos spots constituem vários slogans da campanha. Maingueneau 

(cf.:1998/2008:171) menciona que o slogan está associado à sugestão e tem o objetivo 

                                                           
16

 Captação: imitar um texto, tomando a mesma direção argumentativa que o original (Maingueneau, 

1998/2008). 
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de fixar-se na memória do eleitor para obter sua adesão à ideia proposta. Charaudeau 

(2005/2008:100) atribui ao slogan “o efeito de adesão passional mascarada por uma 

ilusão racional, pois o sentido veiculado está impregnado de uma razão emocional que 

excede largamente o que é dito explicitamente”. 

 Há uma construção implícita de simulacro, quando as vozes dos atores que 

interpretam o spot dizem: “Não nos contentamos com pouco”: elas estão “afirmando” 

que os outros candidatos são “pouco” para a cidade e, dessa maneira, desqualificam os 

adversários.  

 “Uma nova atitude” é um slogan que sugere a escolha de outro prefeito para a 

cidade se desenvolver, ou seja, opõe-se à reeleição de Kassab, ao contestar que sua 

atitude seja boa. Além disso, essa expressão se refere à parte do nome da coligação 

entre os partidos que apoiam a candidata Marta Suplicy: “Uma nova atitude para São 

Paulo” (PT, PC do B, PSB, PDT, PPB).  

  O número do partido é repetido inúmeras vezes, para que seja assimilado e 

memorizado pelo eleitor. A utilização dessa estratégia também é perceptível nos spots 

do DEM, no entanto, diferentemente do PT, o DEM explora mais essa estratégia como 

veremos no decorrer dessa análise: 

 
Pra deixar  

Kassab trabalhar 

Digite 25 

Na hora de votar 

Aperte o 2 e depois aperte o 5 

Quando a foto aparecer  

É só confirmar 

Agora  

São Paulo 

Já sabe  

Kassab é 25  

25 é Kassab 

 

Esse spot não é somente uma explicação do uso da urna eletrônica para votar em 

Kassab, nem unicamente a demonstração do número do candidato, mas, principalmente, 

é uma espécie de resposta aos spots da coligação partidária, “Uma nova atitude”. Os 

spots exibidos por essa coligação propõem que o eleitor deve conhecer melhor os 

aspectos pessoais e profissionais da vida de Kassab. Por meio de simulacros, apresenta 

o candidato aos eleitores e levanta várias questões que sugerem que Kassab esconde 

parte de sua vida. Dessa forma, os versos “Agora/ São Paulo?” constroem o efeito de 

que Kassab é conhecido pelos eleitores e respondem, de alguma forma, aos próximos 

cinco spots analisados, cuja responsabilidade discursiva é atribuída à coligação “Uma 
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nova atitude para São Paulo”. Parece que, nesses spots, seguindo o modo de exibição 

das propagandas do DEM, as do PT foram buscando ser mais modernas também. 

 O spot a seguir parece ser o mais polêmico de toda a campanha eleitoral:  

 
Você sabe mesmo quem é o Kassab? 

Sabe de onde ele veio? 

Qual a história de seu partido? 

De quem foi secretário e braço direito? 

De quem esteve sempre ao lado, desde que começou na política? 

Se já teve problemas com a justiça? 

Se melhorou de vida, depois da política? 

É casado? Tem filhos? 

Já que ele não informa nada 

Não é mais prudente se informar melhor sobre ele 

Para decidir certo, 

É preciso conhecer bem. 

  

Este spot relaciona-se intertextualmente com uma propaganda institucional do 

jornal Folha de São Paulo, ou seja, esse spot define uma relação com uma propaganda 

de outro campo discursivo, o do jornal, processo que recebe o nome de intertextualidade 

externa. Pontos brancos num fundo preto constituem lentamente a figura de Hitler, 

enquanto uma voz desconhecida anuncia dados favoráveis da gestão do ditador alemão, 

tais como a redução do desemprego e da inflação e o aumento da renda per capita.  Ao 

completar a imagem do ditador, anuncia-se: “É possível contar um monte de mentiras, 

dizendo só verdade, por isso é preciso tomar muito cuidado com a informação e com o 

jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e nunca se 

vende”. Assim como na propaganda do jornal, no spot do PT a imagem do rosto de 

Kassab surge lentamente em preto e branco. Por meio da relação interdiscursiva, é 

possível recuperar o simulacro que o PT constrói dele, de um posicionamento ditatorial 

do DEM em sua constituição partidária, e também induz à reflexão a respeito da 

veracidade dos dados favoráveis da gestão de Kassab. Enquanto a imagem do candidato 

se forma, questões a seu respeito vão aparecendo na tela em letras verdes, 

acompanhadas pela leitura de uma voz desconhecida. A primeira parte do rosto a ser 

mostrada é o olho, e, cabe lembrar, de acordo com a sabedoria popular, é através do 

olho que se transmite a sinceridade e as verdadeiras intenções. Esse spot questiona as 

atitudes políticas do candidato democrata e de seus aliados e, também, a sua vida 

pessoal. A polêmica gerou em torno, principalmente, das indagações “É casado? Tem 

filhos?”, cuja leitura dá margens para uma interpretação preconceituosa perante o 

homossexualismo.   
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Embora o autor efetivo da peça de campanha seja uma equipe enorme, composta 

pelos trabalhadores de diferentes áreas da agência de publicidade contratada, pelos 

consultores de marketing político, pelas lideranças do partido e da campanha, dentre 

outros profissionais de formações diversas, o spot representa a expressão da convicção 

política da coligação partidária “Uma nova atitude”, da qual o PT faz parte, e de modo 

majoritário, pois é o maior partido da coligação. Embora a candidata Marta Suplicy não 

tenha aparecido nessa propaganda, foi responsabilizada pelo texto, pois é a candidata da 

coligação, e, portanto é essencialmente colada na imagem dela que a figura do fiador do 

discurso da coligação se constrói. A candidata enuncia não apenas em seu próprio 

nome, mas em nome de um metaenunciador, o PT, que é responsável pela validação do 

tesouro que compartilha com membros de uma comunidade. 

Marta, como sexóloga e participante assídua de manifestações gays, construiu 

uma imagem de mulher liberal e sem preconceitos, no entanto, as indagações a respeito 

da vida pessoal de Kassab vão contra essa imagem. Alguém com este perfil, certamente, 

não atrelaria a incompetência profissional à opção sexual do candidato. Marta defendeu-

se, dizendo que só teve conhecimento do spot no momento em que foi ao ar, e culpou a 

agência de publicidade pelo equívoco.  

As questões levantadas a respeito de Kassab pelo PT não são respondidas 

facilmente pelo eleitor, uma vez que constroem um simulacro do democrata. O tom do 

enunciador, ao questionar a origem do candidato e as suas relações políticas e pessoais, 

sugere que os eleitores desconhecem as respostas porque o candidato esconde parte de 

sua trajetória para que não seja prejudicado. No entanto, as informações a respeito da 

vida política e pessoal de Marta Suplicy estão constantemente expostas na mídia.  

Outros dois spots do PT tratam dos direitos das mulheres gestantes. O primeiro 

destaca o comportamento de Kassab antes e durante a campanha eleitoral, “Kassab 

prefeito” versus “Kassab candidato”. O democrata é acusado de vetar o projeto de lei 

que ampliava a licença maternidade das servidoras antes das eleições, e aprovar nesse 

período. No último verso, a paranomásia entre as palavras veto/voto reforça essa idéia: 

 

 

No início do ano 

Kassab vetou um projeto 

Que ampliava a licença maternidade das servidoras. 

Aí em agosto 

ele voltou atrás. 

E passou a defender a idéia. 

Não se deixe enganar. 

Porque enquanto o Kassab prefeito faz uma coisa 
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o Kassab candidato faz outra.    

Afinal, em quem acreditar? 

No Kassab do veto ou no que pede seu voto? 

 

O segundo spot critica o projeto da gestão democrata Mãe Paulistana. Por meio 

da indagação “Será?”, o spot sugere a reflexão a respeito da veracidade das propagandas 

de Kassab. Pensar que as propagandas de Marta só dizem a verdade é possível através 

da construção do simulacro do discurso petista a respeito de Kassab. A ideia de truque é 

retomada novamente. O texto verbal, por si só já provocativo, é acompanhado de uma 

encenação que reproduz uma cena validade, bem conhecida das novelas da televisão 

brasileira, em que uma moça finge estar grávida para “segurar” o mocinho da trama. 

Uma personagem com barriga de gestante aparece dentro de um quarto de bebê, 

admirando a decoração. No momento em que o texto verbal levanta a hipótese de os 

benefícios do projeto Mãe Paulistana serem apenas um truque de Kassab, a personagem 

tira a barriga, que era postiça. Ao negar a credibilidade do democrata, mesmo sem 

mencionar a totalidade de seu programa de governo, o PT quer reforçar a imagem de 

que Marta Suplicy é a candidata da credibilidade, aquela que o eleitor conhece bem: 

 

Na propaganda do Kassab 

o Mãe Paulistana dá enxoval de qualidade 

e não tem stress para marcar consulta. 

Será? 

Ou é mais um... 

truque de propaganda  

só pra ganhar seu voto? 

Pra decidir certo,   

é preciso conhecer bem 
 

Os dois spots seguintes seguem a mesma linha e mostram depoimentos fictícios, 

lembrando novamente a cenografia da novela, cuja temática é a traição, tanto na área de 

negócios como em relacionamentos amorosos. Esses buscam a identificação com o 

eleitor que já vivenciou uma situação como esta ou se comove com aqueles que já 

vivenciaram. No final, essas traições são comparadas àquelas entre candidatos políticos 

e eleitores, todavia, não faz referência a nenhum candidato. Em tom de conselho, pede-

se para o eleitor votar no candidato que conhece bem, caso contrário, poderá se 

arrepender. Esses spots constroem, por meio de uma cenografia de narrativa de ficção, 

traços de um ethos de confiabilidade. 
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O primeiro mostra um jovem senhor bem aparentado, usando terno, em um 

escritório escuro, desarrumado, aparentemente abandonado, desabafando a traição de 

seu sócio que parecia entender muito bem de negócios: 

  

E eu que achava que era o sócio ideal. 
Falava de números como se entendesse tudo. 
Ele traiu minha confiança. 

Eu perdi tudo. 

Na política,  

como em qualquer coisa na vida 

tem que pensar direito 

para não se arrepender depois. 

Para decidir certo, 

É preciso conhecer bem. 

 

O segundo spot mostra uma mulher triste, despenteada e desarrumada, em um 

quarto bagunçado, relatando a desilusão amorosa sofrida por ela. Neste spot, a tentativa 

de aproximação e identificação com o eleitor é marcada também pela expressão “sabe?” 

O enunciador pergunta ao coenunciador se já vivenciou alguma situação semelhante. 

  

Parecia o homem da minha vida 

Ele me prometeu mundos e fundos, sabe? 

Quando eu acordei 

já era tarde. 

Ele tinha levado tudo 

tudo o que eu tinha. 

Na política,  

como em qualquer coisa na vida 

tem que pensar direito 

para não se arrepender depois. 

Para decidir certo, 

É preciso conhecer bem. 

 

Nessas propagandas, não há vínculo partidário explícito, somente ao fim de cada 

uma delas é que aparece em um fundo preto, escrito com letras pequenas, o nome da 

coligação vinculada: “Uma nova atitude para São Paulo”. Nesses spots nada se diz sobre 

algum candidato, no entanto, a implicação de que é preciso conhecer bem um candidato 

para elegê-lo não deixa de ser um simulacro, ou seja, o simulacro aparece mesmo que 

implicitamente. Se este spot é vinculado ao PT e a outros partidos que o apóiam, logo, o 

candidato que não é conhecido é o democrata Gilberto Kassab.    

Pela repetição, o slogan “Pra decidir certo/é preciso conhecer bem” parece ter se 

tornado uma espécie de ideal da campanha petista. Este ideal seria apresentar 

verdadeiramente quem é Kassab. Os spots que terminam com esse slogan tentam se 

tornar críveis pelo efeito de objetividade conquistado pelo anonimato, haja vista que não 
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se associam a um único partido, mas à coligação. Segundo Reboul (1975), a eficácia do 

slogan é decorrente de seu estilo, é a concisão que faz dele uma fórmula marcante, fácil 

de ser memorizada e agradável de ser repetida. A eficácia do slogan se dá por aquilo 

que não diz, ou seja, o destinatário se encarrega de interpretar o “não dito”, cuja leitura 

será fonte das necessidades daquilo que quer acreditar. 

Diferentemente do DEM, que apresenta as suas propostas por meio do simulacro 

que constrói do PT, ressaltando os supostos erros da oposição, esse partido apresenta as 

propostas de maneira tradicional, ou seja, fazendo promessas. Um dos spots apresenta 

as propostas de governo para toda a cidade na área da saúde, da educação e do 

transporte; outros apresentam as propostas para determinada região: zonas norte, sul, 

leste, oeste e central.  

Com Marta, toda cidade vai ganhar 

A Zona Leste vai ganhar 

10 corredores de ônibus 

11 policlínicas com especialidades médicas 

8 UBS  

5 novos CEUs 

E vem mais por aí 

Vote 13 

Vote Marta 

 
Com Marta, toda cidade vai ganhar 

A Zona Norte vai ganhar 

16 creches 

Mais duas novas linhas de metrô 

E dois hospitais  

O de Brasilândia e o de Tremembé 

E vem mais por aí 

Vote 13 

Vote Marta 

 
Com Marta, toda cidade vai ganhar 

A Zona Oeste vai ganhar 

6 creches 

1 nova linha de metrô 

3 policlínicas com exames de imagens 

E 3 UBS 

E vem mais por aí 

Vote 13 

Vote Marta 

 
Com Marta, toda cidade vai ganhar 

A Zona Sul vai ganhar 

O Hospital de Parelheiros 

9 policlínicas 

3 terminais de ônibus 

E 1 nova linha de metrô 

E vem mais por aí 

Vote 13 

Vote Marta 
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Com Marta, toda cidade vai ganhar 

A Zona Central vai ganhar 

2 UBS 

6 creches 

Novos telecentros 

Mais quilômetros de metrô e de corredores de ônibus 

E vem mais por aí 

Vote 13 

Vote Marta 

 

Pra Marta fazer 

31 policlínicas  

3 novos hospitais  

Mais 20 CEUs  

75000 vagas na creche 

228 Km de corredores 

 e muito mais 

            Vote 13 

 Vote Marta 

  

Em um fundo vermelho, fotografias de pessoas em atividades cotidianas que 

aparentemente pertencem à classe média baixa – parte da população que depende de 

recursos públicos na área da educação, saúde e transporte – operários uniformizados, 

funcionários públicos, exercendo suas respectivas funções, professores e estudantes, 

médicos e pacientes – compõem o painel. O primeiro verso dos cinco primeiros spots 

“Com Marta, toda cidade vai ganhar” evidencia que os benefícios da gestão de Marta 

serão para todas as regiões da cidade. A expressão “Com Marta” mostra que somente 

com ela é que a cidade de São Paulo será beneficiada. A expressão “Pra Marta fazer...” 

evidencia que a decisão para a execução (ou não) das propostas da candidata petista está 

nas mãos dos eleitores. Em outras palavras, essa expressão indica uma permissão para 

que a candidata possa executar as benfeitorias e cujo efeito de sentido é o voto a favor 

da candidata. No último spot, várias imagens das propostas de Marta ilustram uma 

única, dando a impressão de que as propostas são muitas e essa quantificação das 

propostas de Marta presente em todos os spots chama a atenção pela diversidade e pelos 

altos números. Desses spots emerge uma cenografia de estatística, apresentando muitos  

números, como nos relatórios de gestão.   

No final de cada spot, o verbo votar, conjugado na 3ª pessoa do imperativo 

“Vote 13/Vote Marta”, denota uma sugestão. Logo, o eleitor é aconselhado a votar em 

Marta para que ela traga benefícios para a cidade. Marta tenta construir uma imagem de 

“salvadora da pátria”, pois, pretende resolver todos os problemas da cidade.  

Alguns spots tanto do PT como do DEM se utilizam de matérias jornalísticas 

para legitimar a enunciação. O próximo spot é ilustrado pelos jornais que mostram os 
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seguintes títulos de notícias: “Kassab sai na frente de Marta aponta Datafolha”, “Kassab 

larga com 17 pontos de vantagem sobre a Marta”, assim enunciados: 

 
Última pesquisa Datafolha. Kassab sai na frente 

E já abre 17 pontos de vantagem sobre a Marta. 

A Marta tem 37 e o Kassab, ô, 54! 

É Kassab prefeito 

25 no peito  

Nesse a gente confia 

 

Em geral, os enunciados destacados de um texto sofrem alterações que podem 

ou não ser significativas. Em decorrência da mudança de suporte, os títulos das matérias 

jornalísticas são enunciados de modo informal. Diferentemente da matéria de jornal, o 

spot se inicia anunciando a fonte de pesquisa dos dados que são apresentados. O 

acréscimo do advérbio “já” no segundo título demonstra que a conquista da intenção de 

votos do candidato ocorreu rapidamente. 

A expressão coloquial ô,  presente no verso “A Marta tem 37 e o Kassab, ô, 54!” 

é um marcador conversacional que indica informalidade e proximidade. Os três últimos 

versos   “É Kassab prefeito/ 25 no peito/ Nesse a gente confia” são acompanhados pelo 

ícone Smile e destacados pelo som e rítmo. No final do spot, aparece escrito o slogan 

“Kassab 25 prefeito” que reforça o pedido de voto a Kassab. O número 25 é enfatizado 

porque é o número que o eleitor deve digitar na urna eletrônica no dia das eleições, para 

votar em Kassab. 

O slogan “Nesse a gente confia” é uma marca uma forte da polêmica, pois 

relaciona-se interdiscursivamente com aqueles slogans exibidos nos spots petistas que 

sugeriam ao eleitor conhecer melhor o candidato democrata.  

O segundo spot exibe o título da matéria de jornal: “Usuários dão nota 9,1 para 

novos CEUs”. O primeiro, segundo, quarto e quinto versos são narrados por uma voz 

não identificada, e o segundo e terceiro por Kassab: 

A pesquisa IBOPE comprova 

alunos e  usuários dão nota nove para os CEUs de Kassab. 

E agora, vamos colocar ensino técnico nos CEUs.  

É isso que interessa para o bem de São Paulo.  

Kassab 

O prefeito de todos 

  

Em um corredor longo, que parece pertencer a um escritório, o candidato 

enuncia em tom de promessa: “E agora, vamos colocar ensino técnico nos CEUs. É isso 

que interessa para o bem de São Paulo”. Caminhando rápido, olhando nos olhos do 

eleitor, constrói-se o efeito de credibilidade pela sinceridade transmitida pela conversa 
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olho-no-olho, e também o de trabalho construído a partir do cenário e da dinâmica dos 

movimentos de Kassab. Cria-se o ethos e a cenografia do empreendedorismo moderno, 

que fala é o administrador moderno de sucesso, e a Prefeitura é a sua empresa. 

O destaque para os versos finais “Kassab/O prefeito de todos” propõe que o 

candidato, caso eleito, trará benefícios para todas as classes sociais. Os CEUs
17

 foram 

criados na gestão de Marta Suplicy em 2001. Ao citar a boa nota que os usuários deram 

aos “CEUs de Kassab”, constrói-se um simulacro do CEU da gestão petista, e faz crer 

que os CEUs de Kassab são melhores do que os do PT.  

O spot democrata mostra e enuncia os seguintes títulos de matérias de jornais: 

“Hospitais da prefeitura estão sem medicamentos”; “Saúde é a maior afetada por cortes 

de gastos”; “Prefeitura agora reduz verba de hospitais”. Esses títulos mostram os 

problemas da gestão petista em um fundo vermelho, em sinal de alerta, assim, se 

constrói o simulacro da gestão petista pela associação da cor vermelha, que é 

constitutiva do PT, aos seus pontos negativos: 

 
 Os jornais e a saúde no tempo da Marta 

“Hospitais da Prefeitura sem medicamentos” 

“Saúde é a maior afetada por corte de gastos” 

“Prefeitura reduz verba de hospitais”. 

  São Paulo não merece isso de novo 

 

Títulos de matérias jornalísticas foram recortados para recuperar informações a 

respeito da gestão de Marta Suplicy. Tais títulos foram associados a um outro título que 

dá pistas do assunto que será tratado. Esse spot termina com a expressão  “São Paulo 

não merece isso de novo”, assim, contribui para ativar a memória discursiva do eleitor e 

o leva a refletir a respeito da gestão petista e dos problemas que existiam e poderão 

retornar, caso Marta seja reeleita. A cenografia que se constrói é a das denúncias 

jornalísticas, posto que o uso das manchetes de jornais sem modificações, mas 

dextextualizadas, distantes de seus suportes de origem, transfere para o spot o ethos de 

credibilidade e seriedade dos jornais, e dá margens para a depreensão do ethos de um 

candidato que, sendo o gestor moderno, irá resolver os problemas deixados pela gestão 

anterior, por meio do simulacro que constrói da candidata petista. 

             

Segundo a revista Veja desta semana 

Kassab não quer que as principais lideranças do seu partido 

Passem perto de São Paulo nesse segundo turno. 

                                                           
17

  CEU- Centro Educacional Unificado - é uma instituição voltada à Educação, criada pela prefeitura da 

cidade de São Paulo.  
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ACM Neto diz a coluna... só depois da eleição. 

Por que será que Kassab esconde tanto 

Seus amigos de partido? 

O que diria o velho ACM 

que foi guru deles todos? 

Por que será que Kassab esconde tanto seu passado? 

Para decidir certo, 

É preciso conhecer bem. 

 

As pistas a respeito do passado político do candidato Kassab são embasadas em 

publicações da Revista Veja.  Esse spot mostra o recorte de uma matéria dessa revista 

na qual diz que Kassab se distanciou das principais lideranças de seu partido durante as 

eleições. As fotos de Jorge Borhausen, César Maia e Antônio Carlos Magalhães, ACM, 

ilustram a narração do enunciador e, com isso, reforçam a associação política e de 

amizade do candidato com esses políticos. Jorge Borhausen iniciou a carreira política na 

UDN
18

, depois, foi um dos líderes da ARENA e, no decorrer dos anos, teve seu nome 

associado a escândalos relacionados à lavagem de dinheiro, “caixa-2”, entre outros.  

César Maia é acusado de superfaturar obras e falhar na gestão do Rio de Janeiro 

enquanto prefeito, principalmente na área da saúde. ACM apoiou a ditadura militar, no 

entanto, enquanto governador da Bahia, conquistou a simpatia do povo pela execução 

de grandes obras que foram envolvidas em denúncias de favorecimento próprio e 

superfaturamento, mesmo assim, poucas vezes, a Bahia foi governada por partidos não 

aliados de ACM. A indagação “Por que será que Kassab esconde tanto seu passado?”, 

associada às outras pistas, ativa a memória discursiva do eleitor que relaciona as 

atitudes do candidato Kassab às de seus aliados, levantando, assim, a hipótese de que 

não fará uma boa gestão porque, historicamente, Kassab e seus aliados tiveram seus 

nomes atrelados a escândalos políticos. 

  Edições antigas do jornal Folha de São Paulo, nas quais Kassab aparece 

apoiando Celso Pitta, enquanto era acusado de corrupção durante o seu mandato (1997-

2000), são mostradas no spot petista. Nessas edições, aparecem títulos de matérias a 

respeito de acusações de corrupção de Pitta.  O enunciador utilizou textos a respeito de 

determinado momento político para embasar a crítica ao candidato que se relaciona 

politicamente com aqueles cujo passado político os condena de alguma forma.  

O spot do PT quer realmente ativar a memória dos acontecimentos políticos que 

o eleitor possa ter, atrelando a imagem de Kassab a de políticos que foram considerados 

corruptos e de direita. O apoio ao Pitta foi um acontecimento político marcante, que o 

PT quer trazer à lembrança do eleitor. 

                                                           
18

 União Democrática Nacional. 
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  1997 fortes denúncias de corrupção 

ameaçam o Pitta de impeachment 

Kassab secretário de planejamento 

e braço direito de Pitta 

lidera o movimento reage Pitta 

e diz para toda a imprensa 

Essa operação de resgate da imagem do prefeito 

não só é necessária como também justa. 

Ele é um homem correto e merece toda a confiança 

Agora São Paulo já sabe: 

esse é o Kassab  

 

 Esse spot parece completar aqueles também do PT que terminam com o slogan 

“Para decidir certo,/É preciso conhecer bem”. Naquele o enunciador sugere ao eleitor 

que conheça o Kassab. Nesse, o eleitor parece conhecer o democrata. Parte da trajetória 

política do candidato Kassab é recuperada. O slogan “Agora São Paulo já sabe:/esse é o 

Kassab” encerra esse spot, dessa forma, o enunciador parece ter cumprido a função de 

informar ao eleitor quem é Kassab, visto que, nos anteriores, enfatizou a importância de 

se conhecer bem um candidato antes de elegê-lo.  

 O próximo spot termina com um slogan parecido com o anterior “Ninguém 

merece isso de novo”, mas o nome da cidade foi substituído pelo pronome indefinido 

ninguém, assim, nenhum eleitor deve sofrer novamente com o descaso da gestão 

pública. Esse spot mostra os seguintes títulos de matérias de jornais e revistas a respeito 

de São Paulo enquanto era gerido por Marta: “São Paulo abandonada”; “SP afogada”;  

“Obra inacabada ajudou a inundar túnel”; “Marta ignora enchentes”. “De licença, está 

em Paris”; “Ópera em Milão, buracos em São Paulo”; “Marta faz farra na Europa antes 

de entregar a Serra uma prefeitura falida”. 

 

Prefeitura da Marta 

2004. Prefeitura da Marta. São Paulo afogada. 

Caos na cidade e onde estava Marta? 

Revista VEJA: Marta faz farra na Europa 

Antes de entregar a Serra uma prefeitura falida. 

Ninguém merece isso de novo. 

 

Para Maingueneau (2006/2008:82), alguns enunciados são destacáveis por sua 

estrutura relativamente breve, pregnante, por ocuparem uma posição relevante no texto 

ou em uma passagem do texto. Ao serem destacados, abre-se a possibilidade de uma 

saída do texto, de uma destextualização, ou seja, de algo que é mais que uma 

sobreasseveração, aquilo que o autor chama de aforização. 
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No caso da sobreasseveração, esta modulação da enunciação que caracteriza 

um fragmento como candidato à destextualização, não é possível falar de 

“citação”: trata-se somente de uma operação de pôr em relevo o trecho que a 

recebe em relação ao restante dos enunciados, por meio de marcas diversas 

[...] A comparação entre enunciados destacados e sua contrapartida – 

sobreasseverada ou não – no texto de que eles são extraídos mostra que, na 

maior parte das vezes, o enunciado sofre uma alteração quando é destacado. 

[...] De fato, estas alterações nos parecem reveladoras de que a 

sobreasseveração e os enunciados destacados têm status pragmático distinto. 

Os últimos decorrem de um regime de enunciação específico, que 

propusemos chamar “enunciação aforizante”: entre uma “aforização” e um 

texto não há uma diferença de forma, mas de ordem (MAINGUENEAU, 

2010: 11-12). 

 

Nesse spot, ocorrem várias aforizações. Trata-se de títulos publicados em jornais 

e revistas que foram recortados de seus textos de origem, onde eram já sobreasseverados 

na forma de manchetes e outros elementos do paratexto, e exibidos no spot democrata. 

Ao serem enunciados, é perceptível a presença de um outro recorte desses títulos pelo 

DEM que, assim, construiu um outro texto, que propõe a construção de um simulacro de 

Marta Suplicy. Por meio dessas aforizações, o DEM utilizou o discurso de outros 

metaenunciadores, jornal Folha de São Paulo, revista Veja, que enunciaram, embora em 

outro contexto, aquilo que ele mesmo queria dizer e, dessa forma, a responsabilidade 

enunciativa é compartilhada, gerando uma cenografia de denúncia jornalística e um 

ethos de autoridade. 

Enquanto o DEM trocava o tom de brincadeira e deboche pelo de denúncia e 

autoridade, o PT produzia um dos spots mais lúdicos da sua campanha:  

 

Boa parte das obras de Kassab 

Foi feita de última hora. 

De olho na eleição 

ele inaugurou as pressas 

neste ano 68 AMAs 

coisa que eles se esqueceram de fazer em 4 

Agora sabe qual foi o truque que Kassab usou? 

Ele pegou UBS, dividiu ao meio 

colocou uma plaquinha 

e inaugurou as AMAS 

como se fossem prédios novos. 

O problema não são as AMAs 

elas até ajudam a população 

O problema é fazer mágica com a verdade. 

Para decidir certo, 

É preciso conhecer bem. 

 

Embora narrado por uma voz que transmite um tom de seriedade, o conjunto de 

imagens que giram em torno do léxico “mágica” dá um ar humorístico ao spot. A 

expressão “O problema é fazer mágica com a verdade”, escrita com letras grandes e 
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brancas, num fundo preto sem narração, marca o início do spot. Títulos de matérias do 

jornal Folha de São Paulo são mostrados, a voz do enunciador parece narrá-los, no 

entanto, percebem-se alterações nos enunciados destacados. As seis primeiras linhas do 

spot são enunciadas “Boa parte das obras de Kassab/Foi feita de última hora/De olho na 

eleição/ele inaugurou às pressas/neste ano/ 68 AMAs/coisa que eles se esqueceram de 

fazer em 4”,enquanto os títulos das matérias mostradas são: “Kassab inaugura mais neste 

ano”; “Maioria das inaugurações de Kassab foram neste ano”; “Kassab inaugurará 80 

obras até março para tentar se viabilizar”.   

A indagação “Agora sabe qual foi o truque que Kassab usou?” é acompanhada 

por gestos de mãos que usam luvas brancas num fundo preto como se fossem mãos de 

mágico. Essas mãos mostram uma construção de madeira que simboliza uma UBS
19

 que 

é cortada ao meio por um serrote e cada uma das partes recebe uma “plaquinha”, uma 

com o nome UBS e a outra AMA
20

.  A palavra placa empregada no diminutivo dá um 

tom pejorativo à atitude de Kassab que é acusado de fazer mágica com a verdade, pois, 

para o PT, não houve a construção de prédios novos, mas somente a mudança do nome 

dos ambulatórios que foram construídos na gestão de Marta Suplicy. 

 

 Arena o partido da Ditadura 

 virou PDS. 

O PDS, partido de ACM, 

Borhausen e Maluf, virou PFL. 

O PFL, partido do Kassab, virou DEM. 

E nestas eleições  

o Brasil inteiro varreu do mapa 

o lado mais conservador da nossa política. 

São Paulo não vai deixar que 

o PFL renasça logo aqui. 

Para decidir certo, 

É preciso conhecer bem. 

 

Esse spot relata a história do Partido dos Democratas relembrando as alterações 

das siglas partidárias do DEM: ARENA, PDS, PFL. Embora não descreva cada 

momento do partido e a trajetória de seus respectivos líderes e afiliados, ativa a 

memória discursiva do eleitor que associa o partido a momentos polêmicos que, de 

acordo com a formação discursiva de cada eleitor, vai ou não denegrir a imagem do 

partido. Para Foucault (1971), “o novo não está no que é dito, mas no acontecimento de 

sua volta” (ibidem: 26), ou seja, a cada vez que se repete algo é um novo acontecimento, 

                                                           
19

 Unidade Básica de Saúde cria da na gestão de Marta Suplicy (2002-2006). 
20

 Assistência Médica Ambulatorial.  
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pois está inscrito em um outro contexto. Esse spot recupera o fim da sigla PFL que, 

após anos de participação significativa no Congresso Nacional, perdeu o espaço político 

conquistado e, por isso, os líderes do PFL optaram pela extinção formal do partido e 

pela constituição de uma nova agremiação, o DEM. Os versos “São Paulo não vai 

deixar que/o PFL renasça logo aqui” constroem um simulacro do eleitor que apoia o 

DEM, pois após explicar a constituição do partido Democrata o eleitor perspicaz não 

votará em Kassab. A repetição dos versos que encerram vários spots dessa campanha 

“Para decidir certo/ É preciso conhecer bem” reforça a idéia de que os eleitores não 

conhecem o candidato Kassab e a de que os partidos coligados ao PT estão prestando 

informações de utilidade pública pois, já que o candidato democrata não diz a respeito 

de sua própria história, esses partidos sentem-se na obrigação de fazê-lo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  Tendo analisado discursivamente os spots apresentados pelas candidaturas do 

PT e do DEM em contexto das eleições à Prefeitura de São Paulo em 2008, foi 

possível ler uma tendência de tratamento humorístico e de infantilização do discurso 

político nos spots da campanha eleitoral, tendência essa que se confirmar nas eleições 

de 2010 para os cargos de presidente, governador, deputado federal e deputado 

estadual. Mulheres eroticamente apelidadas de frutas e palhaços circenses, dentre 

outros, compuseram o elenco de candidatos nessas eleições. As “mulheres frutas” não 

foram eleitas, no entanto um humorista de televisão, natural do Ceará, atingiu a marca 

de mais de um milhão de votos para o cargo de deputado federal pelo Estado de São 

Paulo, entrando para a história das eleições no Brasil como o segundo candidato mais 

votado para o cargo de deputado federal de todos os tempos.  

Parece haver uma mudança de paradigma do discurso das campanhas eleitorais. 

Ao invés de pronunciamentos longos,  os slogans, os provérbios, os jingles, os spots, as 

falas curtas e fragmentadas estão prevalecendo no discurso político contemporâneo. 

Fatores históricos e sociais contribuem para a constituição das atuais tendências do 

discurso político. A sociedade contemporânea demanda de agilidade de informação 

devido à grande quantidade de tarefas a ser executada diariamente, deste modo, surgem 

novos gêneros discursivos compatíveis com essa sociedade. A  popularização da rede 

virtual influenciou o surgimento de gêneros discursivos também em outras mídias cujas 

principais características são a brevidade e a agilidade. O entretenimento é divulgado na 

mídia como instrumento fundamental  para sobreviver nessa sociedade que está sempre 

correndo contra o tempo para cumprir as tarefas diárias. O entretenimento pode ser 

definido como um instrumento que visa a agradar alguém ou a um grupo de pessoas e 

pode trazer embutido um conteúdo informativo para aqueles que não procuram a 

informação formal. Nesse sentido, justifica-se a preocupação dos candidatos políticos 

não em apresentar as propostas de governos, mas em divertir os eleitores por meio de 

propagandas lúdicas. Daí a espetacularização da política pelo humor e pela 

infantilização. 

Nesta pesquisa, recorri a aportes teóricos da AD para desvendar os efeitos de 

sentido criados em discursos políticos mediante a análise das diversas cenografias 

construídas nos exemplares de propaganda eleitoral estudados e para depreender o ethos 

construído pelas candidaturas do PT e do DEM. 



74 
 

A hipótese de que os políticos têm por premissa uma necessidade de visibilidade 

exacerbada nos tempos atuais é confirmada e parece justificar não só a tendência de 

humor e de infantilização das campanhas eleitorais, mas também, a acusação dos 

candidatos entre si. Os spots deveriam ser usados para expor as propostas de governo, 

no entanto, tem se transformado em ferramenta de entretenimento e de ataque aos 

oponentes.   

 No intuito de depreender o ethos e a cenografia que emergem desses spots esta 

dissertação procurou observar a polêmica entre os posicionamentos discursivos do PT e 

do DEM. Esses discursos são polêmicos entre si porque lutam pela hegemonia política. 

Para tanto, cada um coloca seu adversário em situação de infração, pois, na polêmica é a 

convergência que prevalece sobre a divergência, já que o desacordo supõe um acordo 

sobre “um conjunto ideológico comum”, sobre as leis do campo discursivo partilhado.  

Possivelmente, os spots do DEM são de número restrito porque tiveram uma 

amplitude maior dos que o do PT. Aqueles são alegres, coloridos e dinâmicos. Os do PT 

tem pouco movimento e as cores são mais opacas. Diferentemente dos spots do DEM, 

os do PT destacam demasiadamente os erros do candidato concorrente, mesmo sem 

mencionar o nome do democrata, construindo o simulacro de um candidato em quem 

não se deve votar.  

Nesse sentido, as reflexões a respeito do processo analítico do corpus dão pistas 

para a depreensão do ethos de cada uma das candidaturas, composto sempre de vários 

traços, muitos deles comuns a todos os que compartilham o campo discursivo político, 

dentre eles, credibilidade, coragem, trabalho. No entanto, combinando a esses traços 

outros que lhe são mais particulares, o DEM constrói em seu discurso o ethos do 

adminsitrador moderno e competente, enquanto o PT, por sua vez, também combinando 

vários outros traços, discutidos no decorrer da análise, com esses que são comuns a todo 

candidato em eleições, constrói o ethos do herói, salvador da pátria.  

No decorrer da história, tanto o PT como o DEM se distanciaram parcialmente 

dos estereótipos de seus respectivos partidos. Embora o PT continue a apresentar traços 

do estereótipo esquerdista, alterações significativas são perceptíveis se analisarmos o 

partido desde a sua constituição. O PT apresenta propostas para melhorar as condições 

das classes sociais menos favorecidas, no entanto, o intuito de tornar a sociedade 

igualitária parece ter se perdido no tempo; atualmente, para se manter no poder o 

partido demonstra se preocupar também com os interesses da classe social mais 

favorecida e parece almejar o equilíbrio político entre as classes sociais. 
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Esse equilíbrio político também está presente no estereótipo da candidatura 

democrata. O DEM em igual medida distanciou-se da perspectiva histórica que estava 

relacionada ao soberanismo, à autoridade e ao individualismo, porém a presença do 

líder populista é notável. Ambos os partidos passaram a gerir em proveito de uma 

gestão mais descentralizada na qual não se beneficia somente uma das partes, ou ricos 

ou pobres, mas sim todas as classes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMOSSY, R. (2005-2008) O ethos na intersecção das disciplinas: retórica, pragmática, 

sociologia dos campos. In: AMOSSY, R. (org.) Imagens de si no discurso: a construção 

do ethos. São Paulo: Contexto. pp.119-144. 

BENVENISTE, E. (1966-1991) Problemas de Linguística Geral I. Campinas: Pontes 

Editores. 

BRAICK, P.R. & MOTA, M.B. (2006) História: das cavernas ao terceiro milênio. 4 

volume. São Paulo:  Moderna. 

CHARAUDEAU, P. (2005/2008) Discurso Político. São Paulo: Editora Contexto. 

____________, P. MAINGUENEAU, D. (2004/2008) Dicionário de Análise do 

discurso. São Paulo: Editora Contexto. 

DUARTE,A. Música e imagem, uma nova era com a web. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,musica-e-imagem-uma-nova-era-com-a-

web,580240,0.htm. Acesso: 20/07/2010. 

FOUCAULT M. (1971-1999) A ordem do discurso. 5ª edição. São Paulo: Edições 

Loyola. 

GINZBURG, C. (1991) Chaves do mistério: Morelli, Freud e Sherlok Holmes. In: Eco, 

U. & Sebeok, T.A. (orgs) O signo de três – Dupin, Holmes e Peirce. Trad. Silvana 

Garcia. São Paulo:Perspectiva. pp. 89-130. 

__________, C. (1989) Sinais, raízes de um paradigma indiciário. In: Mitos, emblemas e 

sinais: morfologia e história. Trad. F. Carotti. São Paulo, Companhia das Letras. Miti 

emblemi spie, Torino, Einaudi.  

MAINGUENEAU, D. (1998/ 2008) Análise de textos de comunicação. 5ª edição. São 

Paulo: Editora Cortez. 

 
________________, D. (2005/2008) Ethos, cenografia, incorporação. In: AMOSSY, R. 

(org.) Imagens de si no discurso: a construção do ethos. São Paulo: Contexto. pp. 69-92. 

________________, D. (2006/2008) Cenas da enunciação. Org. Sírio Possenti; Maria 

Cecília Perez de Souza e Silva. São Paulo, Parábola Editorial. 

________________,D. (1984/2007) Gênese dos discursos. Trad. Sírio Possenti. Curitiba: 

Criar Edições. 

________________, D. (1997/1987) Novas tendências em análise do discurso. Trad. 

Freda Indursky. 3ª edição. Campinas, Editora Pontes. 



77 
 

________________, D. (1996/2006) Termos-chave da análise do discurso. Trad. Marcio 

Venício Barbosa, Maria Emília Amarante Torres Lima. 2ª edição. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG.  

________________, D. (2010) Doze conceitos em análise do discurso. Org. Sírio 

Possenti/ Maria Cecília Pérez Souza e Silva. São Paulo: Parábola Editorial.  

MARCUSCHI, L.A. (2008) Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Parábola Editorial. 

MENDONÇA, S,R. FONTES,V.M. (2004) História do Brasil recente: 1964-1992. São 

Paulo: Ática. 

MENEGUELLO, R. (1989) PT a formação de um partido 1979-1982. Rio de Janeiro:  

Paz e Terra. 

PILETTI, N.(1991) História do Brasil – da pré-história do Brasil aos dias atuais. São 

Paulo: Ática. 

PIOVEZANI, C. (2007) Verbo, corpo e voz: reflexões sobre o discurso político 

brasileiro contemporâneo. Tese de doutorado. Faculdade de Ciências e Letras de 

Araraquara / Unesp.  

QUEIROZ, A.C.F. e TAVARES D.C. Marketing Político, História e Evolução no 

Brasil Republicano. Disponível em: ww.fafich.ufmg.br/compolitica/anais2007/gt_jmp-

debora.pdf. Acesso: 19/05/2009. 

REBOUL, O. (1975) O slogan. São Paulo: Cultrix. 

SILVA, E.G. (2005) Os (des) encontros da fé: análise da Semântica Global de dois 

movimentos da Igreja Católica. Tese de doutorado. IEL/ Unicamp. 

SINGER, A. O PT. (2001) São Paulo: Publifolha. 

WEISZFLOG W. (1998-2007). Moderno dicionário da Língua Portuguesa. Editora 

Melhoramentos. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index. 

php? lingua=portugues-portugues&palavra=povo. Acesso: 21/05/2011. 

 

 

 

 

 

 



78 
 

SITES CONSULTADOS 

Um pouco da história dos Democratas. Disponível em: www.democratas.org.br 

/historia. Acesso: 22/10/2010. 

Folha Online.Veja biografia de Marta Suplicy, candidata à Prefeitura de São Paulo. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/videocasts/ult10038u460218.shtml. 

Acesso: 23/02/2010. 

Folha Online. Veja biografia de Gilberto Kassab, candidato à Prefeitura de São Paulo. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/videocasts/ult10038u460219. shtml. 

Acesso: 23/02/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

ANEXOS 

 

SPOTS DO PT E DO DEM 
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