
 

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE PESQUISAS DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

CLOVES LUIZ PEREIRA OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

A Inevitável Visibilidade da Cor 
Estudo comparativo das campanhas de Benedita da Silva e Celso Pitta às prefeituras do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, nas eleições de 1992 e 1996 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2007 



 

 

ii 

INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE PESQUISAS DO RIO DE JANEIRO 

 

 

CLOVES LUIZ PEREIRA OLIVEIRA 

 

 

A Inevitável Visibilidade da Cor 
Estudo comparativo das campanhas de Benedita da Silva e Celso Pitta às prefeituras do 

Rio de Janeiro e São Paulo, nas eleições de 1992 e 1996 
 
 

Tese apresentada ao Instituto 
Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro como requisito parcial para a 
obtenção do grau de Doutor em 
Ciências Humanas: Ciência Política. 
Orientador: Prof. Dr. Marcus 
Figueiredo. 

 
Banca Examinadora: 
 
_______________________________ 
Prof. Dr. Marcus F. Figueiredo, Iuperj 
(Orientador) 
 
____________________________________ 
Prof. Dr. César Augusto C. Guimarães, Iuperj 
(Presidente) 
 
____________________________________ 
Prof. Dra. Helcimara de Souza Telles, UFMG 
 
_________________________________ 
Prof. Dr. Jocélio Teles dos Santos, UFBA 
 
__________________________ 
Prof. Dra. Luciana Veiga, UFPR 
 

 
Rio de Janeiro 

2007 
 



 

 

iii 

DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aos meus pais, Martim Santana 
Oliveira e Marisa Pereira Oliveira, 
aos meus irmãos, ao Mestre José 
Diogo dos Santos, à minha mulher 
Margarete e à minha filha Mariana. 

 
 



 

 

iv 

AGRADECIMENTOS 

 

 Assim que iniciei minha jornada para o doutoramento percebi que até concluí-la 

acumularia dívidas de gratidão com muitas instituições e pessoas. Primeiro, gostaria de 

agradecer ao Programa A Cor da Bahia da Universidade Federal da Bahia por ter, desde sua 

fundação, me oferecido a oportunidade de participar de um ambiente instigante para 

pesquisa e reflexão sobre a questão racial no Brasil e, principalmente, por ter lançado as 

bases para minha carreira acadêmica. Foi nesse ambiente que pude contar com o constante 

apoio material e afetivo de diversos colegas. A assistência à pesquisa dos bolsistas do 

Programa foi fundamental para realização do trabalho de transcrição das propagandas do 

HGPE. Sou grato à Professora Paula Cristina da Silva Barreto, coordenadora do Programa 

A Cor da Bahia por sua participação nessa tese desde a elaboração do projeto de pesquisa 

até os recortes finais. Faltam-me palavras para definir o quanto suas críticas e sugestões a 

cada peça desse trabalho, bem como seu entusiasmo e amizade foram importante para mim.  

Agradeço aos professores Antônio Sérgio Guimarães e Nadya A. Guimarães (USP), 

Jocélio Teles dos Santos e Lívio Sansone (UFBa), Michel Agier (CNRS-França) pelos 

incentivos e pelas cartas de apresentação que, mais que defender meus pleitos, abriram 

novos horizontes para o meu trabalho. Sou grato também às professoras Ângela Figueiredo 

(Fábrica de Idéia/ CEAO – UFBa) e Delcele M. Queiroz (UNEB) pelos incentivos. Ao 

professor Carlos Alberto Caroso (UFBa) agradeço as elucidativas explicações sobre as 

vantagens e os limites do uso dos programas de análise qualitativa. A Dra. Rosangela 

Araújo (A Cor da Bahia-UFBa) que, com paciência e solidariedade revisou a tese e 

compartilhou comigo as aflições de cumprir os deadlines, meus agradecimentos. De igual 

modo agradeço ao Professor Pedro Jaime Coelho Junior (Universidade Presbiteriana 

Mackenzie). Ao amigo, devo a leitura crítica dos primeiros textos desta pesquisa, as críticas 

e as sugestões de análise dos dados.  

Ao meu orientador, Professor Marcus Figueiredo, minha gratidão é imensa. Da 

concepção do projeto da tese à sua conclusão, proporcionou-me todo o apoio necessário e a 

liberdade intelectual para que levasse a cabo minha tese. Seu apoio foi fundamental para a 

aquisição da coleção de propagandas do HGPE que formaram a principal base de dados do 

estudo como também para aquisição, junto ao CESOP-UNICAMP, da coleção das 



 

 

v 

pesquisas de intenção de voto e de opinião das eleições municipais de 1992 e 1996. 

Agradeço a calorosa recepção oferecida por ele no Laboratório de Pesquisa em 

Comunicação Política e Opinião Pública (DOXA-Iuperj).  Sem dúvida, pelo o apoio 

institucional franqueado nesta pesquisa através do DOXA, pela amizade e, principalmente, 

pelas incansáveis pressões para que eu concluísse a tese, sou-lhe grato. Ainda no âmbito do 

DOXA, meu especial agradecimento à Professora Alessandra Aldé. Sua generosidade em 

sugerir bibliografia, emprestar livros, discutir as questões da metodologia da pesquisa de 

propaganda política na televisão são para mim incomensuráveis. Muito agradeço seu 

carinho e sua atenção. Ao Professor Afonso de Albuquerque (UFF) agradeço as críticas e 

sugestões ao projeto durante o exame de qualificação. Aos demais colegas do DOXA, é 

impossível não reconhecer o apoio, sempre tão gentil. Obrigado a Andréa Porto, Gabriel 

Gutierrez Mendes e Manoela Barbosa.   

Ao Iuperj agradeço o apoio para desenvolver meus estudos e pesquisa. É difícil não 

se sentir grato pelas críticas e sugestões feitas ao projeto de pesquisa e aos primeiros 

capítulos desta tese pelos professores Carlos Hasenbalg, César Guimarães, Maria Regina S. 

de Lima e Renato Boschi. Agradeço aos demais professores da casa por criarem um 

estimulante ambiente acadêmico. Também agradeço a Valéria Souza, Rosalia Barbosa 

Gonzalez, Simone de Oliveira Sampaio, Ana Caillaux, Carlos Magno de M. Pereira, e 

demais funcionários pela simpatia e presteza que sempre recebi.  Muito importante foi a 

ajuda dos colegas com os quais convivi. Foi gratificante a convivência e amizade de Felícia 

Pincanço, Luciana Veiga, Márcia Dias, Luiz Cláudio Lourenço, Malcom Camargo, Luiz 

Ademir e Marcelo Simas. 

Esse momento é também a oportunidade que tenho para agradecer ao Projeto Raça e 

Democracia nas Américas (CRH-UFBa/ Universidade Estadual da Califórnia–Sacramento/ 

Fundação Ford) todo o apoio e amizade que encontrei neste grupo de trabalho. Sou grato à 

Professora Luiza Bairros (UFBa), coordenadora do projeto no Brasil, pelo convite para 

participar desse projeto interinstitucional de intercâmbio entre pesquisadores e estudantes 

brasileiros e americanos visando construir uma agenda comum de estudo sobre a presença 

negra na esfera política. Ao Professor David Covin (Universidade Estadual da Califórnia -

Sacramento), agradeço o apoio material à minha pesquisa e sua dedicação para ver o 

“Projeto Raça e Democracia” frutificar. Aos professores KC Morrison (Universidade de 



 

 

vi 

Missouri-Columbia), Mark Q. Sawyer (Universidade da Califórnia – Los Angeles), Dianne 

Pinderhugues (Universidade de Illinois-Chicago), Ollie A. Johnson III (Universidade 

Estadual de Waine -Waine) e Michael Mitchell (Universidade Estadual de Arizona) sou 

grato pelas sugestões de bibliografia sobre raça e política nos Estados Unidos e, sobretudo, 

pelo carinho que expressaram ao meu projeto. É certo que sem a ajuda desses 

pesquisadores teria tido mais dificuldades para desenvolver meus trabalhos. Aos meus 

colegas brasileiros desse projeto agradeço a confiança e incentivos para que eu apresentasse 

logo os resultados da pesquisa. Agradeço ao Professor Luiz Cláudio Barcelos (Doutorando 

da Universidade de Pittsburgh, USA) pelas contribuições à primeira versão do projeto de 

pesquisa da tese, como também aos professores Sílvio Humberto dos P. Cunha, Raquel 

Souza, Vera Benedito e Dyane Brito Reis entre outros, que muito me inspiraram ao contar 

suas experiências de pesquisa sobre a questão racial no Brasil. Ao Professor Ivanir dos 

Santos (Diretor do CEAP), pessoa igualmente empenhada com a promoção da cidadania 

dos negros, agradeço a amizade e o apoio para adquirir a coleção de propagandas da 

campanha de Benedita da Silva, pelas elucidativas conversas sobre a dinâmica das eleições 

municipais cariocas de 1992 e, particularmente, pelo apoio financeiro para realizar as 

pesquisas iniciais da tese junto à Biblioteca do Congresso, em Washington D.C./USA. 

À Professora Helcimara Telles (UFMG), pelos constantes incentivos, pelas 

informações sobre a dinâmica das eleições paulistas e o fenômeno do malufismo, e pelo 

convite para que pudesse apresentar para sua turma de alunos do I curso de Marketing 

Político da Universidade Católica do Salvador (UCSal), em maio de 2005, a metodologia 

de análises de discurso das estratégias de apelos raciais e de gênero. Aos professores 

Antonio Albino (UFBa), Vera Chaia (PUC-Rio) e João Emanuel Evangelista (UFRN) sou 

grato pelos incentivos e pelos comentários aos textos apresentados no Grupo de Trabalho 

Mídia e Política, da ANPOCS.  Ao professor Wilson Gomes (UFBa), meu especial 

agradecimento pelas sugestões bibliográficas e por permitir-me participar das discussões 

sobre comunicação política e opinião pública no seu curso de Comunicação Política na pós-

graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea da UFBa.  

Não posso deixar de agradecer ao Departamento de Ciências Humanas e Filosofia 

(DCHF) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) que me liberou das 

atividades docentes e à CAPES por ter me concedido a bolsa PICDT.  Ao Professor André 



 

 

vii 

Uzeda, então Vice-diretor do DCHF, agradeço o empenho para destravar a burocracia da 

universidade e viabilizar a minha licença para o doutoramento. No processo de formulação 

do projeto de pesquisa contei com as valiosas contribuições do Professor Antonio Jonas 

Dias Filho – amigo de longa data sempre disposto a discutir comigo as idéias do projeto. 

Aos colegas do DCHF e da Área de Ciência Política, sou grato pela solidariedade e pela 

disposição de discutir os achados da tese. Decisivo para mim foi também contar com o 

apoio da Sra. Vilania Maria Santana da Silva, Secretária da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós 

Graduação (PPPG), por agilizar os meus pedidos de apoio à pesquisa junto a universidade. 

Os incentivos e a solidariedade dos colegas do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 

(DCIS) também foram importantes para manter o passo do trabalho. Obrigado aos 

professores Jair Santos, Márcia Pedreira, Nilo Rosa, Ana Borborema, Eugênio Mendes e os 

demais membros das “quartas sem lei”.  

Inestimável foi a participação dos assistentes de pesquisa para a realização dessa 

tese. Agradeço a Ana Patrícia Rocha, Geoconda Lima, Beatriz M. Lima, Flávia Silva, 

Letícia  S. Santiago, Diego R. S. Conceição, Gilmara F. dos Santos e Flávia Rodrigues. O 

apoio e o entusiasmo desses colaboradores foram fundamentais para vencer as extenuantes 

etapas de transcrições e decupagem das propagandas e a análise de conteúdo do material. À 

socióloga Ana Patrícia Rocha, meu especial agradecimento pelo profissionalismo como 

enfrentou o desafio de analisar um acervo de mais de 14 horas de propagandas do Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral de São Paulo, pela participação no processo de ajuste dos 

instrumentos de pesquisa e no tratamento dos dados. Na etapa final da pesquisa, contei com 

o apoio da historiadora Flávia Rodrigues na análise dos discursos, pesquisas de documentos 

e organização dos dados. Foi fundamental também os conhecimentos de informática do 

amigo Moisés da Hora Gonçalves (ISC-UFBa) e Carlos Miranda (CEAO-UFBa).   

Meus agradecimentos se estendem a toda família Rodrigues Neves. Sou grato por 

tudo à Dona Aracy, Kátia, Rosa, Junior e Suzana. Os incentivos e o apoio de toda a família 

Caldas Rodrigues (Os Berdinazi) também foram, de igual modo, fundamentais. 

À minha mãe Mariza Pereira Oliveira agradeço ao amor, os ensinamentos e os 

conselhos. Suas palavras têm o dom de acalmar as angustias, remover o cansaço e devolver 

a esperança aqueles que têm a felicidade de conviver com ela. Do meu pai, Martim Santana 

Oliveira, agradeço o apoio material e moral. Talvez meu espírito de pesquisador nunca 



 

 

viii 

tivesse sido aguçado se não tivesse tido a oportunidade de vê-lo construir tantas casas — 

erguendo-as do chão ao acabamento — com sua fibra de guerreiro que não se entrega 

nunca. À Claúdia, Cleide, Cleriston e Sílvio, agradeço tê-los como irmãos.  

Finalmente, agradeço de forma especial à Professora Margerete Rodrigues Neves 

Oliveira, minha mulher, cuja paciência, cumplicidade e amor, tornaram possível a 

realização desse projeto. Suas críticas, comentários e sugestões enriqueceram muito o 

trabalho. Sua inteligência e talento permitiram que eu descobrisse novos caminhos para 

interpretar os dados, sobretudo para dar sentido à minha vida. À minha filha Mariana 

Rodrigues Oliveira, que é muito mais que sonhei, agradeço a paciência.  

À Maga e Nana, minhas meninas, eu dedico esse trabalho.  



 

 

ix 

RESUMO 

 

Esta tese apresenta uma pesquisa comparativa das campanhas eleitorais de dois 
candidatos negros às prefeituras das duas principais capitais brasileiras - Rio de Janeiro 
e São Paulo. Percebendo a importância da comunicação na atividade política desde a 
abertura democrática em 1985, e compreendendo as eleições como um cenário onde 
imagens e discursos são os principais instrumentos utilizados para persuadir os 
eleitores, o principal objetivo desta tese é analisar as estratégias discursivas das 
campanhas dos candidatos Benedita da Silva e Celso Pitta às prefeituras nas eleições 
de 1992 e de 1996, buscando analisar a influência das representações raciais e de 
gênero no desenvolvimento destas campanhas. O estudo se dedica a análise das 
propagandas políticas veiculadas no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral e da 
cobertura da imprensa, buscando descrever as retóricas dos candidatos, bem com a da 
mídia, na construção e na reconfiguração das imagens de candidatos negros imersos 
em sociedades marcadas por clivagens de classe, raça e gênero em campanhas 
eleitorais bi-raciais.  
 

 
Palavras-chave: campanhas políticas, estratégias retóricas, gênero, raça e política, 
candidatos negros, campanhas eleitorais bi-raciais.  
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ABSTRACT 
 
This dissertation develops a comparative research of electoral campaigns of two black 
candidates to the mayor office to the two main Brazilian capitals - Rio de Janeiro and 
São Paulo. Noticing the importance of communication in the political activity since the 
democratic opening in 1985, and understanding the elections as a scenery where 
images and discourses are the main tool to persuade the voters, the major goal of this 
work is to analyze the discursive strategies used by the black candidates Benedita da 
Silva and Celso Pitta in their campaigns to Rio de Janeiro and São Paulo City Halls, in 
the 1992 and 1996 elections. Its main objective is to examine the influence of the racial 
representations and of gender in the development of the campaigns. That study focuses 
on the analysis of the propagandas aired in the Free air-time for political advertising on 
TV (HGPE) and in the press coverage seeking to describe the candidates´ rhetoric as 
well as the media’s role in the construction and reconstruction of the images of Black 
candidates immerged in societies marked by class, race and gender cleavages in bi-
racial electoral campaign. 
 
 
Keywords: political campaign, rhetorical strategies, gender, race and politics, black 
candidates, bi-racial electoral campaign. 
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tem muita certeza de como será o novo 
até que ele já tenha acontecido. Mas aí 
é geralmente tarde demais”   
 
(MOORE JR., Barringtom, 1987, p. 
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INTRODUÇÃO 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 Desde o início da década de 1980 temos assistido a emergência de candidaturas 

negras vencendo corridas eleitorais para cargos do executivo municipal e estadual, no 

Brasil. A eleição de Alceu Collares (PDT-RS) para prefeito da cidade de Porto Alegre no 

pleito municipal de 1985 — primeiras eleições diretas para este cargo pós-1964 — dá 

início ao fenômeno das candidaturas negras em grandes capitais brasileiras. Nas eleições 

estaduais de 1990, Alceu Collares, herdeiro político de Leonel Brizola no Rio Grande do 

Sul, volta à arena com sucesso e conquista o governo do estado, enquanto o empresário 

capixaba Albuino Azeredo (PDT-ES) vence a corrida ao palácio do governo do Espírito 

Santo. Seis anos depois, nas eleições municipais de 1996, o economista carioca Celso 

Pitta (PPB-SP) materializava, segundo a imprensa nacional, “o choque político do ano”, 

ao ganhar a prefeitura da cidade de São Paulo (Barros & Morris, 1996). Obviamente a 

relevância desse último episódio — difundido e construído extensivamente nas manchetes 

de jornais, revistas e telejornais — deve-se ao fato deste carioca de 50 anos, que nunca 

havia disputado um cargo político anteriormente, ter se tornado o primeiro negro eleito 

para administrar a maior cidade brasileira. Se considerarmos a importância do cargo e o 

ineditismo da vitória, dado que ainda são raros os casos de políticos negros que 

conquistaram as cadeiras de prefeito de grandes cidades, ou mesmo de governador, é 

compreensível que a eleição de Celso Pitta tenha se tornado um fato político e jornalístico 

tão relevante (Felinto, 1997; Kachani, 1996).   

Entretanto, não somente as candidaturas negras vitoriosas provocaram impactos na 

dinâmica político-eleitoral brasileira. Também as disputas eleitorais envolvendo políticos 

negros, mesmo quando derrotados, têm imprimido, nesses últimos anos, grande influência 

na política local e nacional, por trazerem à tona questões que usualmente ficavam 

ausentes dos debates políticos e da opinião pública em geral, tais como os problemas das 

desigualdades raciais e da exclusão social no Brasil. Neste sentido, destacam-se as 

campanhas de Edvaldo Brito (PTB-BA), em 1985, e de Benedita da Silva (PT-RJ), em 

1992, às prefeituras das cidades de Salvador e do Rio de Janeiro, por terem se utilizado de 

apelos à identidade racial e étnica como estratégias eleitorais. A campanha da Benedita da 
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Silva chama particularmente a atenção pelo fato da então deputada federal petista ter 

vencido o primeiro turno com uma vantagem de cerca de 10 pontos sobre o segundo 

colocado e perdido o returno para seu adversário por uma diferença de apenas 3,8% dos 

votos: 48,1% contra 51,9%. Representante de uma frente de partidos de esquerda, 

moradora de favela, ativista de movimento social e evangélica, Benedita da Silva marcou 

presença naquelas eleições apresentando-se como uma líder popular negra socialista, 

comprometida com a defesa dos interesses dos negros, mulheres, favelados e 

trabalhadores, numa cidade que via aflorar clivagens de classe, raça e ideológicas. 

Curiosamente, observa-se que foi justamente em cidades e estados onde os 

afrodescendentes constituem minoria do eleitorado, como o Rio Grande do Sul, Espírito 

Santo e São Paulo, que os políticos negros tiveram maior sucesso3.  

Atento à emergência das candidaturas negras a cargos legislativos e executivos 

desde o final dos anos 1980, ao baixo índice de sucesso desses políticos em eleições, 

como também ao crescente uso de tecnologias de marketing político nas campanhas para 

a construção da imagem dos políticos, dos partidos e das suas plataformas eleitorais, além 

da influência da mídia nesses processos, uma questão que sempre se impunha em nossas 

reflexões teóricas era saber qual a influência que a cor e/ou a identidade racial desses 

políticos negros, que acima enumeramos, exerceram nos pleitos que disputaram. Tendo 

em vista que o acesso aos cargos políticos no Brasil tem sido marcado pelo quase 

monopólio de homens brancos oriundos das elites, uma questão relevante é saber o que 

acontece quando “um cavalo negro entra na corrida”4, em  condições de vencê-la5. Se 

colocássemos esta questão nos termos mais recorrentes da agenda dos estudiosos de mídia 

e política e de campanhas eleitorais, provavelmente as seguintes questões surgissem: Qual 
                                                 
3- Pesquisadores americanos assinalam que o nível sócio-econômico da população negra e a proporção deste 
grupo na sociedade provocam impactos na dinâmica eleitoral nos Estados Unidos (Engstrom and McDonald, 
1981; Moncrief at al., 1991; Pelissero & Holian II, 1994), por exemplo, dizem que quando os negros compõem 
pelo menos 10% da população da cidade ocorrem transformações significativas no padrão de representação de 
negros e impactos na dinâmica política e eleitoral. Geralmente, observa-se uma maior capacidade dos candidatos 
negros de conquistar cargos políticos, como também de influenciar nas definições de políticas públicas. 
4- Essa expressão é uma alusão ao título do livro do cientista político Broh, A. C. (1987) [A horse of a different 
color: television treatment of Jesse Jackson´s 19984 presidential campaign. Washington, D.C., Joint Center for 
Political Studies]. Segundo este autor, o termo dark horse foi usado pela primeira vez pela mídia para descrever a 
indicação surpreendente de um candidato republicano nas primárias presidenciais em 1929, uma vez que ele não 
possuía experiência prévia e nem legitimidade no mundo da política.   
5- Além de Celso Pitta, outro político negro concorreu nas eleições à prefeitura de São Paulo em 1996, 
representando o PRP: Carlos Alves de Souza. Esse candidato obteve apenas 16.974 (0.3%) dos votos dos seis 
milhões e setecentos e sessenta e cinco votos validos.  
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é precisamente a influência que a cor e/ou a identidade racial dos candidatos exerce na 

definição das estratégias discursivas dos políticos negros e de seus adversários nas 

campanhas? Qual é a dinâmica dos debates entre os candidatos e entre estes e a opinião 

pública durante as campanhas eleitorais que envolvem candidatos negros? Quais são as 

estratégias eleitorais empregadas pelos políticos negros para adequar suas candidaturas às 

aspirações do eleitorado num cenário onde a imagem dos negros é marcada por 

estereótipos que o desqualificam para o exercício do poder, como o Brasil? 

Notamos que os questionamentos acima enumerados referem-se aos aspectos 

concernentes à dinâmica dos debates entre os candidatos, a relação candidato/eleitorado e 

candidato/opinião pública durante as campanhas, principalmente quando os políticos 

negros aparecem como fortes contendores nas disputas dos pleitos em grandes capitais 

brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre. Sendo as eleições 

um microcosmo que reflete a vida social, econômica, cultural e política de uma sociedade, 

tanto em termos pragmáticos quanto simbólicos, como assinalam Mancini & Swanson 

(1996), podemos supor que a existência dos preconceitos contra os negros no Brasil, 

representando-os freqüentemente como indivíduos destituídos de beleza, de inteligência e 

de capacidade de liderança e de qualidades para o exercício do poder6 (sobretudo quando 

comparado aos brancos), que a variável racial pode se constituir também num importante 

fator para definir os termos da participação dos negros enquanto candidatos em eleições. 

Nesse sentido, nesse universo dominando pela “videopolítica”, até que ponto o 

fenótipo negro ou a identidade racial do candidato interfere na definição das suas 

estratégias de campanha (construção da imagem do candidato, definição das propostas 

políticas, escolha da melhor mídia para veicular as mensagens de campanha, etc.) ou nas 

estratégias de seus adversários?  Isso significa pensar como o marketing político gerencia 

os desafios de adequar a imagem do político negro às aspirações do eleitorado. Qual será 

                                                 
6 - Ver Araújo, J. (2000) (A negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira. São Paulo: Editora Senac). Este 
trabalho permite compreender o papel da mídia na produção e reprodução dos estereótipos do negro na sociedade 
brasileira. Ele aponta com as narrativas ficcionais das telenovelas têm representado, desde os anos 1950, as 
imagens dos negros e dos brancos e seus impactos na construção da identidade nacional.  Para uma visão sobre a 
imagem do negro na publicidade e como ela reprodução representação sobre distintas expectativas de papéis 
sociais segundo raça, ver REINER & ZAHAROPOULOS, 1995 [The portrayal of blacks in television 
advertising: a comparison of Brazilian and U.S. television. AEJMC Archives – January 199., week 4, N. 1.] 
1995. 
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o papel do marketing na construção e/ou na re-configuração das imagens de candidatos 

negros imersos em sociedades marcadas por clivagens de classe, raça, gênero e disputas 

político-partidárias como a brasileira? Será que Alceu Collares, Albuino Azeredo ou 

Celso Pitta conseguiram incluir, com sucesso, na já complicada equação da escolha do 

voto apelos ao voto étnico – i.e, mobilização do eleitor para que este lhe escolha por causa 

do reconhecimento de pertencimento ao mesmo grupo étnico ou racial7?  

É interessante perceber que apesar do Brasil ser uma sociedade multirracial e 

multiétnica, onde os negros representam atualmente cerca de 44% da população  e em 

algumas  capitais brasileiras, como Salvador e São Luiz, eles chegam a compor mais de 

dois terço desse contingente, as pesquisas destinadas especificamente aos estudos dos 

determinantes sócio-demográficos do voto e da participação política têm, só 

extraordinariamente, incluído questionamentos sobre a variável racial e étnica8. Os 

achados verificados até o momento nestes trabalhos constantemente enfatizam que a cor é 

um importante preditor do voto no Brasil, bem como que os eleitores negros tendem a 

realizar escolhas eleitorais distintas daquelas dos eleitores brancos (Souza, 1971; Soares 

& Souza, 1985; Prandi, 1996)9. Mais crítico ainda é ver que as poucas pesquisas 

desenvolvidas nessa área têm se concentrado mais na observação dos negros enquanto 

eleitores que como candidatos. Ademais, raros foram os estudos que procuraram 

compreender a influência da raça na participação desses políticos nas eleições no Brasil 

(Oliveira, 1997; Oliveira, 2002; Valente,1986).  

                                                 
7- Berquó & Alencastro (1992) observaram a expressiva emergência deste tipo de voto entre os eleitores 
negros ligados aos movimentos negros ou sensíveis às suas mensagens nas eleições de 1992.       
8- Um cuidadoso levantamento da produção intelectual de estudos sobre escravidão e relações raciais no 
Brasil dos anos 1970 a 1990, realizado por Barcelos et al (1991), revela que menos de 18.4% da produção 
intelectual sobre relações raciais investiga problemas relativos à participação política, cultura e identidade. 
A revisão da bibliografia sobre mídia e política no Brasil realizada por Rubim & Azevedo (1997) também 
permite perceber a inexistência de pesquisas que reflitam sobre o impacto da variável raça no 
comportamento político e eleitoral no Brasil.     
9 - As primeiras evidências empíricas levantadas sobre o papel da cor do indivíduo como fator explicativo 
do voto no Brasil surge somente na década de 1970 com os trabalhos de Amaury de Souza (1971). Estes 
apontam a correlação positiva entre raça e preferência de voto, independente da classe social do indivíduo, 
estudando as eleições estaduais do Rio de Janeiro em 1960. Ele observou que a maioria dos negros tendia a 
votar para o partido trabalhista, ao passo que a maioria dos brancos a apoiar os partidos de centro e centro-
direita.  Soares & Silva (1985) também detectaram que a maioria dos negros integrou o contingente do 
eleitorado que levou o candidato Leonel Brizola do PDT ao governo do Rio de Janeiro no pleito de 1982.  
Da mesma forma, Prandi (1996) percebeu que Luiz Inácio da Silva, do Partido dos Trabalhadores, obteve 
mais receptividade, entre os negros que entre os brancos, a sua candidatura à presidência da república em 
1994.   
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Acreditamos que devido ao fato de grande parte dos trabalhos sobre relações 

raciais brasileiras realizados até a década de setenta estarem concentrados nas análises de 

questões como: estratificação racial, mobilidade social e desigualdades, às explicações 

iniciais para a ausência de negros em cargos políticos aqui se inclinavam a vê-las como 

reflexos da estrutura geral de participação e inserção do negro na sociedade. Dessa 

maneira, tendia-se a se desconsiderar as especificidades do campo político como 

determinantes da inserção dos negros na política. De igual modo, ao longo deste período, 

os cientistas políticos, que poderiam preencher as lacunas deixadas pelos estudiosos de 

relações raciais na explicação da relação entre raça e política, também ignoraram as 

especificidades desta problemática. Assim sendo, a desigual presença de brancos e negros 

em cargos políticos no Brasil, que se perpetua desde os períodos da primeira república, 

com o monopólio dos políticos brancos vem desde então sendo explicada como 

decorrente do padrão de participação dos negros na sociedade e do seu padrão de 

mobilidade social.  Certamente a existência do mito da democracia racial no Brasil, aliado 

à sub-avaliação, por parte de expressivo contingente de intelectuais brasileiros, à respeito 

da importância da raça na definição das oportunidades de participação política e social, 

deve ter contribuído para a configuração deste quadro escasso de pesquisas sobre raça e 

política (Oliveira, 2002).  

Diante da constatação dessa lacuna na literatura sociológica sobre a relação entre 

raça e política no Brasil, como também da observação da emergência de políticos negros 

com potencial para vencer corridas eleitorais para prefeito de capitais e estados da União, 

da participação de consultores norte-americanos na assessoria de campanhas brasileiras e 

da habilidade de nossos “marketeiros” para reciclarem peças de campanha produzidas 

para outros contextos eleitorais, esta tese desenvolveu uma pesquisa comparativa das 

campanhas eleitorais de Benedita da Silva e Celso Pitta às prefeituras das cidades do Rio 

de Janeiro e de São Paulo, nos pleitos de 1992 e 1996. O principal objetivo desta pesquisa 

foi estudar as propagandas políticas de Benedita da Silva e de Celso Pitta, bem como as 

dos seus respectivos adversários, César Maia e Luiza Erundina, veiculadas no Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral na televisão (HGPE), buscando analisar as estratégias 

discursivas desses candidatos, sobretudo no que se refere ao tratamento que deram à 

questão racial e às representações sobre a identidade negra nas suas campanhas. Trata-se 
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de um estudo que buscou investigar o papel do marketing político em corridas eleitorais 

bi-raciais no Brasil, bem como a relação destas campanhas com o eleitorado e a opinião 

pública.  

 

O INEVITÁVEL, O VISÍVEL E O INVISÍVEL 

 

Além de o fato de Benedita da Silva ter saído derrotada e de Celso Pitta ter sido 

vitorioso nas eleições que disputaram, um olhar rápido sobre as campanhas desses dois 

políticos permite perceber que eles seguiram padrões distintos de participação. A então 

deputada federal carioca Benedita da Silva marcou presença disputando a prefeitura da 

segunda maior cidade do país nas eleições de 1992, fazendo apelos explícitos à solidariedade 

racial, de gênero e de classe, num colégio eleitoral de 3.837.920 eleitores, marcado pela 

pluralidade sócio-demográfica, religiosa e ideológica. Dessa forma, ela conquistou a maioria 

dos votos do primeiro turno e perdeu o segundo para seu adversário por uma diferença de 

apenas 3,8% dos votos: 48,1% contra 51,9%. Já o seu conterrâneo, o economista Celso Pitta, 

preferiu desracializar a sua campanha para prefeito de São Paulo em 1996, passando ao largo 

das discussões sobre a questão racial e expurgando discursos e palavras que dessem saliência 

às suas origens raciais, mesmo quando provocado. Como resultado ele conquistou a prefeitura 

batendo seus adversários nos dois turnos das eleições. A imagem de profissional tecnicamente 

competente foi a figura de fachada escolhida por Pitta para disputar o cargo de chefe do 

executivo municipal no maior colégio eleitoral do país, com cerca de 6.765.407 eleitores. O 

que se pode observar, portanto, é que enquanto a primeira deu saliência a sua cor e origem 

racial como estratégia eleitoral, o segundo buscou torná-las invisíveis por receio de que os 

eleitores se deixassem contagiar por estereótipos negativos contra os negros na hora de fazer 

sua opção de voto ou, então, por supor que não seria “lucrativo” encampar tal retórica na 

campanha. 

Certamente alguns podem considerar que essas duas campanhas não são comparáveis 

principalmente porque a candidata que representou o PT na disputa a prefeitura carioca fez da 

identidade negra um argumento de campanha ao passo que o seu colega, representante do 

PPB, mesmo sendo uma “pessoa de cor”, não fez uso dessa identidade na eleição que 

disputou. Sem mencionar que se trata de campanhas desenvolvidas em conjunturas eleitorais e 
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em universos sociais e políticos distintos. Mas é justamente a percepção simples de que esses 

candidatos têm em comum a origem racial afrodescendente – mais precisamente a cor negra – 

que instiga a análise sobre quais os obstáculos que eles enfrentaram para desenvolver suas 

campanhas às prefeituras dessas duas cidades e sobre quais estratégias usaram para superá-los. 

É a partir da comparação dessas campanhas que empreendemos nosso esforço de reflexão 

sobre a influência da cor do candidato na sua estratégia discursiva quando inseridos em 

corridas eleitorais contra um adversário branco, independentemente de qual seja a sua relação 

com a identidade negra ou com a questão dos negros na sociedade.  Ou seja: trata-se de análise 

de corridas bi-raciais.  

A idéia principal aqui leva em conta que se os julgamentos sobre imagem do candidato 

usualmente levam em consideração aspectos da sua aparência física (idade, gênero, raça) e 

atributos pessoais (inteligência, escolaridade, experiência, habilidades, temperamento, 

competência, honestidade) e até forma de vestir e estilo vida (Jacobs & Jacson, 2000; Kahn, 

2004), é oportuno avaliarmos a influencia da variável racial (particularmente, a cor da pele do 

indivíduo e outros atributos fenótipicos e culturais de negritude) na campanha de candidatos 

negros. Assim sendo, destacamos a importância de se compreender qual é o impacto que as 

representações sobre cor e raça acarretam na definição das estratégias discursivas das 

campanhas para prefeito, seja dos candidatos negros seja dos seus adversários, da mesma 

forma que Carroll (1985), Kahn (1993; 1996), Hedlund et al. (1979), entre outros, se 

debruçaram no estudo das influências dos estereótipos de gênero no estilo de mensagem de 

campanha das mulheres e homens nos Estados Unidos. Para nós, portanto, é importante refletir 

sobre quais são as similaridades e as diferenças encontradas nas estratégias discursivas 

empregadas nas campanhas de Benedita da Silva e Celso Pitta para lidar com os desafios de se 

defenderem dos ataques dos seus adversários ou de atacá-los nas eleições. Quais são os 

cenários que favorecem as candidaturas negras? No sentido mais amplo, esta investigação 

buscou compreender os determinantes do conteúdo da propaganda política-eleitoral no Brasil 

quando temos candidatos negros e brancos na disputa. No sentido mais específico, visou 

analisar os componentes das estratégias eleitorais dos políticos negros em pleitos de cidades 

marcadas por clivagens sociais, raciais, de gênero e disputas político-partidárias. A tese 

defendida ao longo deste trabalho é que qualquer que seja a estratégia discursiva utilizada pelo 
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candidato negro nas campanhas é inevitável a visibilidade da cor dele e a emergência da 

questão racial no debate eleitoral.   

Supomos que tal tese deve divergi das idéias de alguns autores para os quais os 

aspectos visuais não fazem parte da imagem pública de alguém. Segundo Gomes (1999, p. 6), 

por exemplo, conforme apresentado em seu ensaio sobre as políticas de imagem 

contemporâneas10, “O bigode de Olívio Dutra ou de Sarney, o topete de Itamar Franco, os 

paletós azul marinho de Fernando Henrique Cardoso, a barba de Fidel Castro, nada disso 

compõe a imagem pública desses atores políticos. Do mesmo modo que logotipos, designs, 

cores e texturas não o fazem.” Para este autor, a imagem pública “não designa um fato plástico 

ou visual, mas um fato cognitivo, conceitual”, ainda que tanto as imagens de tipo visual e 

como as imagens sociais sejam capazes de simular o real e de representá-lo plasticamente. É 

importante sublinhar que para esse autor, a adoção de tais premissas, como ele mesmo afirma, 

“não significa dizer que atributos visuais não sirvam para caracterizar um ator político, para 

simbolizá-lo e até mesmo para representá-lo, afetiva e graficamente”. Com efeito, seja por 

seus aspectos visuais, seja por suas qualidades e potencialidades para acionar representações 

mentais, a visualidade da imagem é decisiva na construção e representação da imagem 

pública, segundo destaca Gomes.  

Apesar de sua ênfase em afirmar que os atributos visuais não servem para caracterizar 

um ator político, Gomes lembra que tanto as imagens gráficas quanto as mentais podem 

revelar a natureza social destes fenômenos, uma vez que para “que linhas e cores dispostas 

sobre uma superfície sejam consideradas imagem de algo são necessárias convenções sociais, 

simbolizações de algum modo contratadas socialmente [...]” Assim sendo, ele conclui que, “se 

aspectos visuais podem vir a compor a imagem pública é porque fomos capazes de 

transformá-los em juízos conceituais”. Para tanto, um “juízo semantizador” atuaria para 

metabolizar os indícios físicos prévios de tipo visual para transformá-lo em fato lógico 

                                                 
10 - Segundo Gomes (1999; p.11) “a política de imagem [...] é o fenômeno que transforma a arena política numa 
competição pela produção de imagens dos atores políticos, pelo controle do modo de sua circulação nas esferas 
públicas, pelo seu gerenciamento nos medias e pela sua conversão em imagem pública”. O termo imagem 
pública, por sua vez, se refere “ao conjunto de características ou propriedades estáveis que se reconhece 
publicamente compondo uma personalidade” (idem, p.11). 
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viabilizando, assim, a construção de imagem pública a partir de aspectos físicos – “também 

visuais, mas não só” – dos objetos (Gomes, 1999, p. 6).  

Opinião diversa possui Rubim (1992) sobre a relação entre a imagem pública e o 

suporte físico para definição desta imagem. Diferentemente de Gomes, para Rubim a imagem 

pública não só se sustenta na imagem visual, como também necessita desse suporte para 

transitar na dimensão pública. Isso significa que: “só enquanto imagem composta, visual e 

social, pode-se habitar esta dimensão pública da sociabilidade contemporânea”, defende este 

autor (Rubim, 1992; apud Gomes, 1999, p.7). Consideramos que essa noção de processo de 

construção de imagem pública desenhada por Rubim (1992), que enfatiza a importância do 

imagético, revela-se particularmente apropriada para investigar os embates entre atores 

políticos nas campanhas eleitorais, ainda que levemos em consideração os argumentos de 

Gomes de que é “possível transitar como ‘pura’ imagem pública, sem uma correspondente 

imagem visual”. Tendo em vista que os processos de formação da imagem sempre envolvem 

estratégias discursivas, o que significa formar uma imagem pública quando os aspectos visuais 

desse político estão marcados por representações de gênero e raciais sobre competência 

profissional, desempenho sexual, atributos psicossociais etc, freqüente e socialmente 

desprestigiadas, como acontece com os negros e as mulheres?  

Ademais, no que se refere a linguagem da propaganda política, se a imagem de ladrão, 

sério ou profissional prescindem de representações visuais – conforme enfatiza Gomes, por 

que os publicitários insistem em agregar (ou tornar invisível) referencias visuais e icônicas, 

tais como: bigodes, topetes, cabelos grisalhos, ternos azuis, camisas listradas ou ternos de fino 

corte, para construir a imagem de políticos e candidatos? É certo que imagens públicas são 

feitas por meio de ações e recursos discursivos, mas é igualmente verdade que os elementos 

visuais são fundamentais quando se usa a mídia eletrônica como meio para enunciação das 

mensagens das campanhas de atores políticos. Assim sendo, se tomarmos o exemplo citado 

por Gomes, de que os bigodes do governador gaúcho, Olívio Dutra, e do presidente da 

república, José Sarney, podem atuar como signos dos traços de personalidade que eles 

desejam projetar na esfera pública, talvez um indicador da firmeza de caráter e virilidade do 

gaúcho para um e de sobriedade e de erudição para outro, percebe-se que os aspectos visuais 

participam da construção da imagem, porquanto servem como indícios físicos para uma 

inferência lógica que “comprovaria” a imagem pública (Gomes, 1999). Nesse sentido, tendo 
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em vista que a audiência considera os aspectos visuais, o que parece importante é saber que 

estratégias retóricas respondem melhor aos preconceitos e aos estereótipos no processo de 

construção da imagem. E já que o processo de formação de uma imagem implica propor um 

conjunto de características de determinados atores políticos, que propriedades devem ser 

agregadas ou excluídas da imagem pública dos políticos negros para que suas candidaturas se 

tornem mais viáveis11?  

A noção de inevitabilidade (no que se refere à visibilidade da cor quando políticos 

negros competem nas corridas eleitorais) aludida no título desta tese visa destacar que, quando 

vivemos numa sociedade multirracial e de classe como a brasileira, onde as representações 

raciais não só orientam expectativas de papéis sociais, como também proporcionam vantagens 

materiais e simbólicas aos atores em vários campos da sociedade, particularmente no campo 

político e eleitoral, é inevitável que questões de identidade e interesses de grupos sejam 

inseridas nos debates políticos. Moore Jr. (1987, p. 662) explica que o conceito de 

inevitabilidade impõe a discussão de pelos menos dois pontos para reflexão. O primeiro ponto 

é que o conceito de inevitabilidade usualmente “contém coisas diferentes, para pessoas 

diferentes, em momentos diferentes da história”. O segundo e mais importante é que “Todas as 

culturas humanas têm sua categoria do inevitável, mas a aplicam a coisas diferentes, dependo 

de sua capacidade de lidar com o seu meio ambiente natural e social”. Ou seja, a noção de 

inevitabilidade está atrelada aos determinantes culturais, históricos e sociais; entretanto, de 

acordo com Moore Jr. (1987, p. 662), algumas características são observadas: 

 

No mundo moderno, e afora qualquer significado que possa ter no discurso especializado 
filosófico e teológico, a palavra ‘inevitável’ geralmente caracteriza alguma coisa dolorosa 
ou desagradável, tal como a morte e os impostos, contra os quais os seres humanos pouco 
ou nada podem. As pessoas suportam o ‘inevitável’ o melhor que podem, sacudindo os 
ombros, rangendo os dentes, ou se endurecendo para enfrentar um evento trágico. Quando 
alguma coisa é definida como inevitável, tal como turnos ocasionais de mau tempo, pode 
haver algum sentido em fazer pelo menos preparativos limitados e tomar algumas 
precauções. Ao mesmo tempo, a definição exclui qualquer luta séria, ou pelo menos 
qualquer luta séria com uma perspectiva de vitória. A noção de inevitabilidade implica a 

                                                 
11 - Se qualquer coisa pode, tudo pode ser convertido “em primeiro termo de um raciocínio inferencial”, como 
explica Gomes (1999, p.22) – “o que se faz e o que não se faz, o que se diz e o que se deixa de dizer, o tom de 
voz, o vocabulário, o olhar, a cor da pele, as companhias que se tem, a esposa ou esposo e suas características, os 
costumes sexuais” - para se chegar a conclusão sobre o caráter de alguém, parece razoável avaliar os impactos 
que objetos já carregados de significados socialmente negativos tem para a participação dos sujeitos na esfera 
pública.  
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concepção de um universo regido, ao menos em parte, por forças cegas do destino, 
basicamente não suscetíveis à vontade e à ação humana. 

 

Em outras palavras, observe que a palavra ‘inevitável’ tende a caracterizar alguma 

coisa desagradável contra a qual as pessoas pouco ou nada podem fazer para transformá-la. 

Dessa forma, ao considerar que algo não é possível de ser evitado, pelo menos duas posturas 

tendem a se apresentar: de um lado, as pessoas tendem a conferi-lhe legitimidade não importa 

o quanto isso lhes pareça injusto ou lhes seja doloroso; por outro lado, pode também surgir 

estratégias (i.e., algumas precauções) para enfrentar aquilo que se considera inevitável, ainda 

que as perspectivas de superação estejam fora do seu controle. De acordo com Moore Jr. 

(1987, p. 662) a noção de inevitabilidade implica a concepção de um universo não suscetível à 

vontade humana; contudo, o desenvolvimento de um sentido crítico sobre o que é inevitável é 

fundamental para questionarmos as estruturas sociais. Parafraseando Moore Jr., quando 

discute a noção de injustiça, se existisse remédio para o infortúnio que é o preconceito e o 

racismo seria possível que a cor ou raça não fossem usados como critério de classificação 

social. O preconceito e o racismo fazem com que seja inevitável que se construa discursos 

sobre identidade e questão racial nas campanhas eleitorais quando se tem corridas bi-raciais. 

Numa sociedade como a brasileira em que os grupos de status social coincidem, 

freqüentemente, com a gradiente das cores dos grupos da população, mas também na qual se 

cultiva os valores de igualdade, se instituirá, podemos afirmar, segundo os termos propostos 

por Moore Jr. (1987), um contrato social implícito e explícito, e haverá certas formas de 

ralações sociais que serão percebidas como apropriadas e inapropriadas. E essas expectativas 

de comportamento modelam os discursos políticos.   

Não é preciso discutir no nosso trabalho a noção de visibilidade tal como o faz Maurice 

Merleau-Ponty (1964) quando problematizou sobre a relação entre o visível e o invisível no 

pensamento filosófico. Dos ensinamentos desse filósofo é oportuno lembrar a idéia de que 

“todo visível [...] comporta um fundo que não é visível no sentido da figura” (Merleau-Ponty, 

1964, p.224). Além disso, que existe certa relação entre o visível e o invisível, na qual o 

invisível não é apenas o não-visível, podendo ser uma visibilidade “iminente ou eminente” de 

algo que está detrás do visível, ou uma lacuna que marca um lugar ou pontos de passagem do 

‘mundo’, como se referiu o filósofo francês: entre “o que foi ou será visto e não o é, ou aquilo 

que é visto por outro diferente de mim, não por mim” (Merleau-Ponty, 1964, p. 209). Em 
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outras palavras, o invisível pode significar, como bem define o Novo Dicionário de Aurélio, 

“o que não se vê”, “o que não se pode ver”, “o que não se tem conhecimento”. No sentido 

figurado, o invisível pode, ainda, referir-se a algo que se esconde, que não se deixa ver ou que 

não é reconhecido num determinado mundo de significado, como o Homem Invisível de Ralph 

Ellison (Pinderhughes, 2002). Sem deixar nosso estudo mergulhar no tratamento 

fenomenológico que Merleau-Ponty propõe em suas análises sobre problemática do visível e 

invisível, todavia é impossível não atender sua sugestão de que reflitamos sobre o “outro 

invisível”, a “comunidade invisível” e, no nosso caso particular deste estudo, campanhas 

políticas bi-raciais, sobre o “candidato invisível” e o “discurso invisível” para melhor falarmos 

sobre “as mensagens implícitas nos discursos explícitos”.  

Se é certo que na Ciência Política as reflexões sobre visibilidade e invisibilidade de 

alguns fenômenos sociais não é algo novo, é muito mais certo ainda que para os pesquisadores 

que se debruçaram sobre as questões étnico-raciais e de gênero nos vários campos do 

conhecimento, essa preocupação é mais antiga ainda (Burns, 2005; Costa, 1998; 

Pinderhughes, 2002; Tabak, 2002; Walton, 1985). É interessante notar que tanto as pesquisas 

sobre gênero e política como as sobre raça e política foram precipitadas por perguntas que se 

organizaram em torno do problema da visibilidade desses grupos na sociedade: onde estão as 

mulheres? Onde estão os negros? Por que encontramos tão poucas mulheres ou tão poucos 

negros nesses ou naqueles espaços da sociedade? E quando mulheres ou negros passaram a 

serem encontrados em espaço onde tradicionalmente nenhum dos dois costumava transitar ou 

habitar, como nos altos círculos do poder econômico ou político, a indagação subseqüente foi: 

Que mulheres são essas? Que negros são esses?  

De acordo com Costa (1998), é possível observar três etapas nos estudos sobre a 

mulher na área de Ciência Política. Ela inicia-se com a ausência (ou invisibilidade) das 

mulheres dos marcos teóricos dessa área, passa para uma visibilidade limitada com os 

trabalhos que mostram os diferentes padrões de participação e comportamento segundo gênero 

e, finalmente, alcança a visibilidade. Essa última proporcionada, sobretudo, pela crítica 

feminista que propõe novas formas de olhar e interpretar a participação da mulher na política e 

um novo vocabulário para tratar sobre este problema. 

Desde os anos 1990, observar os contrastes entre as relações de gênero e raciais tem 

sido a estratégia comum aos cientistas sociais para compreender a natureza dos problemas que 
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as mulheres e os negros enfrentam na sociedade (Burns, 2005). Usualmente, o reconhecimento 

dos traços mais fortes dos fenômenos de gênero e de raça fica mais fácil quando comparamos 

um com outro. Observa-se que gênero é mais aberto, contudo menos visível que raça (Burns, 

2005). De acordo com Burns, isso se deve ao fato das distinções e desigualdades de gênero 

serem mais naturalizadas e menos questionadas que as distinções raciais, ainda que sejam mais 

discutidas. Isto faria com que pequenas (ou mesmo as grandes) vantagens que os homens têm 

em vários espaços da vida social (família, escola, trabalho, política) sejam mais sutis e, às 

vezes, sejam quase invisíveis para muitos (Burn, 2005). Segundo Beckwith (2005), a 

substituição da categoria sexo por gênero nas pesquisas sociais foi responsável por lançar uma 

nova perspectiva para estudar as relações entre homens e mulheres, mas também dentro de 

cada um desses grupos.  

Sobre a relevância da categoria de gênero ao invés de sexo nas relações sociais, 

Beckwith (2005, p.131) argumenta que essa primeira categoria “revela mais especificamente 

como os atores humanos se posicionam politicamente em termos de masculino e feminino, 

mesmo nas situações em que a maioria dos atores é, por exemplo, homens, e onde as 

diferenças de sexo podem originalmente parecer sem importância, ou mesmo irrelevante” 

(tradução nossa). Beckwith lembra que é conhecido o modo como as mulheres ganharam 

acesso ao jogo político, denunciando como este campo é organizado de maneira a favorecer os 

interesses dos homens e, dessa forma, muitas vezes deram, o que poderíamos dizer, uma 

“cartada de gênero”, empregando apelos (às vezes implícitos) à solidariedade feminina e 

mostrando as vantagens de se votar nelas, quando comparando aos seus adversários homens12. 

A partir daí podemos concluir, na mesma linha que Anne Fausto-Sterling nos seus 

estudos de gênero (apud Beckwith, 2005; p.130), que “os nossos corpos estão embebidos em 

cultura” e, sendo assim, é importante interpretarmos os códigos culturais aplicados a gênero e 

que sublinham e informam as atividades e instituições políticas, da mesma forma que é 

necessário analisar os processos de relações de gênero nos quais homens e mulheres buscam 
                                                 
12 - No Brasil, um exemplo concreto da mudança de perspectiva para analisar a relação entre raça e política, 
especificamente a participação do negro nesse campo, foi iniciada nos anos 1980 com os trabalhos de Pierre-
Michel Fontaine (1985).  Segundo observa Oliveira (2002, p. 57 e 58), “baseado em pesquisas realizadas entre os 
anos 70 e 80, Fontaine fez um inventário do número de políticos negros no congresso brasileiro e nas principais 
casas legislativas do país, constatando que havia poucos negros no poder, no Brasil. Ele, contudo, afirmava que 
era incorreto supor, como ele próprio havia feito anteriormente, que os afro-descendentes não exerciam poder 
político. Ele notou que os negros possuíam um poder intersticial, residual e acumulativo, que era exercido por 
lideranças negras entre os seus pares, no universo das suas organizações (comunitárias, religiosas), nos bairros 
populares e nas favelas, para negociar com o Estado, os partidos e os políticos.”   
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produzir resultados “engendrados” que lhes sejam favoráveis (Beckwith, 2005).  É consenso 

que o mesmo pode ser dito quando se trata das relações raciais (Pinderhughes, 2002). Como 

nota Beckwith (2005, p. 135), “essa dupla definição de gênero como categoria e como 

processo serve também para proteger as pesquisas de gênero e política de invisibilizar as 

mulheres (e homens) de cor” (tradução nossa). Neste sentido, podemos concluir que a adoção 

de posturas teóricas e metodológicas que levem em consideração que discursos verbais e 

imagéticos podem engendrar e/ou racializar o campo político, de maneira a configurar ou re-

configurar as imagens e as estratégias dos atores que nele participam, permite-nos melhor 

entender as disputas político-eleitorais.   

A tese se divide em quatro capítulos. No primeiro capítulo é apresentado o referencial 

teórico desse trabalho. Para tanto, foi empreendida uma revisão das teorias sobre competição 

eleitoral considerando os conceitos e os modelos interpretativos que permitem compreender as 

dinâmicas das corridas eleitorais bi-raciais envolvendo candidatos negros. Esse capítulo 

mostra como as principais teorias da competição eleitoral têm avaliado o peso da variável 

racial na construção das estratégias eleitorais, principalmente quando um candidato negro está 

competindo em pleitos majoritários. O principal achado dessa revisão é mostrar que — apesar 

de color blind ou voltada para formulações teóricas cujos modelos pretendem apreender a 

dinâmica eleitoral para além da dimensão da variável racial — indiretamente, as principais 

escolas de estudos sobre competição eleitoral têm trazido em seus seios elementos que 

permitem: ora ver suas interpretações sobre a relação entre raça e política nesse contexto, ora 

oferecer insights substantivos para entender corridas eleitorais bi-raciais. Nessa parte é 

apresentada o referencial teórico que foi usado na tese para estudar a comunicação política nas 

campanhas de Benedita da Silva e Celso Pitta e as dos seus respectivos adversários.  

No segundo capítulo são analisadas “as estratégias discursivas adotadas por Benedita 

da Silva e César Maia na eleição à prefeitura do Rio de Janeiro em 1992. Com base na análise 

de conteúdo e de discurso das propagandas veiculadas por esses candidatos no HGPE na 

televisão, cobertura jornalística, biografia dos candidatos e outros trabalhos já realizados sobre 

o pleito carioca desse ano e a conjuntura que lhe envolveu, este capítulo revela as estruturas e 

as estratégias retóricas das propagandas desses candidatos, apontando as influências que as 

representações sociais, raciais e de gênero, exerceram na forma e no conteúdo das mensagens 

das campanhas.  
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Respeitando as especificidades de cada caso, o terceiro capítulo replica, no estudo da 

campanha de Celso Pitta vs. Luiza Erundina à prefeitura de São Paulo em 1996, os mesmo 

questionamentos feitos no estudo de caso do Rio de Janeiro. Por fim, no quarto capítulo foram 

confrontadas as campanhas dos dois candidatos negros – num esforço de lançar luz sobre as 

estratégias discursivas destes candidatos, particularmente no que se refere ao tratamento que 

eles deram à questão racial e às representações sobre a identidade negra nas suas campanhas. 

É importante ressaltar que este capítulo não desenvolveu comparações ponto a ponto, uma vez 

que incorreria na repetição de várias passagens que já foram tratadas nos capítulos anteriores. 

Aí o interesse foi sublinhar as similaridades e as diferenças encontradas nas estratégias 

discursivas empregadas nas campanhas de Benedita da Silva e Celso Pitta para lidar com os 

desafios de construir suas candidaturas, de defendê-las ou de atacar seus oponentes nas 

eleições. Outro objetivo foi destacar quais foram os cenários que favoreceram a consolidação 

das suas candidaturas, bem com o de apontar quais fatores contribuíram para os resultados que 

eles colheram nos pleitos disputados. 
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CAPÍTULO 1 

TEORIAS DA COMPETIÇÃO ELEITORAL PARA CORRIDAS BI-RACIAIS 

 

"A chave para nós era tirar o medo do desconhecido fora da equação. Eu quero dar 
para as pessoas uma razão para votar em mim, não contra alguém".   

(apud Colburn, 2001, p.40). 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

É certo que em razão de fatores que interferiam no suprimento e na demanda de 

políticos negros nos pleitos eleitorais até os anos 1960, a emergência de candidaturas negras 

disputando cargos majoritários (prefeito, governador e presidente) se constituía num fato raro 

e/ou recente em muitos países da Europa e das Américas, como atesta a experiência norte-

americana e brasileira13. Esta escassez de candidaturas negras explica, em parte, porque ao 

longo da segunda metade do século XX, seguidas gerações de pesquisadores de diferentes 

perspectivas teóricas, apesar de se engajarem num esforço para construir modelos para 

compreender a dinâmica de competição eleitoral, com exceção de alguns autores, poucos se 

preocupavam em compreender qual o peso da variável racial no desempenho dos candidatos. 

Outra explicação para essa relativa escassez reside na prevalência de aportes teóricos que 

privilegiavam, na construção dos seus modelos interpretativos da competição eleitoral, a 

análise de variáveis consideradas políticas como classe social, ideologia e identidade 

partidária. Contudo, como mostraremos neste capítulo, apesar de color blind ou voltada para 

formulações teóricas cujos modelos pretendiam apreender a dinâmica eleitoral para além da 

dimensão racial, algumas dessas escolas de estudos sobre competição eleitoral têm trazido em 

seu bojo elementos que permitem capturar suas interpretações sobre a relação entre raça e 

política, além de oferecer insights para entender corridas eleitorais bi-raciais.  

Assim sendo, este capítulo analisa as teorias sobre competição eleitoral considerando 

os modelos interpretativos que permitem compreender as dinâmicas das corridas eleitorais bi-

raciais envolvendo candidatos afro-descendentes. O seu objetivo é mostrar como as principais 

teorias da competição eleitoral incorporam e avaliam o peso da variável racial na construção 

                                                 
13 - Ver Colburn & Adler (2001)e Oliveira (2002).  
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das estratégias eleitorais, principalmente quando um candidato negro está competindo em 

pleitos majoritários, para em seguida, propor um modelo de análises às corridas eleitorais bi-

raciais brasileiras. Será que o fenótipo negro ou a identidade racial interferem na definição das 

estratégias de campanha em nossa sociedade? Quais estratégias eleitorais evidenciam-se 

quando um “cavalo negro” entra na corrida? Como os fatores raciais - identidade, estereótipos 

e racismo - influenciam na corrida eleitoral? Qual é a influência que o fenótipo negro e/ou a 

identidade racial dos candidatos exercem na definição das estratégias discursivas dos políticos 

negros e dos seus adversários nas campanhas? Com age a opinião pública durante as 

campanhas eleitorais que envolvem candidatos negros?  

Devido à quantidade e variedade de trabalhos já produzidos sobre competição eleitoral, 

advertimos que não é nossa intenção cobrir todos os autores e correntes teóricas que estudaram 

este tema. Acreditamos que observando as contribuições de teóricos afiliados à Escola da 

Escolha Racional, Escola de Michigan e algumas perspectivas de estudos sobre raça e política, 

teremos oportunidade não somente de identificar os principais conceitos e categorias que têm 

embasado as análises correntes de competição eleitoral, mas também de avaliar a adequação 

desses instrumentos teóricos para analisar a participação de políticos negros e mulheres nas 

disputas de cargos políticos nas democracias modernas.  

O principal argumento deste capítulo é que os estudos sobre competição espacial, 

competição retórica, raça e política estão, sem perceber, em plena rota de convergência, 

defendendo as mesmas teses, nas quais apontam a existência de estreita relação entre 

estratégias de competição espacial e estratégias retóricas. Se aceitarmos como válidas as teses 

de inspiração downsiana da Teoria da Latitude da Persuasão (Diamond & Cobb, 1996, p. 230), 

que afirma que “as pessoas exercem influência no sistema político [...] determinando o que 

elas não gostam mais do que demandando precisamente o que elas gostam” (tradução nossa), e 

notarmos, ao mesmo tempo, que um dos principais pressupostos que embasava a estratégia 

eleitoral das primeiras gerações de prefeitos negros americanos dizia que: “a chave para nós 

era retirar o medo do desconhecido da equação, dando as pessoas razões para votar na gente, 

não contra a gente” (tradução nossa) (apud Colburn, 2001, p. 40), localizamos aí uma 

sobreposição nos pressupostos de estratégias de competição espacial e estratégia retórica. Isto 

significa que para ambas perspectivas o mais importante no processo de persuasão é saber não 

somente o que o eleitor gosta ou não gosta, mas sim descobrir as fronteiras entre o que ele 
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deseja e o que tolera, e entre o que ele tolera e o que não tolera.  Nesse sentido, o nosso 

entendimento é que, qualquer que seja o caminho seguido para investigar estratégias de 

campanhas eleitorais é fundamental observar as estratégias retóricas adotadas pelos atores 

políticos.   

 

1.2. MODELO DE DOWNS  

Com a expansão das democracias modernas e a conseqüente institucionalização de 

processos democráticos de escolha dos governantes, profissionais da política e analistas 

políticos passaram a interrogar-se — dada às incertezas que envolvem as eleições — como os 

eleitores decidem seu voto e sobre quais seriam as melhores estratégias para conquistar este 

voto. Acreditava-se que se soubesse quais fatores dirigem as escolhas dos eleitores, poder-se-

ia, então, agir de maneira eficiente para vencer as eleições. Desde a segunda metade dos anos 

1950, com a publicação do trabalho seminal An Economic Theory of Democracy de Anthony 

Downs (1957) — que propôs um ponto de vista econômico para compreender a racionalidade 

política — a teoria da competição espacial tem dominado os estudos sobre comportamento 

eleitoral e oferecidos as mais difundidas interpretações, sobretudo entre os cientistas políticos, 

para compreender a relação entre governantes e eleitores, as motivações que orientam as 

decisões dos atores políticos no jogo político-eleitoral, o ambiente eleitoral e, principalmente, 

para identificar qual é a melhor estratégia para conquistar o eleitor14.  

Os pressupostos de que os indivíduos são atores racionais motivados pelo objetivo de 

maximizar seus ganhos, que cada eleitor vota no partido que ele acredita que lhe oferecerá 

mais benefícios que qualquer outro e que os partidos políticos formulam suas propostas 

visando ganhar as eleições, constituem a espinha dorsal do modelo downsiano. Segundo a 

teoria de Downs, os eleitores se distribuem num continuum de preferências político-

ideológicas que vai das posições mais liberais às mais conservadores, concernentes às ações de 

mudanças no status quo, observando-se entre estes tendências de votar nos partidos cujas 

                                                 
14 - De acordo com Page (1978), o economista americano Harold Hotelling foi o primeiro autor a utilizar modelos 
de análise microeconômicas para teorizar sobre a competição eleitoral em 1929.  Segundo Page, Hostelling 
lançou as bases das teorias de competição espacial trançando analogias entre o comportamento de dois 
comerciantes — buscando maximizar seus lucros, refletem sobre que preço cobrar e onde localizar, em termos 
geográfico, suas lojas — e dois partidos — buscando conquistar a máxima votação para vencer as eleições, 
estudam qual é a melhor estratégia para persuadir o eleitor.  Quase trinta anos depois de lançada essa teoria 
ganhou  impulso  com o  trabalho de Anthony Downs. 
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propostas são mais próximas das suas preferências políticas. Quanto aos partidos, esses 

tentam, estrategicamente, ajustar suas propostas à distribuição dos eleitores nessa escala, como 

também buscam persuadi-los a compartilhar as propostas políticas que eles proclamam no seu 

espaço ideológico. Essa disputa entre os partidos pela conquista dos eleitores caracteriza, 

segundo Downs, uma verdadeira competição espacial para conquistar simpatizantes às suas 

propostas.  

Além disso, outra premissa deste modelo é que a incerteza sobre a decisão do voto do 

eleitor exigiria, por parte dos partidos, a formulação de uma estratégia de persuasão. Ele 

supunha que a estratégia discursiva da campanha será mais eficiente quanto maior for sua 

capacidade de dirigir mensagens que consigam apelar ao maior número de eleitores possíveis 

que, nesse contexto, seria o eleitor médio. Isto é, aqueles eleitores que se caracterizam por 

ocuparem uma posição próxima ao centro: defensores do seu status quo e ao mesmo tempo 

tolerantes a propostas que agreguem algumas mudanças na ordem estabelecida. É este, 

justamente, o grande desafio dos partidos: produzir um discurso capaz de persuadir o maior 

número de eleitores numa sociedade onde, muitas vezes, interesses divergentes relativos à 

manutenção ou alterações do status quo se rivalizam.   

Para construção de seu modelo de analise do comportamento político-eleitoral, Downs 

toma emprestado da teoria econômica a idéia de consumidor racional. Reduzindo o interesse 

de cada agente político a um único objetivo, de maneira que o meio mais eficiente para 

alcançar esse fim fosse encontrado, Downs desejava construir um modelo para prever o 

comportamento político dos atores e as relações que se estabelecem entre eles no jogo 

eleitoral15. Sua preocupação era criar instrumentos teóricos que permitissem prever como 

agiriam os atores políticos diante de certas condições. Sua análise refletia os seguintes pontos: 

em que fases da política os homens do mundo real agem racionalmente? Em que fases eles 

agem irracionalmente? Como eles se desviam da racionalidade quando são guiados pela 

irracionalidade?      

                                                 
15- Downs (1957, p.5) argumentava que, visando expurgar das suas analises processos de decisão com múltiplas 
alternativas supostamente racionais, que “se múltiplos objetivos são permitidos, os meios apropriados para 
alcançar um objetivo pode bloquear a realização do outro; dessa forma nenhum percurso único será garantido 
para que um ator racional siga [...] Qualquer outro objetivo que qualquer um desses atores perseguissem, deverá 
ser considerado um desvio daquilo que se considera um curso de ações racionais visando à consecução de um 
grande objetivo”. 
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No modelo de competição espacial downsiano, as eleições constituem-se, 

prioritariamente, um instrumento para a escolha dos governantes, apesar de também servir 

para muitos outros propósitos. Segundo essa concepção, apenas três atores políticos 

participam do jogo político-eleitoral em sociedades democráticas: os partidos, os grupos de 

pressão e os cidadãos individuais, e cada um perseguindo interesses próprios.  Os partidos, 

visando à conquista do poder; os grupos de pressão, buscando influenciar na definição das 

políticas públicas; e os cidadãos, desejando governos que lhes garantam a conquista daquilo 

que consideram ser uma boa sociedade.  

Apesar de colocar os grupos de pressão no seu modelo, para Downs, os eleitores e os 

partidos são os dois principais atores nas disputas eleitorais. Nesse jogo, os interesses sociais 

constituem, normalmente, subprodutos das ambições particulares dos atores. Na sua lógica de 

votação, o cidadão procuraria identificar, primeiro, qual é o partido que mais lhe beneficiará se 

ganhar a eleição, depois tentaria estimar se esse partido tem alguma chance de vencer. Já o 

governo buscaria maximizar apoio político. Dessa forma, as tentativas do governo de 

proporcionar o bem-estar para os cidadãos, são interpretadas por esse autor como sendo, 

invariavelmente, motivadas pelo interesse de conquistar os votos. Visto por essa ótica, os 

partidos formulariam suas propostas políticas visando conquistar as eleições, mais do que se 

eleger com o objetivo de formular políticas. Nesse contexto, os políticos seriam motivados na 

disputa eleitoral pelo desejo de poder, prestígio, riqueza, amor pelo conflito e pela sensação de 

risco comum aos jogadores.  

A falta de segurança sobre o curso de eventos passados, presentes e futuros, levaria à 

incerteza, pensava Downs. As diversas formas de incerteza estariam associadas à dificuldade 

de prever o comportamento dos principais atores do jogo político. Caracteriza-se como 

situação de incerteza, por exemplo, a dificuldade de saber, antecipadamente, qual será o 

resultado de uma eleição, pois os eleitores podem mudar de idéia a poucos passos das urnas. A 

incerteza, portanto, não se refere a uma condição geral, mas a falta de conhecimento seguro 

para tomar decisões de eventos particulares. O caráter da incerteza pode variar em termos de 

relevância, intensidade e removibilidade, dependendo da quantidade (e, podemos acrescentar, 

também da qualidade) das informações disponíveis. De acordo com Downs, varias incertezas 
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podem ser removidas se informações suficientes estão disponíveis, contudo existem situações 

que são inevitavelmente de difícil previsibilidade16.  

Como regra geral, no modelo downsiano, a competição político-eleitoral é sempre 

enredada por algum grau de incerteza, algo que tem influência direta no processo de decisão. 

Tal situação contribuiu para a emergência da persuasão e da ideologia política como recursos 

para assegurar que o processo de decisão se desenvolva de acordo com os resultados esperados 

pelos interessados. A persuasão realizada por propagandistas visaria apresentar os fatos e os 

argumentos que são favoráveis ao grupo que apóia, buscando conduzir a uma decisão 

esperada. As ideologias que por definição seriam, nas palavras de Downs (1957, p.96), 

“imagens verbais da boa sociedade e dos principais meios para construir tal sociedade”, em 

termos práticos constituiriam uma declaração pública que o partido faz divulgando as suas 

propostas e plano de ações no poder. As ideologias seriam verdadeiras armas construídas pelos 

partidos políticos como meio para conquistar o poder.  

Nota-se que Downs expressa uma compreensão bastante reducionista sobre as ideologias, 

pois afirmava que é justamente devido à situação de incerteza que caracteriza o jogo político 

que os partidos foram levados a criar suas ideologias e usá-las como meios para encurtar os 

custos de comunicação com os eleitores. Todavia, seus estudos têm o mérito de nos advertir 

que, para ser eficiente, a ideologia precisa inspirar confiabilidade (fazer crer que o 

comportamento e ações dos agentes políticos são previsíveis) e responsabilidade (que estas 

ações são coerentes com o histórico de ações anteriormente realizado pelo partido). A 

inconsistência na apresentação de propostas políticas que inspirem confiabilidade aumentaria 

o grau de incerteza quanto às ações que o partido poderá adotar, uma vez no poder. Dessa 

forma, para conquistar o voto do eleitor racional, Downs acreditava que os partidos 

mandatários têm que ser responsáveis, enquanto os partidos desafiantes têm que ser 

confiáveis.   

A tese central da teoria espacial é que os partidos tentam ajustar suas propostas à 

distribuição dos eleitores segundo uma escala de preferências políticas, como também buscam 

                                                 
16 - Segundo Downs (1957, p.78), existe uma relação direta entre quantidade de informações oferecidas e o nível 
de incerteza, podendo-se observar que: “quanto mais informações um eleitor adquire, mais seguro ele fica de 
estar tomando a decisão correta”; inversamente, “quanto  mais  seguro  um homem  estiver sobre sua decisão, 
menos ele acredita que ele pode ganhar obtendo mais  informações”. 
 



 

 

40 

atrair eleitores para seus domínios políticos e ideológicos. A estratégia eleitoral imediata dos 

partidos consiste em ampliar sua plataforma política para envolver o maior leque de propostas 

dos eleitores na dimensão ideológica de interesse da esquerda à direita caracterizando, assim, 

o embate pela conquista do espaço. Quanto maior o leque de propostas oferecidas, no que se 

refere a sua capacidade de incluir interesses de diversos segmentos da sociedade, mais 

eleitores o partido poderá conquistar. Recomenda-se que os apelos não sejam muito amplos e 

generalizados, pois isto pode enfraquecer a capacidade de persuasão do partido a grupos 

específicos, podendo os eleitores se incomodar ao ver o partido sustentar propostas que eles 

não pactuam. Essas idéias pressupõem que os eleitores não só assinalam pesos diferentes para 

as mesmas políticas, mas também que apelos ambíguos aumentam as chances de sensibilizar 

maior número de eleitores sobre propostas.  

Num sistema político-eleitoral no qual as preferências dos eleitores podem oscilar entre 

aquelas que sustentam posições favoráveis às políticas que alteram o status quo até aqueles 

que condenam veementemente tais propostas, além de enunciar mensagens polissêmicas, outra 

estratégia eleitoral que o partido pode adotar é, como antecipamos, dirigir seus apelos 

persuasivos e propostas políticas ao “eleitor médio”. Contudo, como todo o partido deseja 

apelar ao maior número de eleitores possíveis, nenhum partido deveria moldar sua ideologia 

de maneira muito rígida, tampouco deixá-la como um feixe desorganizado de idéias e 

propostas políticas. Deve-se buscar um equilíbrio: não parecer tão rígido perante eleitores que 

discordam de suas propostas, nem parecer incompetente para organizar coerentes programas 

políticos que sintetizem os interesses de um determinado segmento social. A sugestão dessa 

estratégia reflete exatamente a noção downsiana de que os partidos políticos não são agentes 

dos interesses de uma classe especifica, mas times autônomos perseguindo a conquista dos 

cargos políticos, usando o apoio de grupos como meio para alcançar este fim. 

Observa-se que, nos sistemas multipartidários, os partidos tendem a se esforçar para se 

distinguir ideologicamente dos outros para manter sua posição, enquanto que nos sistemas 

bipartidários cada partido busca se assemelhar ao seu oponente o máximo possível. Tomando 

o caso americano como referência, Downs afirma que os eleitores nos sistemas bipartidários 

parecem menos susceptíveis à doutrinação ideológica que aqueles do sistema multipartidário, 

revelando, ainda, grande tendência a se posicionarem no segmento moderado onde as 
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ideologias se sobrepõem ou as propostas políticas se assemelham. Este fato, segundo observa 

o próprio Downs, torna difícil para os eleitores votarem baseados apenas em fatores políticos.  

Downs admite que quando não se observa distinção sobre as várias propostas políticas, 

devido a nevoa de ambigüidade que impede que se perceba como o partido se posiciona em 

relação às questões políticas, o eleitor tende a fazer uso de outros fatores “não-políticos” para 

escolher o partido ao qual darão seu voto, como por exemplo, a personalidade dos políticos, 

competência técnica e outros fatores não-ideológicos. Essa reflexão levou Downs a concluir 

que o comportamento racional dos partidos tende a desencorajar comportamento racional nos 

eleitores e que quanto mais bem sucedida for à estratégia retórica dos partidos em disputa, 

mais difícil torna-se para o eleitor exercer um comportamento racional. Nas palavras de 

Downs (1957, p.136), isto implica que, no cenário acima descrito,"os eleitores são encorajados 

a tomar decisões com bases em outros fatores que não questões políticas, isto é, nas 

personalidades de candidatos, padrões de votação familiar tradicional, apego às tradições, aos 

heróis do partido” (tradução nossa).  

Apesar da reconhecida contribuição da teoria da competição espacial apresentada em 

An Economic Theory of Democracy, este modelo deixava sem respostas muitos aspectos que 

envolviam o comportamento eleitoral e as estratégias dos partidos e/ou dos candidatos na 

competição pelos votos (Merrill & Grofman, 1999). Por esse motivo, alguns autores achavam 

que os modelos espaciais não consideravam fatores históricos na análise da competição 

eleitoral, algo que os levariam a desconsiderar a importância do fator tempo nos processos 

eleitorais como, por exemplo, a influência das conjunturas políticas (Brams, 1978). Outros 

enumeravam uma série de problemas nos modelos espaciais (Diamond & Cobb, 1999; 

Robertson, 1976). Destacavam, por exemplo, que essas análises privilegiavam o olhar sobre o 

comportamento de partidos e eleitores e ignoravam a presença de outros atores políticos 

importantes no resultado da disputa eleitoral, como os grupos de pressão; que os modelos 

espaciais ofereciam dificuldades para visualizar quais seriam os principais atores na disputa 

eleitoral e quais seriam as principais motivações desses atores; e, finalmente, que essa teoria 

definia com imprecisão a noção de escolha racional, sobretudo no que se refere à identificação 

das dimensões que demarcam as escolhas políticas das pessoas.  
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Outros olhares mais críticos também revelaram as inconsistências dos modelos 

espaciais para analisar o peso de outros fatores, tais como: personalidades dos políticos, raça, 

etnicidade, religião e gênero, na definição das escolhas eleitorais, uma vez que esses fatores 

eram concebidos como non-issues nessa teoria (Mendelberg, 2001). Isto é, eram questões não-

políticas que, apesar de influenciarem o comportamento eleitoral adicionando um 

“componente de irracionalidade” na decisão do voto, não tinham implicações nas definições 

de políticas públicas e, portanto, não faziam parte do elenco de variáveis avaliadas pelos 

analistas da competição espacial (Brams, 1978). Por fim, a carência de reflexões sistemáticas 

sobre as dimensões retóricas da competição eleitoral também foi vista por outro time de 

pesquisadores como uma séria lacuna nos modelos espaciais (Riker, 1996).    

 

1.3. ESCOLA DE MICHIGAN  

De maneira geral, observa-se que grande parte dos autores não contesta totalmente os 

principais postulados teóricos lançados por Downs, mas antes propõem alternativas 

interpretativas e/ou aperfeiçoamentos teóricos ao modelo de análise de competição eleitoral 

(Robertson, 1976; Merril & Groffman, 1999). O argumento comum — que progressivamente 

se configurou ao longo do debate acadêmico que vem se desenrolando nos últimos 50 anos — 

é que o modelo de competição espacial deixava sem respostas muitos aspectos que envolvem 

ou passaram a envolver o comportamento eleitoral dos partidos e dos candidatos no jogo 

eleitoral (Merrill & Grofman, 1999). As interpretações da Escola de Michigan representam 

uma das críticas mais duras ao modelo proposto por Downs em 1957. 

A principal crítica dos pesquisadores da Escola de Michigan sublinhava que a maioria 

dos estudos de competição partidária que utiliza o instrumental do modelo espacial para suas 

análises apresenta pouca evidência empírica sobre como o eleitorado e os lideres políticos se 

comportavam politicamente. Amparando-se nos dados levantados pelo Survey Research 

Center, da Universidade de Michigan, entre 1940 e 1950, e pelo referencial teórico da 

psicologia social de orientação behaviorista, Stokes (1967), por exemplo, afirmava que a 

teoria econômica da democracia downsiana concebia o campo político como um espaço 

unidimensional e como uma estrutura fixa. Segundo este autor, não se observava razão, 

tampouco provas empíricas, que indicasse que os eleitores e partidos compartilhassem os 

mesmos espaços, muito menos que comungassem referências sobre quais propostas de ações o 
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governo deveria adotar. Com base nos dados dos surveys realizados sobre as eleições 

presidências americanas de 1956, Stokes sublinhava que a maioria dos americanos mostrava-

se desinteressado e/ou mal informados sobre a vida política, enquanto grande parte deles não 

possuía opiniões formadas sobre as principais questões das conjunturas políticas 

investigadas17. Suas pesquisas indicavam que a maioria dos americanos não estava 

familiarizada com as ações do governo nas áreas de educação, saúde, igualdade racial e 

política externa. Os trabalhos dos membros dessa escola inspiraram Stokes a afirmar que a 

ação dos líderes políticos consiste não apenas em perceber quais dimensões são salientes para 

o eleitorado, na sua busca de apoio político, mas também que eles podem tornar algumas 

questões mais salientes para o eleitorado como resultado do trabalho da propaganda. A 

sugestão de Stokes para ajustar o modelo de análise de competição eleitoral downsiano era que 

fosse observada a relação de interação entre eleitores e partidos.  

Para Campbell et al. (1960) as pessoas derivariam suas atitudes políticas das suas 

identidades partidárias e socioeconômicas. Assim sendo, a identificação partidária era 

considerada por esses autores como o principal determinante do voto: um fator que orientaria 

em termos cognitivos e afetivos os eleitores na escolha eleitoral. A lealdade partidária 

contribuiria para que as pessoas estruturassem suas percepções sobre as questões políticas, os 

candidatos e as campanhas, além de oferecer-lhes informações que lhes simplificariam o 

processo de tomada de decisão quando confrontados com a necessidade de escolher dentro de 

um elenco de opções políticas.  

Segundo Campbell et al., a identidade partidária teria como característica o fato de ser 

intensa, estável e progressivamente mais consistente com o aumento da idade. Essa identidade 

emprestaria o quadro de referências para que os eleitores decodificassem novas questões 

políticas dentro do seu repertório cognitivo. As atitudes políticas seriam moldadas e reforçadas 

sob a influência do contato com os amigos, vizinhos, colegas de trabalho etc. A classe social 

ofereceria aos eleitores a mais importante referência para construir a identidade e a imagem do 

partido para o qual o voto será empenhado. Nestes termos, a clivagem de classe configurar-se-

ia como o maior determinante da lealdade partidária, sendo sua influência superior às 

identidades de gênero, raça, etnicidade, religião, região e vizinhança (Norris, 1997). Na 

                                                 
17 - Campbell, A. et al. The American Voter. Chicago: The University of Chicago Press, 1960. 
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interpretação de Norris, isto significa que a identidade de grupo parece ter mais influência 

direta na escolha eleitoral, enquanto a identidade partidária, por ser produto dessas identidades 

grupais, tenderia a atuar indiretamente a decisão do voto. Em outras palavras, a imagem dos 

partidos derivaria de referenciais e posicionamentos de classes sociais, articulados a 

sentimentos de pertencimentos a outros grupos da sociedade.  

A partir da década de 1970, notou-se que a emergência dos conflitos raciais nos anos 

50 nos Estados Unidos, a guerra contra o Vietnam, aumento da criminalidade e do consumo de 

drogas, forçaram os partidos a redefinirem suas agendas e a recomporem suas imagens e suas 

estratégias retóricas frente a um eleitorado cada vez mais atento à natureza das respostas que 

os partidos apresentavam às questões do que à lealdade partidária (Nie et al., 1979). Segundo 

Nie et al., a emergência de uma política orientada por questões políticas contribuiu para o 

desalinhamento dos partidos em relação as suas bandeiras de campanha e para o 

enfraquecimento da lealdade partidária. A diminuição dessa lealdade — refletida no aumento 

da volatilidade eleitoral e na maior permeabilidade dos eleitores aos apelos dos novos partidos, 

líderes e as questões voltadas para o interesse de grupos específicos da sociedade — chamou a 

atenção dos analistas políticos que os partidos são instituições mais susceptíveis às marés das 

conjunturas políticas do que eles previam em seus modelos.   

Ainda sob o impacto dos movimentos dos direitos civis americanos e movimentos 

feministas das décadas de 1960 e 1970, as tradicionais clivagens de classe, cederam lugar às 

novas identidades construídas no seio dos novos movimentos sociais (Norris, 1997a).  A 

redefinição do conceito de classe social ocorre num contexto onde as identidades de gênero, 

raça, etnicidade e nacionalismo, exigem que se repense, que, além da relação capital e 

trabalho, outras desigualdades sociais também têm peso na arena política (Norris, 1997b). 

Com um olhar mais atento às relações entre gênero e política, Norris comenta que esse 

contexto é palco para a emergência das demandas das mulheres por igualdade de 

oportunidades no mercado de trabalho, pressões por ações afirmativas, reivindicações de 

direitos reprodutivos e proteção contra violência doméstica.  

O que vemos é que, num sentido oposto ao que supunha Downs, alguns autores 

interpretaram que esse contexto de emergência de comportamentos políticos eleitorais 

influenciados por identidades de grupo favoreceu para que os eleitores passassem se orientar 
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mais por uma por considerações “racionais” que “sentimentais ou irracionais”. Percebendo 

que esse momento era marcado também pela emergência de campanhas embasadas no uso dos 

meios de comunicação de massas e das técnicas de marketing aplicados à política, outros 

autores assinalaram que os eleitores, nesse novo contexto, também se tornaram mais 

susceptíveis aos apelos das campanhas eleitorais, à imagem do candidato e ao desempenho dos 

mandatários. Por último, observa-se, ainda, outro grupo de autores que desafiaram as 

interpretações correntes sobre a relação entre identificação partidária e identidade de classe, e 

sustentaram que a identidade com o partido passou apenas a ser informada por outros 

elementos além da classe, como, por exemplo, os interesses do grupo racial, étnico, gênero, 

etc. ao qual o eleitor também se sente ligado (Norris, 1997b).        

 

1.4. NEM TANTO À DOWNS NEM TANTO À MICHIGAN 

Vivenciando essa conjuntura acima descrita, Robertson (1976) segue os passos de Downs, 

mas move-se com uma ambição de conciliar investigação empírica, teoria política e estudos 

sobre democracia. De acordo com Robertson, a mecânica da competição política se 

organizaria em torno da capacidade de erguer algumas preocupações à categoria de problemas, 

e ignorar algumas outras. Os problemas políticos, segundo esse autor, envolvem duas 

dimensões que se articulam: de um lado, os valores e as expectativas da sociedade; de outro 

lado, as condições reais e a percepção do problema. Para que algo se torne uma questão 

política, é preciso que isso seja definido em consonância com os valores e com as expectativas 

predominantes na sociedade, como também que tenha uma existência real ou perceptível.   

Atento ao papel da persuasão na competição eleitoral, algo negligenciado por Downs e 

pelos pesquisadores da Escola de Michigan, Robertson observa que existem pré-requisitos 

para a propaganda política numa democracia. Esses pré-requisitos podem ser divididos em três 

categorias: descrição e diagnóstico do estado em que se encontra a sociedade; determinação 

das propostas políticas; e definição dos argumentos a serem apresentados a favor ou contra o 

partido governante. O pressuposto é que qualquer campanha deve começar descrevendo o 

estado em que se encontra a sociedade, pois serve para indicar os problemas e ações que o 

novo governo deve realizar, além de limitar as expectativas dos eleitores sobre como deve ser 
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o futuro. O principal ponto de divergência de Roberston com o modelo de Downs se refere à 

relação entre racionalidade e irracionalidade na política.  

Para Robertson, os atores são racionais orientados pela busca de alcançar fins, mas o 

voto não é um gesto puramente pragmático. Ele defende que é preciso deixar algum espaço 

para irracionalidade na decisão do voto nos modelos espaciais, apontando para as evidências 

que mostravam que naquele momento apelos à lealdade de gênero, racial, étnica e religiosa, 

desempenhavam importante papel nas escolhas dos eleitores. As suas críticas a Downs 

apontam, ainda, que ele falhava na definição do número de tipos de atores que participam da 

disputa eleitoral, na compreensão da estrutura institucional do Estado, como também do 

entendimento do que se constitui uma escolha racional.  

Brams (1978) destaca-se dos demais críticos da Teoria Econômica da Democracia, por 

tentar sugerir novas formas de interpretações e aperfeiçoamentos teóricos ao modelo de 

análise de competição eleitoral proposto por Downs. Além de criticar que o modelo 

downsiano é unidimensional (pois, analisava apenas uma dimensão do posicionamento dos 

partidos e eleitores no continuum das atitudes políticas), Brams chama atenção, pela primeira 

vez nesse debate, que aquele modelo negligenciava o papel do fator tempo no 

desenvolvimento da competição eleitoral.  

Brams argumenta que numa eleição vários temas são debatidos, e a saliência desses 

temas, e a relevância que os eleitores concebem a posição que os candidatos adotam sobre os 

problemas, podem ter intensidades diferentes. Assim sendo, tendo em vista que algumas 

questões se correlacionam, tornava-se difícil representá-la como uma dimensão independente, 

na qual os candidatos pudessem ser analisados separadamente. Brams notou ainda que faltava 

aos modelos de analise espacial reflexões sobre a importância do fator tempo no processo 

eleitoral.  A inclusão do fator tempo no modelo permitiria, por exemplo, observar que as 

respostas dos eleitores aos candidatos dissimulados18 (àqueles que usam apelos ambíguos de 

                                                 
18 - Trata-se de candidatos que tendem adotar um cardápio amplo de propostas para resolver problemas que em 
menor ou maior intensidade atingem todos os segmentos da sociedade, ao invés  de comprometer-se  atacar 
problemas específicos. Segundo Brams (1978) tanto clareza de posicionamento quanto ambigüidade tem seus 
pros e contras: a primeira estratégia, ao mesmo tempo que pode atrair  muitos eleitores,  pode também  espantar 
muitos outros, independente da posição dos outros candidatos;  já a segunda,  da mesma forma que pode permitir 
o aumento do raio de alcance do seu apelo, pode também retraí-lo, seja ao expor as contradições e incongruências 
do posicionamento dos candidato, seja  ao sujeitá-lo ao risco de  tentar  atender eleitores que apesar de gostar de 
ver suas demandas atendidas, rejeitam intensamente qualquer propostas que contraria aos seus valores e 
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maneira a ampliar os espectros do seu eleitorado potencial, facilmente identificados por usar 

expressões como: “eu darei cuidadosa atenção à [...]”, “todas as questões receberão cuidadosa 

atenção [...]”) dependem da conjuntura; ainda que a escolha do “melhor momento” para lançar 

a candidatura (se antes ou depois do adversário) pode fortalecer ou enfraquecer a campanha, 

pois permite que o candidato se posicione mais estrategicamente no continuum esquerda - 

direita das questões políticas.  De acordo com Brams, os candidatos sem tradição (neófitos na 

política) – i. e., “who come from nowhere” [que surgem do nada] - não têm outra opção senão 

começar a campanha muito cedo para adquirir popularidade suficiente para tornar-se um 

competidor mais forte.  

Também preocupado em apontar as contribuições da teoria downsiana, Brams destaca 

que a metáfora do jogo se aplicava bem à competição eleitoral, porque o resultado das eleições 

sempre depende das escolhas que todos os jogadores (partidos e eleitores) realizam. Nesse 

jogo, a posição sobre as questões adotadas pelos candidatos deve ser sempre definida em 

interdependência. Se a estratégia do eleitor racional é votar no candidato cujas propostas estão 

mais próximas das suas no continuum liberal-conservador, ao candidato racional recomenda-

se que este se posicione (em termo de ideologia e propostas) de maneira a atrair o máximo de 

votos desse tipo de eleitor. A decisão do voto – seguindo essa interpretação - depende da 

posição que os candidatos tomam. Na visão de Brams, quando as estratégias dos candidatos 

revelam-se eficientes, no sentido de avançar sobre temas e questões pertencentes ao campo do 

outro forçando a convergência de propostas políticas entre os partidos concorrentes, observa-

se a tendência dos eleitores de fazerem suas escolhas baseando-se em “fatores não políticos”, 

tais como a personalidade dos candidatos, etnicidade, raça, gênero, etc. Vemos, assim, que 

Brams revela uma interpretação um pouco mais complexa que Downs sobre a natureza das 

questões políticas, percebendo que algumas vezes “não-questões” podem se tornar questões 

políticas e, dessa forma, passar a compor o cálculo do voto do eleitor racional. Entendendo-se 

por questões políticas àquelas sobre as quais o governo deve atuar, uma vez que interferem na 

vida dos seus cidadãos. Como Downs, a palavra final desse autor enfatiza que questões 

políticas prevalecem na decisão do voto, mas do que a imagem do candidato.   

                                                                                                                                                         
interesses.  Segundo Brams, a estratégia da ambigüidade pode ser produtiva ou improdutiva na campanha,  tudo 
depende  da forma como o candidato é visto pelo eleitorado.    
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1.5. OS ESTUDIOSOS DA RETÓRICA DAS CAMPANHAS  

Com a publicação de Choices and Echos in Presidential Elections de Benjamin I. Page 

(1978), não apenas abre-se uma nova perspectiva para estudar as competições eleitorais, mas 

também colocá-se uma das mais sistemáticas e consistentes criticas aos modelos espaciais. 

Page caracteriza-se por refletir sobre os progressos da teoria da competição espacial e por 

introduzir novos tópicos substantivos e novas elaborações teóricas para estudar campanhas, 

incluindo entre eles a reflexão sobre a influência da variável racial na definição das estratégias 

eleitorais. O interesse de pesquisa desse autor incide na análise do comportamento dos 

partidos políticos e candidatos, por considerar que esta dimensão da competição eleitoral 

vinha sendo negligenciada tanto por seus colegas analistas da teoria espacial da competição 

eleitoral, como pelos pesquisadores da Escola de Michigan. Page ressaltou que muito tinha 

sido escrito sobre o processo de decisão do voto, mas pouco se sabia sobre as estratégias dos 

partidos e candidatos para conquistar os votos. Ele questionava em que medida existem 

distintas escolhas entre as posições políticas dos partidos oponentes? Em que medida os 

candidatos fazem eco aos discursos dos seus adversários ao responder ao público? Qual o grau 

de especificidade ou de ambigüidade que as questões políticas devem apresentar? Qual papel é 

desempenhado pela performance passada do mandatário ou pelas proclamações de projetos 

futuros? Quais tipos de características pessoais os candidatos devem apresentar aos eleitores?  

Ao introduzir esses novos tópicos para reflexões, Page dá contornos mais precisos ao 

debate, que se estende até hoje nos estudos sobre competição eleitoral, sobre se são as 

propostas políticas ou as imagens dos candidatos que orientam as decisões do voto. Na visão 

de Page (1978, p. 4), “nossa compreensão sobre o comportamento político individual [...] pode 

ser iluminada pelo conhecimento do comportamento dos políticos [...] (pois) as escolhas feitas 

dependem largamente das escolhas que são oferecidas” (Tradução nossa). Essa postura do 

autor abalou ainda mais as interpretações então correntes, sobre o que se devia considerar 

comportamento racional e irracional nas escolhas eleitorais. Da mesma forma que Brams 

(1978), Page salientou a importância de analisar o ambiente eleitoral.     

Como os outros autores até aqui vistos, as eleições presidenciais americanas também se 

constituíram o universo de pesquisa de Page. Com uma metodologia inovadora, este autor 

investigou o comportamento dos eleitores, conjugado a observação do ambiente eleitoral, nas 
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eleições presidenciais desde os anos 1930 até 1976. Ele baseou-se em surveys para investigar 

tanto a influência da opinião pública na formatação das propostas dos candidatos quanto, no 

sentido inverso, a influência do comportamento dos partidos e dos candidatos na percepção 

pública e na decisão do voto. Sua base de dados incluiu os discursos de campanha, propaganda 

na mídia, plataforma dos partidos, eventos políticos como guerras e depressões, e matérias de 

divulgação das campanhas. Esse trabalho mostrou a importância do uso de recortes históricos 

longitudinais e conjunturais para compreender os processos eleitorais. De maneira singular, 

Page mostrou como os aspectos retóricos da campanha (no que se refere à relação entre apelos 

persuasivos usados pelos políticos e as audiências às quais se dirigem), podem explicar, em 

grande medida, os resultados das eleições. 

Sem dúvida, as evidências e as análises apresentadas em Choices and Echoes 

credenciaram Benjamin Page a propor um novo olhar sobre os limites analíticos dos modelos 

espaciais. Os argumentos desse autor apontam que a teoria econômica da política no seu 

modelo puro não permite compreender a dinâmica de competição eleitoral.  Suas críticas 

incidem sobre quase todos os postulados do modelo downsiano. Contrapondo resultados de 

pesquisas de opinião e de intenção de voto para candidatos à presidência americana em 

diversas eleições desde 1930, o autor mostra, que na definição dos posicionamentos políticos 

dos candidatos, além da influência da opinião pública orientando na formatação das propostas 

políticas, fatores como clivagens partidárias, número de atores envolvidos na corrida eleitoral, 

estratégias retóricas, personalidade dos candidatos, desempenho passado do mandatário no 

cargo, também orientavam a definição das questões políticas que os candidatos defendiam na 

eleição.  

A premissa que os partidos durante a campanha apresentam propostas convergentes 

com a média da opinião pública visando conquistar o maior contingente de eleitores parecia-

lhe somente parcialmente verdadeira. As pesquisas de Page lhe indicavam que, no que se 

refere ao posicionamento dos candidatos sobre diversas questões políticas, que eles podiam 

divergir completamente um do outro devido a clivagens partidárias; em outros casos, eles 

podiam divergir da preferência da opinião pública pressionados pelas clivagens partidárias, 

grupos de pressão e financiadores das campanhas; em outros casos, ainda, observou-se que 

enquanto um candidato encampava os sentimentos da opinião pública, o outro podia defender 

posições favoráveis às minorias, seguindo as tradições do partido. Nesse sentido, este autor 
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concluiu que, no caso americano, as clivagens partidárias explicavam porque alguns 

posicionamentos dos candidatos divergiam da opinião pública19.  

Percebendo a importância da retórica nas disputas eleitorais, Page enfatiza que no 

embate entre os candidatos sobre as propostas políticas, “a arte da ambigüidade” e a 

construção de apelo a audiências específicas constituem-se armas fundamentais na competição 

eleitoral. Ele ressalta que a manipulação das preferências políticas através do uso da 

propaganda tinha sido ignorada por Downs e seus seguidores. De acordo com seus estudos, 

grande parte das mensagens dos partidos e políticos observa os objetivos, problemas e 

desempenhos passados dos partidos e/ou dos políticos. Os posicionamentos ambíguos 

proliferam em todas as dimensões, entretanto, esses são mais freqüentes quando os políticos 

tentas defender propostas políticas que envolvem diferentes e conflitantes interesses de 

segmentos do eleitorado. Mesmo as propostas explícitas não são muito enfáticas e não são 

comunicadas claramente para o eleitor médio, algo que o levaria a se basear em outros “sinais” 

e “dicas” para adivinhar qual é a posição que o candidato defende. Algumas questões, tais 

como, filiação religiosa e compromisso com a defesa de direitos de minorias, tendem a surgir 

em muitas campanhas quase como questões subterrâneas, preferencialmente sem usar a 

comunicação de massa.  

Um último aspecto que os modelos espaciais desconsideram em suas análises são as 

características pessoais dos candidatos. Considerados como um elemento somente utilizado 

pelos eleitores quando o critério racional de eleição dos candidatos, baseado na escolha 

daqueles cujas propostas políticas mais se aproximam das suas próprias, a observação das 

características dos candidatos na interpretação de Page são também consistentes com as 

atitudes do eleitor e do candidato racional. Segundo Page (1978, p.232), “as escolhas eleitorais 

envolvem não somente o que os candidatos defendem, mas também o que eles são ou o que 

eles parecem ser”. Ele sustenta que o voto baseado nas características pessoais dos candidatos 

pode ser considerado uma escolha racional, uma vez que os eleitores podem estar buscando 

perceber no político as características de liderança que lhes assegurem o cumprimento das 

                                                 
19 - Page (1978) observa que desde o período pós The New Deal, as clivagens partidárias demarcam propostas 
distintas para conduzir políticas de bem-estar social, políticas de segurança e direitos civis dos negros. De 
maneira geral, os democratas defendendo propostas mais liberais enquanto os republicanos sustentando posições 
mais conservadoras da ordem. 
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promessas. Assim sendo, seria mais por razões instrumentais que tão somente por fatores 

emocionais que os eleitores avaliariam as qualidades dos candidatos.   

Contudo, existem desafios para estudar o peso das características pessoais do candidato 

na decisão do voto. O maior obstáculo que Page reclamava era a ausência de instrumental 

teórico para estudar o processo de construção e descontrução da imagem dos candidatos nas 

corridas eleitorais. A solução encontrada por ele foi integrar os referencias teóricos da 

psicologia da personalidade aos estudos sobre campanhas para investigar os tipos de pessoas 

que são indicadas para disputar as eleições, como elas se apresentam na campanha e quais 

efeitos estas imagens têm sobre os eleitores. Enquanto analisava diversas campanhas 

presidenciais de políticos célebres nos Estados Unidos, como Roosevelt, Kennedy e Nixon, 

Page percebeu que uma variedade de características pessoais, relacionadas às idéias de força, 

humanismo e liderança, eram projetadas pelos políticos para persuadir os eleitores sobre sua 

capacidade para ser presidente.  

Nesse contexto, Page destacou, ainda, que o status do candidato na campanha era outro 

fator de significativa influência nas estratégias retóricas utilizadas pelos partidos. Ele nota que 

mandatários se caracterizam por ressaltar suas realizações e projetar um futuro maravilhoso 

para os dias vindouros, enquanto os candidatos desafiantes destacam-se por apontar os 

fracassos e problemas da administração, mas sempre com atenção para animar esperanças que 

tal cenário pode ser melhorado pela ação de seu governo.  Como regra geral, todos os 

candidatos precisam inspirar imagens sobre qual mundo futuro ele oferecerá aos eleitores. As 

evidências colhidas por esse autor indicavam que os eleitores avaliam o desempenho passado 

dos políticos, mas também que os candidatos não apenas se posicionam sobre as questões 

políticas. Eles analisam, discutem e propõem interpretações sobre os problemas políticos, 

indicando os responsáveis pelos problemas e sugerindo caminhos para resolvê-los. Esse 

insight inspirou Page a propor a Teoria da Recompensa e Punição Eleitoral20.         

A soma das críticas desferidas por Page às teorias de competição espacial de Downs, é 

digna de destaque. Entretanto, o mais importante aqui é a sua contribuição aos estudos sobre 

                                                 
20 - O postulado principal desta teoria é que “os cidadãos votam retrospectivamente com base na análise do 
desempenho passado do mandatário: recompensando os mandatários se eles fizeram um bom governo, e punindo-
os se eles fizeram um governo ruim.” (Page, 1978, p. 221).  Para Page, a  punição eleitoral  pode tomar várias 
formas,  indo da abstenção,  eleição em outro partido, até engajamento na campanha do adversário daquele que 
não cumpriu as promessas. 
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campanhas eleitorais. À luz do trabalho desse autor, somos instigados a reavaliar o peso da 

identificação partidária, o desempenho do partido no poder, a imagem do candidato, o nível de 

envolvimento e o interesse do eleitor na determinação do voto. Por ter sido bastante hábil ao 

analisar os limites dos modelos espaciais, Choices and Echoes convence sobre a importância 

de se mirar a competição retórica para compreender a dinâmica da competição eleitoral. 

Contudo, por não propor um modelo acabado para empreender tal tarefa, ao mesmo tempo em 

que incorre em algumas interpretações superficiais, deve-se agir com precaução na aplicação 

da sua proposta teórica e metodológica. 

Somente na segunda metade dos anos 1980, vemos despontar trabalhos que contribuem 

para preencher algumas lacunas apontadas por Page. A essa altura, a comunicação de massa já 

havia consolidado mudanças inquestionáveis na arte de fazer política. Vive-se plenamente a 

idade da “midiapolitics” (Mancini & Swanson, 1996a). Em diversos países as campanhas 

revelam traços comuns na personalização do processo eleitoral, com a diminuição da 

ascendência da orientação partidária na decisão do voto, e a crescente dependência de 

profissionais de comunicação e marketing para controlar o processo de comunicação e 

persuasão do eleitor (Bowler & Farrell, 1992; Butler & Ranney, 1992). A televisão, principal 

veículo de comunicação de massa contemporâneo, apresenta-se como um instrumento 

estratégico nas disputas eleitorais. Diversas pesquisas apontam os efeitos da televisão nas 

campanhas, mostrando principalmente a tendência a espetacularização e dramatização da vida 

política e a capacidade de re-significar fatos e problemas políticos. A literatura sobre mídia e 

política e estudos eleitorais mostrava que a mídia não era somente um veiculo no processo de 

comunicação política, mas um ator com significativa capacidade de influenciar o 

desenvolvimento e resultado dos jogos políticos e eleitorais (Manin, 1995; Jamieson, 1992). 

Nesse contexto, baseado na Teoria dos Jogos e na Teoria da Escolha Racional, Willian 

Riker21 sugere uma nova perspectiva para analisar as estratégias retóricas na competição 

eleitoral. Ele defendia que campanhas são exercícios retóricos cujo principal objetivo é 

persuadir os eleitores a ver as questões do jeito que os candidatos desejam que eles vejam. 

                                                 
21 - O primeiro esforço de Riker para analise da retórica das campanhas veio no seu livro The Art of Political 
Manipulation de 1986. Ele continuou aprofundando suas investigações nessa área, observando o processo de 
formação de agendas políticas e as retóricas das campanhas, conforme registrado em Agenda Formation, que foi 
publicado poucos dias antes de sua morte, em 1993. Sua última obra, The Strategy of Rhetoric, lançado em 
1996, tentou sintetizar suas interpretações sobre a relação entre persuasão política e manipulação do ambiente 
político-eleitoral da campanha. 



 

 

53 

Assim sendo, para Riker, a chave para compreender as dinâmicas eleitorais no sistema 

democrático reside na análise dos processos e na decodificação dos conteúdos dos apelos 

retóricos.  Isso implica em observar como os políticos usam as questões políticas e as 

articulações entre estas questões para persuadir seus eleitores. Esta postura levou este autor a 

questionar, como e por que, as campanhas influenciam, mesmo sendo, um signatário da 

premissa downsiana que os eleitores são issues-oriented em suas decisões políticas.  

Riker enfatizava que a retórica sozinha não ganhava eleições, pois seria impossível 

imaginar uma conversão em massa de valores e atitudes profundamente enraizadas nos 

indivíduos.  O grande mérito da ação dos retores, segundo Riker, era ativar nos eleitores uma 

memória seletiva sobre os problemas e questões políticas. Guiado por essa premissa, ele 

entendia que era fundamental responder as seguintes questões para compreender a competição 

eleitoral. Primeiro, quais são os objetivos e as estratégias dos retores na campanha? Segundo, 

é possível uma estratégia retórica mudar uma agenda? Depois, qual é o papel do retor na 

campanha? Note que Riker – tal qual Page (1978) fizera há duas décadas atrás - também 

identificava um significativo papel pró-ativo dos políticos na estruturação do ambiente 

eleitoral. Ambos acreditavam que é possível identificar quais apelos são mais persuasivos na 

campanha.   

Para justificar seu projeto de estudo sobre a dimensão retórica da persuasão política, 

Riker enfatiza que apesar das contribuições dos psicólogos sociais e outros investigadores 

sobre processos de comunicação política, sabíamos ainda pouco sobre a relação entre retórica 

e política, pois grande parte dos estudiosos teria se limitado a fornecer mais evidencias 

empíricas sobre processo de persuasão, que produzir reflexões teóricas22. Suas críticas 

assinalam que eles haviam examinado os atributos e as atitudes dos oradores e da audiência, 

mas teriam negligenciado o processo de interação social da persuasão e o conteúdo da 

mensagem retórica.  

                                                 
22 - Segundo Riker, armados com os arsenais teóricos e metodológicos contemporâneos, as pesquisas 
empreendidas pelos psicólogos sociais – muitas delas estimuladas pelas preocupações de elucidar o sucesso da 
propaganda nazista - confirmaram teses tradicionais sobre persuasão, mas também acrescentaram novos temas 
aos estudos sobre retóricas.  Os psicólogos sociais constataram, por exemplo, que a credibilidade da fonte 
melhora a aceitação da mensagem, que a ordem de apresentação nos debates tem pouca importância, e que a 
contestação prévia induz resistência aos apelos. Verificaram, ainda, que persuasão demais é ineficaz, porque o 
processo de recepção da audiência é seletivo. 
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A mudança de enfoque proposta por Riker sugere que os estudiosos de campanhas 

examinem tanto as dimensões das propostas políticas, quanto às estratégias para construir 

cenários e situações favoráveis à aceitação dos argumentos retóricos — arte de manipulação 

denominada por ele como heresthetic. Embora seja difícil demarcar a linha divisória entre 

rhetoric (persuasão) e heresthetic (manipulação), ele considerava fundamental ver como se 

inter-relacionam essas duas dimensões, porquanto “as manipulações do ambiente eleitoral 

torcem e transformam os apelos retóricos nas campanhas, da mesma forma que apelos 

retóricos também pressionam os valores e as idéias presentes nesse ambiente "(tradução do 

autor) (Riker, 1996, p.10)23. O autor (Riker, 1984) testa seu modelo examinando as campanhas 

constitucionais americanas de 1787 e 1788. Ele revela os padrões de apelos retóricos dessas 

campanhas, destaca o papel dos apelos negativos nas disputas e pontua as estratégias de 

interação retórica.   

A principal tese rikeriana afirma que o embate retórico entre as campanhas é regido por 

dois princípios: a dominância e a dispersão. De acordo com Riker (1996), numa campanha 

quando um dos lados domina o debate, em volume de apelos retóricos, num determinado 

tema, o outro lado abandona este tema. Mas, quando nenhum dos lados domina em volume de 

apelos, ambos abandonam o tema. O primeiro movimento caracteriza o “principio da 

dominância”, o segundo, o “principio da dispersão”. Na visão deste autor, quando o retor 

abandona os apelos de um tema, significa que ele percebeu que seus apelos falharam; ao passo 

que, quando ele continua a fazer apelos, ele acredita que estes são persuasivos. Essa 

interpretação indica que o uso continuado de um tipo particular de argumento na campanha 

refletiria uma decisão estratégica do candidato de usar em sua campanha somente palavras, 

imagens e símbolos que ele considerasse serem eficientes. Nesse sentido, o sucesso de um 

apelo retórico estaria relacionado com o tempo de duração dos apelos no curso das 

campanhas. Riker pensava que os retores profissionais, baseados nas tecnologias de 

marketing, podiam identificar quais apelos retóricos revelam-se mais persuasivos.  

Além desses princípios de inter-relação entre os competidores na campanha, Riker 

identificou duas estratégias retóricas. De fato, trata-se de duas estratégias que se articulam 

                                                 
23 - O conceito de “heresthetic” desenvolvido por Riker (1984) refere-se às estratégias de manipulação do 
ambiente social, institucional ou cognitivo, de maneira a favorecer que determinado argumento retórico se torne 
mais persuasivo.  
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buscando, vale salientar, não promover uma conversão de opiniões, mas influenciar o cálculo 

da audiência sobre as vantagens de tomar determinada decisão. A estratégia consiste em 

“procurar estruturar marginalmente as decisões de votos dos eleitores fazendo com que eles 

aceitem o risco oferecido por [um dado candidato], para assim evitar os presumíveis piores 

resultados oferecidos pelo outro [outro candidato]”. Concomitantemente, “organiza-se os 

argumentos em torno desses temas e ignoram as questões levantadas pelo outro lado” 

(Tradução nossa) (Riker, 1996; p.71).  

Como os outros autores até aqui vistos, Riker também dialoga com Downs. Ele utiliza 

o modelo espacial para representar a disputa da campanha, destacar os tipos de eleitores nela 

existente — utility maximizer (maximizadores de utilidade), expected regret minimizer 

(minimizadores de perdas esperadas) e minimizers of maximum regret (minimizadores de 

perdas máximas) e apontar quais apelos são mais eficientes para persuadir cada tipo de eleitor. 

A sugestão de Riker é que o orador racional não perca tempo tentando conquistar os eleitores 

não suscetíveis à persuasão, como os utility maximizers, uma vez que este tipo não tem 

dúvidas sobre quais são seus interesses nem sobre para quem irão votar. Esses seriam como os 

inimigos declarados e os amigos devotos, cujas opiniões já conhecidas. Sua sugestão é que se 

tiver que se dirigir aos utility maximizers, o recomendado é que use apelos negativos, pois 

trata-se de um tipo de mensagem que atinge tanto aos adversários quanto aos aliados, com a 

vantagem de contribuir para minar o apoio aos candidatos adversários. Os apelos negativos 

buscam induzir medo sobre os resultados ruins que podem advir de uma escolha mal feita. 

Para os eleitores inconscientes ou para os eleitores desengajados, representado em diferentes 

graus pelos outros dois tipos, ele pensava que os apelos negativos seriam os mais apropriados, 

pois esses poderiam lhes despertar atenção e estimular o engajamento, algo muitas vezes 

difícil de ser capturado, sobretudo por sua indiferença ao mundo da política24.   

Riker orienta sua análise pela observação sobre como os vários atores se posicionam 

em relação ao status quo. Ele distingue entre aqueles que querem manter o status quo e 

aqueles que querem reformá-lo. Olhando por este ângulo, sugere que a retórica dos 

                                                 
24 - Diversos autores (Ansolabehere and Iyengar, 1995; Jamieson, 1992; Liu, 2001; Mendelberg,, 2001) têm  
apresentado evidências que os ataques  negativos  nas campanhas têm  sido  uma  estratégias  usual  desde  muito 
cedo na história das disputas eleitorais,  mas  que   tem  ganhado  novos  contornos  e  destaque  com  o uso  da 
televisão e  outros veículos de comunicação de massa nas campanhas, sobretudo quando as eleições envolvem 
candidatos pertencentes  à  classes,  sexo ou  raças  diferentes.  
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“apoiadores” do status quo deve buscar caracterizar os “reformadores” negativamente, 

enfatizando as perdas que podem advir se mudanças ocorrerem. Os desafiadores da ordem 

estabelecida, por sua vez, mais do que seus adversários é que devem fazer incisivos e 

constantes ataques negativos, mas também não sendo tão catastrófico a ponto de matar a 

esperança de que um futuro melhor possa ser atingido. Pois, como sugere a sabedoria popular: 

“ruim por ruim, deixa como está!” Isto que dizer que, o reformador também deve projetar 

imagens positivas em sua campanha. Esses pressupostos coadunam-se com as análises 

desenvolvidas por Page (1978) quando assinalava que a condição de mandatário e a de 

desafiante desencadeavam distintas estratégias retóricas, muitas delas organizadas em torno da 

preservação ou alteração do status quo ou do mundo presente.   

Em resumo, a estratégia recomendada por Riker para o retor racional consistiria em 

construir sua campanha usando abundantemente apelos negativos. Esses apelos seriam 

particularmente úteis para influenciar os eleitores indecisos e eleitores desinformados, 

tentando incitar-lhes medo. Tais apelos se revelariam, também, bons instrumentos para 

estimular o posicionamento daqueles eleitores que não querem que os problemas prenunciados 

para o futuro se concretizem. Essas recomendações tomam por base o pressuposto que muitos 

eleitores são susceptíveis a superestimar os desastres projetados na retórica política, pois a 

aversão ao risco seria um traço da psique das pessoas. A eficiência dessas (como de outras) 

estratégias retóricas dependeria da heresthetic, i. e., da capacidade dos candidatos de 

adaptarem suas propostas aos cenários eleitorais.   

A leitura de Strategy of Rhetoric mostra que ao propor seu modelo, Riker engrossou o 

coro de críticas dirigidas à teoria da competição eleitoral de Downs. As reprimendas incidem 

mais uma vez sobre os axiomas da unidimensionalidade e do eleitor médio; porém, dessa vez, 

afirmando que o teorema do eleitor médio mostra-se robusto para analisar as preferências 

numa dimensão política específica, mas inconsistente para estudar eleições. Isto porque, na 

sua visão, a decisão de voto seria feita baseada em qualquer dimensão no espaço, fato que lhe 

sugeriria que era mais racional que o partido buscasse mudar o conjunto das dimensões que 

pareceria relevante para o eleitor, que tentar mudar sua própria posição sobre uma dimensão 

particular. Por esta razão, a principal sugestão, para àqueles que querem persuadir os eleitores, 

não é unicamente sugerir quais questões eles devem levar em conta para tomar suas decisões, 

mas antes montar as agendas com temas politicamente relevantes. Nota-se, nesse sentido, que 
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o modelo rikeriano é mais denso de atores políticos que aquele proposto por Downs nos anos 

1950, uma vez que ele identifica além da presença dos eleitores e partidos, também o papel de 

outros atores políticos, como a imprensa e os publicitários, que – com o ele notou – estavam se 

revelando, desde os anos 1980, atores decisivos no processo de construção dos cenários 

políticos e no enquadramento das questões na campanha.  

Essa atenção dedicada à análise da retórica da campanha nos estudos sobre competição 

eleitoral, tal como vimos em Page (1987) e Riker (1996), reflete um novo olhar sobre este 

fenômeno. As justificativas para esse interesse crescente enfatizam, invariavelmente, que as 

estratégias comunicativas usadas nas campanhas são decisivas nos processos eleitorais (Mutz 

et al.,1999). Além disso, que as campanhas eleitorais tornaram-se empreendimentos 

complexos, capazes de mobilizar o apoio de uma vasta rede de profissionais de política e 

comunicação, dessa forma exigem atenção especial. Isto explica, em grande medida, a 

ambição de Riker de desenvolver uma ciência das campanhas políticas para estudar 

competições retóricas.   

Dois artigos produzidos recentemente atestam o interesse pelos estudos de campanhas 

e a influência de Riker nessa área. Ambos os trabalhos se inspiram em Strategy of Rhetoric 

(1996) para testar novas perspectivas de análise da competição eleitoral. A primeira 

experiência foi desenvolvida por Figueiredo et al. (1997), conforme apresentada em seu artigo 

Estratégias de Persuasão Eleitoral: Uma Proposta Metodológica para o Estudo da 

Propaganda Eleitoral, analisando as eleições municipais do Rio de Janeiro e São Paulo em 

1996. O outro trabalho foi realizado por Jerit (2002), no seu artigo Survival of the Fittest 

Argument: Rhetoric During the Course of An Election Campaign, movida pelo objetivo de 

identificar quais tipos de apelos revelaram-se mais eficiente na campanha para o parlamento 

canadense de 1988. Considerando as diferenças que marcam cada um desses trabalhos, e 

tentando situar suas respectivas contribuições para o estudo da competição eleitoral, 

desrespeitaremos a ordem de aparição dos trabalhos. Assim sendo, discutiremos primeiro o 

trabalho da Jennifer Jerit, depois o de Figueiredo et al.     

Jerit estrutura seu modelo de análise de competição eleitoral com base na premissa que 

o melhor argumento da campanha é aquele que sobrevive ao diálogo com os adversários – The 

Survival of the Fittest Argument. A eleição, nesse sentido, parece-lhe um processo de seleção 
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natural darwinista. O uso continuado de um tipo particular de argumento na campanha 

refletiria uma decisão estratégica do candidato de manter o apelo que ele considera que melhor 

toca aos eleitores. Se muitos políticos usam uma determinada retórica, supõe-se que eles 

acreditam que tal estratégia seja persuasiva. Seguindo a linha de pensamento proposta por 

Riker (1996), a autora defende que o sucesso de um apelo retórico estaria relacionado com o 

tempo de sobrevivência dele no curso da campanha. Com a preocupação de saber quais apelos 

mostram-se mais robustos na competição eleitoral, Jerit investiga, então, quais são as variáveis 

que aumentam ou diminuem o fôlego de um apelo.  

Contrariando os achados recorrentes na literatura sobre retórica de campanha e retórica 

em geral, incluindo neste conjunto os trabalhos do próprio Riker, Jerit conclui que o que 

prenuncia o sucesso do apelo é a característica do argumento da mensagem, mais do que a 

qualidade da fonte, o contexto ou ambiente no qual o embate retórico ocorre. Assim sendo, 

defende a tese que o conteúdo emocional do argumento torna-o mais persuasivo. Sua premissa 

teórica sugere-lhe que quando os indivíduos vivem situações de ansiedade, a parte do seu 

cérebro responsável pelo sistema de vigilância e monitoramento do ambiente lhe desperta para 

prestar mais atenção ao ambiente político. Considerando que os indivíduos seriam menos 

inclinados a orientarem-se por identidades partidárias quando se aumenta a ansiedade e medo 

sobre as prováveis conseqüências de uma eleição, fatores emocionais contribuiriam, então, 

para torná-los mais susceptíveis à retórica da campanha. Os candidatos, nesse contexto, teriam 

vários estímulos para usar argumentos que evocam emoções na campanha.  

A capacidade dos apelos emocionais de mobilizarem adesões em torno dos valores e 

percepções largamente compartilhadas na sociedade é o principal incentivo. Observa-se que 

esse tipo de apelo permite às elites políticas resolverem um problema básico numa campanha, 

que diz respeito à necessidade de mobilizar sua própria base eleitoral, ao tempo que buscam o 

apoio daqueles não sensibilizados pela candidatura. Um segundo incentivo para o uso dos 

apelos emocionais é que eles se revelam mais congruentes ao estilo discursivo da 

comunicação de massa da era da mediapolitics, com sua preferência por dramas e 

entretenimento no processo de consumo de informações jornalísticas e produção de 

campanhas.  
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As evidências colhidas por Jerit, investigando os temas, propostas e apelos nos 

“debates” publicados na cobertura dos jornais canadenses sobre as eleições de 1988, levaram-

na à conclusão que os apelos emocionais tendem a dominar a cena retórica das campanhas 

mais do que outros tipos de apelos (lógico e o argumento de autoridade). Segundo Jerit, os 

apelos emocionais revelam ter impacto na avaliação do posicionamento dos candidatos sobre 

as questões políticas superiores aos efeitos que o pertencimento ao partido, à visão política, à 

percepção das condições econômicas e ao julgamento sobre o caráter do candidato. Em uma 

situação de controle onde todas variáveis têm peso igual, os “apelos emocionais que evocam 

valores e objetivos largamente aceitos duraram mais que aqueles apelos que enfatizam valores 

partidários” (tradução nossa) (Jerit, 2002, p.13). Suas notas de pesquisas alimentam-se de 

evidências colhidas alhures que dizem que a força da reação emocional do individuo 

independe do seu conhecimento político e tem um grande potencial para afetar a sua decisão 

do voto. E por serem automáticas, e operarem independente da cognição e do controle 

consciente, mesmo a informação não forneceria ao eleitor proteção contra reações passionais 

no comportamento eleitoral.  

Os apelos emocionais parecem compatíveis com estratégias orientadas tanto para 

construção de imagens quanto para consolidação de propostas políticas (Ansolabehere & 

Iyengar, 1995 e Jamieson, 1992). Devido sua capacidade de mobilizar elementos que 

conseguem minar a imagem do candidato opositor com a mesma eficiência que podem 

provocar medos nos eleitores sobre os resultados que suas propostas políticas acarretariam, os 

apelos negativos seriam as armas mais eficientes numa campanha. Segundo vários autores 

(Jamieson, 1992; Pettigrew & Alston, 1988; Streb, 2000; Reeves, 1997) esse tipo de apelo tem 

se revelado particularmente adequado para tentar reverter os destinos da eleição quando um 

candidato branco está na eminência de naufragar frente um oponente afro-americano. De 

acordo com Jerit, os apelos negativos (que evocam medo, raiva e ansiedade) perduram mais na 

campanha do que os positivos (que evocam orgulho, esperança e felicidade), sobretudo 

quando esses são congruentes com o ambiente da campanha. 

De acordo com Jerit, a congruência entre o status político do candidato e a natureza do 

conteúdo retórico que enuncia é outro fator que influencia no tempo de sobrevivência do apelo 

na campanha. Isso significa que, conforme já apontou Almeida (2002) em seus estudos sobre 

as eleições presidenciais brasileira de 2002, que o discurso fora do lugar enfraquece o poder da 
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persuasão do candidato. Isto quer dizer que: a condição de mandatário ou desafiante pressiona 

os candidatos a assumirem estratégias retóricas diferentes no que se refere ao conteúdo da 

mensagem. Observa-se, ainda, que os mandatários e desafiantes têm incentivos para mobilizar 

diferentes tipos de emoção na campanha. Aos mandatários é mais recomendado, de um lado, 

estimular o sentimento de orgulho no eleitorado, mostrando as conquistas do mandato; de 

outro lado, despertar o medo e a desconfiança sobre a competência do seu oponente ou, então, 

sobre os resultados das propostas políticas que ele apresenta. Aos desafiantes, por sua vez, 

aconselha-se que sigam um caminho oposto. Eles devem cultivar o medo, apontar as 

promessas que não foram cumpridas pelo mandatário e os fracassos da administração passada. 

As críticas devem ser duras, mas não explosivas, pois deve permitir desenhar um quadro de 

um futuro de melhores oportunidades sob a sua administração. 

Nota-se que os mandatários têm uma vantagem extra na corrida eleitoral, pois podem 

fazer uso das prerrogativas do cargo para atrair mais cobertura (gratuita) da mídia jornalística 

que os candidatos desafiantes. Jamieson (1992) chama à atenção que os candidatos, em muitas 

oportunidades, montam sua estratégia retórica usando as vozes e discursos de atores externos a 

sua equipe (como a imprensa e líderes de grupo de pressão) para fazer o “trabalho sujo” (dirth 

politics), i. e., a propaganda negativa de ataque aos adversários na campanha. Essas 

observações, mais uma vez, apontam para a importância de se analisar não apenas o embate 

entre os candidatos, mas também o desempenho de outros atores políticos que participam do 

debate retórico durante o curso da campanha. Ansolabehere & Shanto (1995), assinalam que 

os candidatos nesse contexto contemporâneo marcado pela centralidade da mídia, constroem 

suas estratégias retóricas atentos aos argumentos dos seus adversários e às configurações da 

opinião pública. Isto significa que são as pesquisas de intenção de voto, com sua capacidade 

de detectar as mudanças na opinião pública, que oferecem aos políticos e os publicitários de 

marketing eleitoral uma das formas mais confiáveis para avaliar a eficácia de suas estratégias 

retóricas junto ao eleitorado (Jamieson, 1992).       

Jerit notou em seu estudo que os argumentos que possuíam alguns atributos 

particulares tendiam a alcançar maior sucesso na campanha. Os apelos, cujos argumentos 

combinavam conteúdo emocional, valorizavam o consenso e indicavam quais eram as 

posições negativas na questão, revelavam mais possibilidade de sobreviver nas disputas 

retóricas. Por outro lado, os apelos que eram longos, complexos ou factuais e duros para 
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compreender, tendiam a conseguir pouco sucesso persuasivo, porquanto exigiam tempo e 

capacidade cognitiva dos eleitores. Segundo vários autores (Kaid & Davidson, 1986; Kaid et 

al., 1986; Gomes, 1994b), os “argumentos duros” nas propagandas eleitorais se adaptam mal à 

linguagem televisiva, pois o padrão estético desse veículo requer a enunciação de mensagens 

curtas e argumentos simples.      

A partir do trabalho de Jerit (2002) vê-se que a duração de um argumento durante uma 

campanha é resultado do movimento agregado das opiniões, principalmente junto a grupos 

específicos dos eleitores, como: mulheres, jovens, idosos, trabalhadores e minorias étnicas. 

Nesse sentido, observa-se que outro fator importante para a sobrevivência do argumento está 

relacionado ao modo como os jornalistas enquadram a corrida eleitoral. É importante notar 

que, a tendência usual de enquadrar as eleições no formato horce race parece contribuir não 

somente para informar o ambiente eleitoral e sobre quem está na frente da corrida, mas 

também para agendar o elenco de possíveis vencedores do pleito (Broh, 1987; Jamieson, 1992; 

Reeves,1997).  

Refletindo sobre a relação entre a raça e política, Broh, Jamieson e Reeves, entre 

outros, ressaltam que essa forma de cobertura tem tido significativa influência no desempenho 

dos políticos negros nas eleições americanas. Segundo esses autores, quando caracterizam 

esses políticos como azarões – seja devido à falta de tradição política, clivagens partidárias, 

boicote do partido, carência de recursos para a campanha ou a excessiva segmentação étnico-

racial do eleitorado, etc – a imprensa tem contribuído para desmobilizar seus potenciais 

eleitores e, muitas vezes, até o esforço de campanha do candidato. Pesquisando o tratamento 

que a televisão americana concedeu ao senador negro Jesse Jackson na sua campanha 

presidencial em 1984, Broh (1987) percebeu que a ênfase da mídia em identificar a origem 

racial de Jackson. Era um “cavalo negro” correndo num páreo tradicionalmente disputado 

somente por brancos25. Já Reeves (1997) notou que alguns títulos, algumas chamadas e 

enquadramentos de notícia na imprensa – tais como, “candidato Harvey, que está tentando se 

tornar o primeiro prefeito negro da cidade” e “Lee, que é defensor da ação afirmativa” - 

traziam sentenças que, além de informar, davam saliência ao pertencimento racial dos 

                                                 
25 - O curioso é que o termo cavalo negro foi usado pela primeira vez na imprensa americana para descrever uma 
indicação surpresa de um candidato republicano branco nas primarias presidenciais em 1920 para caracterizar um 
candidato com poucas chances de ganhar as eleições por ser alguém sem experiência prévia e sem legitimidade 
no mundo da política (Broh, 1987). 
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candidatos, embora alguns pudessem considerar que se tratava, tão-somente, de um ordinário 

recurso narrativo utilizado pelos jornalistas.  

De acordo com Broh e Reeves, esse tratamento acima descrito parece ter contribuído 

para imputar ao senador Jesse Jackson, Harvey e Lee, a imagem de candidatos negros, 

representantes de uma minoria, num mercado eleitoral racialmente segmentado e polarizado. 

Segundo esses autores, o principal dano político desse tratamento dado pela imprensa aos 

candidatos afro-americanos é que ele contribuía para gerar hostilidade e medo entre os 

eleitores brancos quanto aos avanços e às conseqüências da eleição de um presidente, 

governador ou prefeito negro. Por outro lado, é importante sublinhar, quando o 

enquadramento de “corrida de cavalos” mostra os políticos negros entre os candidatos com 

reais chances de vitória, observa-se que a mídia ajuda a divulgar essas candidaturas, pois 

desperta a curiosidade do eleitorado sobre as mesmas e encurta as etapas do processo de 

persuasão (Colburn, 2001). Todos esses aspectos sobre a relação entre imprensa e candidaturas 

negras podem ser identificados na campanha de Celso Pitta à prefeitura de São Paulo em 1996, 

conforme mostraremos no terceiro capítulo dessa tese. 

Segundo Jerit (2002), nas eleições enquadradas no formato “corrida de cavalos”, 

observa-se que os candidatos que estão atrás na corrida eleitoral tendem a mudar mais as suas 

estratégias retóricas que aqueles que estão na frente. Essa postura observada por essa autora 

faz lembrar o velho ditado popular brasileiro que afirma: “time que está ganhando não se 

muda!” Mas é inspirada no princípio da dominância postulado por Riker (1996), que Jerit 

sustenta que os argumentos que não são rebatidos pelo adversário, que não sofrem reações dos 

jornalistas ou que não foram capturados num ambiente retórico adverso, são aqueles que 

perduram na campanha. A força de um argumento aumentaria durante a campanha, 

consagrando somente os apelos mais persuasivos no final. Neste sentido, a estratégia dos 

candidatos de lançar várias propostas na campanha, observando qual delas se revelará mais 

persuasivas, parece racional. Visto por essa perspectiva, concluí-se que a longevidade dos 

argumentos na campanha eleitoral depende da natureza do diálogo que se estabelece entre os 

candidatos e os vários atores que compõem este ambiente.  

Jerit segue os passos de Riker também nas críticas que dirige ao modelo downsiano, 

particularmente ao postulado de Down (1957) que afirma que a conquista do “eleitor médio” 
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seja a estratégia mais racional nas corridas eleitorais. Jerit sugere, à luz dos ensinamentos da 

Teoria da Agenda Setting e Teoria da Elite Priming que a chave do sucesso da campanha não 

é tentar descobrir qual é a posição que o candidato deve tomar, mas antes perceber quais serão 

as questões da campanha, tentando agendá-la em favor das posições de seu candidato. Para 

Jerit, apenas saber quais são as questões que as elites desejam “inculcar” (priming), porque 

acreditam que terão vantagens na disputa eleitoral, não permite fazer generalizações sobre os 

tipos de retóricas que os candidatos utilizam. Primeiro porque, como explica a autora, a 

estratégia de reclamar direito de propriedade sobre algumas questões ou “bandeiras” está 

relacionada com a idéia de que enfatizando questões sobre as quais se tem legitimidade 

histórica confere vantagens ao partido. Todavia, o que os postulantes dessa idéia parecem não 

considerar, reeditando as críticas já assinaladas por outros autores (Page, 1978), é que as 

clivagens sociais, étnicas e raciais, levam os candidatos e os partidos a usarem diferentes 

padrões para tratar os problemas políticos e para mobilizar suas bases eleitorais. É erguendo-se 

como porta-voz da luta por direitos sociais - seguridade social, assistência à saúde e apoio aos 

pobres – que os candidatos democratas têm sido vistos, por trabalhadores, negros e minorias, 

como melhores representantes dos seus interesses que os republicanos, cuja agenda - repleta 

de preocupações com os gastos públicos, controle dos crimes e política externa dura – tem 

sido mais atraente aos eleitores ricos e aos brancos (Perry & Parent, 1995a). 

Conforme destaca Jerit (2002), a idéia downsiana de que os candidatos se engajam em 

priming durante a campanha parece convincente, mas não a sugestão que eles conseguem se 

colocar em posições próximas aquelas dos eleitores. Isto porque o nível de saliência das 

questões na agenda política não é fixo: pode mudar tanto ao longo da campanha como ao 

longo do tempo. Dessa maneira, alguns tópicos podem receber grande atenção no inicio da 

campanha, mas ao final da jornada pode amainar-se. Algumas questões podem até mesmo se 

tornar irrelevantes na eleição seguinte. O sucesso da campanha depende, portanto, da 

capacidade dos concorrentes de mudar o debate em favor das questões que lhes são favoráveis. 

O grande problema é que não existe expectativa de que os candidatos se manterão engajados 

num diálogo.  

A partir das observações precedentes podemos reter duas orientações para os estudos 

de estratégias retóricas em campanha. Primeiro, de que é fundamental identificar as 

características do argumento retórico que permitem que este apelo tenha uma vida mais longa 
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no embate retórico; segundo, que é importante perceber qual é ambiente mais favorável para 

os argumentos da campanha. Nota-se em Jerit (2002) a capacidade de formular um modelo ao 

mesmo tempo fiel aos pressupostos delineados por Riker em seu estudo de estratégias 

retóricas, combinado ao talento para aliar à essa teoria, de maneira muito instrutiva, os 

referencias analíticas dos estudos sobre priming e framing. Nesse sentido, são interessantes os 

insights de Jerit para operacionalizar o conceito de heresthetic (manipulação do ambiente 

retórico) com o uso dos métodos de estudos de agenda setting, priming e framing. Contudo, o 

que parece não ser adequado é a escolha do universo empírico feito pela autora para testar o 

seu modelo. Por tratar-se de eleições parlamentares, as análises das eleições federais 

canadenses – embora coerentes com as formulações de Riker - carecem de densidade 

porquanto não permitem à autora explorar as várias dimensões que envolvem a competição 

retórica, sobretudo tendo em vista o aporte teórico por ela sugerido. A outra experiência de 

desenvolvimento de modelo de análise de competição eleitoral apresentada por Figueiredo et 

al. (1997) parece mais apropriada para testar o modelo de Riker, uma vez que estuda a retórica 

em campanhas majoritárias (i.e. para os cargos de prefeito, governador e presidente da 

república) na propaganda política na televisão.  

Figueiredo et al. (1997) avançam seus estudos sobre competição eleitoral com base na 

premissa de que a chave para compreender os resultados das eleições pode ser encontrada 

analisando-se o diálogo que se estabelece entre os candidatos nas suas tentativas de persuasão 

dos eleitores. Essa premissa conduziu os autores a voltarem seus olhares para analisar as 

estratégias retóricas dos candidatos à prefeitura nas eleições municipais do Rio de Janeiro e 

São Paulo nas eleições municipais de 1996.   

De acordo com Figueiredo et al, a competição eleitoral desenvolve-se pela luta para 

propor a mais persuasiva interpretação da realidade no que se refere aos eventos passados, 

presentes e futuros. Dessa forma, segundo Figueiredo et al. (1997, p111) “um dos passos mais 

importante para compreendermos o desempenho eleitoral dos candidatos é decifrar o 

argumento da campanha”. Sua principal hipótese é que “no jogo eleitoral” os candidatos que 

desejam manter-se com chances de vitória precisam esforçar-se para desqualificar a 

interpretação dominante, impor e controlar a agenda de temas e orientar a interpretação crítica 

sobre o mundo passado e presente. Quando se é detentor do poder político parece-lhes 

importante apelar para a necessidade de manutenção da ordem, ao passo que, quando se deseja 
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desbancar o mandatário, o indicado é enfatizar a necessidade de mudanças, seja da política, 

seja do gestor das políticas. Segundo esses autores, o candidato que abandona o debate admite 

a derrota.     

Figueiredo et al. revelam-se particularmente sensíveis à ausência, na Ciência Política 

brasileira, de trabalhos que observassem com atenção as estratégias discursivas das 

campanhas. Segundo os autores, essa lacuna se deve ao fato de, até os anos 1980, os nossos 

estudos sobre eleições terem se ocupado da análise das conseqüências políticas dos resultados 

eleitorais e da investigação da relação entre preferências partidárias e determinantes sócio-

econômicos. Extensiva atenção era dada a análise do comportamento dos eleitores, por 

conceber que esta variável explicava os resultados eleitorais. Nesse contexto, os aspectos 

relativos às campanhas tornaram secundários. Somente a partir do impacto estético e político 

provocado pela propaganda nas campanhas presidenciais de 1989 é que os aspectos relativos 

ao desempenho dos candidatos na televisão e a influência do marketing político e da mídia na 

formação das intenções de voto passaram a ser objeto de estudo (Rubim & Azevedo, 1997).   

Para estudar as campanhas de candidatos a cargos majoritários, Figueiredo et al. 

desenvolveram suas análises do embate retórico entre os candidatos, atentando para a 

influência da condição de mandatário (situação) e desafiante (oposição) para a definição das 

estratégias eleitorais. Os autores (1997, p. 111) sustentam que no debate eleitoral os 

candidatos utilizam uma argumentação de natureza ficcional como estratégia retórica, 

afirmando que: “Visando convencer os eleitores, todos os candidatos constroem um mundo 

possível, igual ou pouco diferente do mundo atual real, e com base nele projetam um novo e 

bom mundo futuro possível. A primeira vertente é típica da argumentação da situação e a 

segunda da oposição.” Assim sendo, as retóricas de campanhas caracterizam-se por construir 

imagens de mundos possíveis, usando como recurso discursivo a interpretação da história, dos 

fatos e dos problemas sociais e políticos. Para Figueiredo et al. (1997, p.116), o embate 

retórico é estruturado em torno do confronto de “interpretações sobre o mundo atual (se ele 

está bom ou ruim), comparações sobre os mundos futuros que as campanhas apresentam e 

sobre quem garante a realização do mundo futuro”.  

As evidências colhidas pelos autores em sua pesquisa sobre as eleições municipais de 

1996 indicam que “a campanha que consegue impor a interpretação dominante tem grande 
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chance de vencer seus oponentes na corrida eleitoral. Ao passo que aos oponentes, cabe a 

alternativa de abandonar o debate (sob as forças do princípio da dispersão) ou tentar 

desqualificar a interpretação dominante”. Além disso, identificaram que a condição de 

mandatário ou desafiante impelia os candidatos a utilizarem distintas estratégias retóricas, 

geralmente correspondendo à ocupação ou não ocupação do cargo; mas às vezes, subvertendo 

as expectativas sobre as estratégias típicas de sua posição na disputa, observou-se que 

candidatos desafiantes também fazem uso de estratégia de mandatário, buscando, 

freqüentemente, reforçar a sua credibilidade.    

Buscando desenvolver uma metodologia de análise do conteúdo das propagandas 

políticas que permitisse comparações com estudos feitos em outros países, Figueiredo et al. 

desenvolveram uma estratégia analítica que consistia em categorizar, de forma exaustiva, 

todos os elementos que compõem a propaganda política no formato de pequenas mensagens 

(spots) de até 60 segundos para, em seguida, aplicar essa categoria a todos os comerciais 

analisados. A categorização observou os elementos semânticos, simbólicos, performáticos e 

tecnológicos utilizáveis em propagandas políticas. As categorias elaboradas compreendiam a 

observação das “estratégias de comunicação de campanhas, formatos, as técnicas de produção, 

a construção dos discursos, os [tipos] de apelos, os objetivos das mensagens, as características 

pessoais, o clima geral do comercial e os temas levantados” (Figueiredo et al., 1997, p.113).  

Dentre os artefatos teóricos elaborados por Riker, Figueiredo et al. utilizam-se 

particularmente dos conceitos de dominância e de dispersão para analisar os diálogos entre 

os candidatos na campanha. Os autores limitaram suas análises ao desempenho dos 

candidatos, sem comprometer-se com a observação do processo cognitivo dos eleitores no 

diálogo das campanhas e o processo de construção de cenários eleitorais. A qualidade das 

análises – apoiadas em rico material empírico - convidam a acompanhar as conclusões de 

Figueiredo et al., como também instigam a seguir a metodologia por eles desenvolvida. A 

única restrição que podemos lhes fazer é a falta de problematização sobre a influência da raça 

nas retóricas das campanhas, uma vez que dentre os candidatos que fez parte do seu estudo 

havia um político negro.  

Mesmo sendo as eleições travadas no Brasil, onde se acredita que fatores de classe, 

mais que raça, determinam a participação dos indivíduos na sociedade e, por conseguinte, 
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também no mundo da política, acreditamos que alguma coisa existe na ausência de discussão 

sobre relação raciais quando temos na corrida eleitoral um ou mais candidatos de determinado 

grupo racial historicamente discriminado no Brasil – sobretudo quando este é o vencedor da 

corrida. Será que a apresentação de uma retórica - conforme observada por Figueiredo et al., 

mas também por Aldé & Dias (1997) - com a prevalência de apelos à continuidade 

administrativa; a ausência significativa (quase invisibilidade) desse candidato das suas 

próprias propagandas políticas quando comparada aos seus adversários na corrida à prefeitura 

da maior cidade do Brasil e a sua ênfase na construção da imagem pessoal repleta de menção 

às suas qualidades individuais para ser um excelente administrador (educado, inteligente, 

preparado, profissional, leal, calmo), mas escassa de sinais de identidade racial, exceto a 

inevitável cor da sua própria pele, não poderia nos revelar algo mais sobre a estratégia de 

campanha desse candidato? 

Seria essa ausência de discussão sobre a questão racial uma evidência de que esse 

candidato negro desracializou sua campanha como estratégia eleitoral? Nossa hipótese diz que 

sim. Os estudos sobre raça e política em outros países apontam que para melhor 

compreendermos as campanhas eleitorais que envolvem políticos negros, principalmente as 

corridas bi-raciais (Colburn & Adler, 2001b; Mendelberg, 2001; Valentino et al., 2002), é 

importante observarmos além das variáveis comuns a qualquer corrida eleitoral, como o fez 

Figueiredo et al., também àquelas concernentes às representações raciais, estereótipos e 

desigualdades. Baseado em Kahn (1993), Kahn & Goldenberg (1991) e Plutzer & Zipp (1996), 

podemos afirmar que semelhante preocupação é também fundamental para investigar as 

corridas eleitorais que envolvem competidores de sexos diferentes. Assim sendo, defendemos 

que a inclusão de referencias teóricos e metodológicos que permitam apreender as retóricas 

sobre relações raciais e de gênero que povoam – ainda que maneira implícita e aparentemente 

acidental - as estratégias discursivas dos candidatos (i.e., construção da imagem, propostas 

políticas, dinâmica de interação entre os candidatos e entre esses e a opinião pública, etc.) é 

recomendável para analisar as corridas bi-raciais no Brasil. Tal proposta teórica será 

explicitada na última secção deste capítulo, quando discutiremos sobre os estudos de raça e 

política.   
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1.6. A CONTRA-OFENSIVA DOS DOWNSIANOS 

É importante assinalar que esse despertar para a importância da dimensão retórica não 

obstruiu o interesse pelas análises espaciais. Isto pode ser atestado no surgimento de novos 

intérpretes da teoria downsiana na década de 1990 que, longe de descartar a contribuição do 

seu fundador, ergue seus artefatos teóricos sobre suas bases. Merrill & Grofman (1999), por 

exemplo, propõem-se, em seu A Unified Theory of Voting, a edificar um modelo de análise de 

competição espacial mais robusto e amplo para dar conta de investigar a direção e a 

proximidade dos candidatos e eleitores na escala de posicionamentos políticos na competição 

eleitoral.  O desejo desses autores é propor um modelo para compreender a relação entre as 

estratégias dos candidatos, as escolhas dos eleitores e as plataformas políticas que aparecem 

tanto nas competições bipartidárias, quanto nas multipartidárias. A grande aspiração desses 

autores era que essa teoria permitisse analisar diferentes sistemas de votação e culturas 

políticas, desde o norte-americano até os europeus.  

Merrill & Grofman pensavam que se soubessem a resposta para a ontológica pergunta 

que persegue os estudiosos de eleições - como os eleitores decidem seu voto? - eles 

identificariam qual a melhor estratégia de conquista. Dentre os fatores por eles percebidos 

como influenciadores da escolha eleitoral, três se destacam para explicar este enigma. A 

identificação partidária é apontada como o principal influenciador do voto. Outro vetor da 

escolha eleitoral é a identificação com os candidatos que defendem propostas políticas 

próximas as suas próprias. Terceiro, na ausência de um perfeito acoplamento entre as posições 

dos eleitores e dos candidatos, observa-se que os eleitores tendem a votar nos candidatos cujas 

propostas podem conduzir as ações para tornar a sociedade mais próxima daquilo que eles 

desejam. A observância destes fatores sugere aos autores a hipótese de que a preocupação 

política não se orienta somente pela proximidade ou congruência entre as posições políticas 

dos eleitores e candidatos, como defendia Downs (1957), mas também pela observação da 

direção em que as propostas políticas seguem.  

Merril & Grofman supunham que os eleitores não têm apenas uma motivação para o 

voto, mas uma combinação (mistura) delas; assim sendo, eles visionavam que um modelo 

unificado fosse capaz de captar a direção e a intensidade das motivações políticas dos 

eleitores. Com efeito, os autores se esforçaram para mostrar que diferentes modos de 
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comportamentos eleitorais e estratégias eleitorais podem se orientar pela proximidade da 

posição política entre eleitores e candidatos, mas também pela direção ou intensidade das 

propostas ou mesmo pelo redimensionamento (discounting), por parte do eleitor, da distância 

entre as suas posições e aquelas esposadas pelos candidatos.  

Merrill & Grofman reclamam que as teorias do comportamento do eleitor que 

subsidiam a observação das estratégias de competição partidária não conseguem captar os 

aspectos de proximidade, direção, intensidade e desconto (discounting) que envolve a relação 

entre preferências e posicionamentos, entre eleitores e partidos. Com esse argumento, os 

autores defendem que um modelo de competição espacial puro não permite compreender o 

comportamento eleitoral e as estratégias dos candidatos. Somente a integração dos três 

modelos permitiria melhor investigar as múltiplas dimensões que envolvem a decisão do voto 

e as respostas dos partidos. A principal alteração que os autores propõem ao modelo 

downsiano incide sobre a redefinição do ponto que caracteriza a preferência pela manutenção 

do status quo e sobre a atitude de desconto que os eleitores tendem a ter sobre as posições que 

os candidatos reclamam ter em cada questão. Merrill & Grofman explicam que, os eleitores 

acreditam que os candidatos não movem suas plataformas para o ponto exato que proclamam 

nas campanhas, mas apenas as deslocam alguns passos em direção dessa plataforma. A idéia é 

que o candidato tende a implementar políticas localizadas entre o status quo e as propostas 

idealizadas, algo que inspiraria os eleitores a conceder uma margem de desconto entre o 

conteúdo das propostas políticas e as suas possibilidades de realizações.  

As preocupações dos pesquisadores se enraízam em questionamentos voltados para 

resolver problemas extremamente práticos que marcam a competição eleitoral. Como os 

eleitores respondem aos defensores de posições políticas mais extremas que as suas próprias? 

Quais os tipos de estratégias os candidatos racionais adotam segundo as distribuições das 

preferências dos eleitores? Sob quais circunstâncias é apropriado o uso de estratégias de 

convergência e divergência? Buscando responder a algumas dessas questões os autores 

notaram que os eleitores desenvolvem alianças com partidos ao longo do tempo que acabam 

por influenciar as decisões de como as questões e plataformas são organizadas nas eleições. 

Como exemplo, eles apontaram o caso dos negros americanos que transferiram seu apoio, ao 

longo do século XIX e início dos anos 1930, das bases republicanas para as democratas, em 

função das mudanças nas políticas que esses partidos passaram a dedicar a este grupo étnico. 
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No que se refere as estratégias eleitorais dos candidatos, eles observaram que essas dependiam 

do status deles na corrida: se mandatário ou desafiante. Esta situação seria responsável 

somente pela definição do direcionamento e a intensidade das propostas. Os mandatários 

tenderiam a se localizar no centro numa posição precisa, ao passo que os desafiantes se fariam 

notar não apenas pela direção das propostas, mas, sobretudo, pela intensidade com que 

reclamariam mudanças. Segundo os autores, a intensidade desempenha um papel importante 

no discurso dos desafiantes, sendo este item sem relevância na campanha dos mandatários. 

Ao fim, nota-se que embora prestando imenso tributo a Downs por ter fincado as bases 

da teoria da competição espacial, Merrill & Grofman (1999) apontaram muitas lacunas ainda 

não percebidas por outros pesquisadores até então. A originalidade deles não se encontra nas 

suas críticas aos problemas de unidimensionalidade do modelo downsiano, porquanto outros 

autores – conforme vimos - já haviam feito isso. A grande contribuição de Merrill & Grofman 

é, sem dúvida, a produção de um modelo que atenta para analisar as múltiplas dimensões que 

envolvem a relação entre candidatos e eleitores nas eleições, sendo particularmente relevante o 

esforço desses autores de avaliar o peso dos fatores considerado exógenos na política, no 

processo de decisão do voto, como exemplo gênero e raça.  

Neste mesmo passo proposto pelos autores acima analisados, Diamond & Cobb (1996) 

também sugerem, com a sua Latitude Theory (Teoria da Latitude), mais um olhar diferente 

para compreender a dinâmica de competição eleitoral. A partir de críticas aos estudos de 

persuasão política que concebem que persuadir é um ato de conversão de opinião, Diamond & 

Cobb apresentam um modelo de análise de competição retórica. 

De acordo como Diamond & Cobb (1996, p.225), as idéias que supõem que persuasão 

seria a ação de “convencer outros, mudando suas visões, transportando seu ponto ideal ao 

longo de uma linha imaginária” – conforme proposta por Downs - são contrárias ao sentido 

original da palavra persuasão que significa “orientar”, “estimular”, sem necessariamente 

buscar converter a opinião. Para Diamond & Cobb, alguém pode pregar tolerância e 

perseverança, sem mudar os pontos idéias da pessoa. Se aceitarmos a premissa que a 

persuasão política é apenas uma conversão de opinião, tendemos a ignorar o elenco de 

oportunidades políticas que a neutralização dos argumentos e a posições dos oponentes 

proporcionam numa disputa política. Nas palavras de Diamond & Cobb (1996, p. 225) 
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neutralizar significa: “impelir um oponente a se tornar neutro (por exemplo, ampliando o leque 

de alternativas que ele aceitará), apresentando uma meta mais moderada que forçando-os a 

endossar algo contrário ao que ele havia feito antes”.(tradução nossa)  

Apesar das críticas dirigidas aos pressupostos de persuasão da perspectiva downsiana, 

Diamond & Cobb encontram numa teoria derivada dessa corrente — a Teoria do Julgamento 

Social, de Muzafer Sherif & Carl Hovland  (1961) —  a  inspiração para  construir sua Teoria 

da Latitude. A Teoria da Latitude apropria-se do modelo de estrutura de atitude presente nos 

modelos downsianos, mas despreza a teoria de mudanças de atitudes que seus autores 

incorporaram nesses modelos, uma vez que as transformações nas atitudes seriam entendidas 

como processo de assimilação e/ou contraste entre a comunicação persuasiva e as posições das 

pessoas. De acordo com Diamond & Cobb, a Teoria da Latitude compartilha com Downs, o 

pressuposto de que algumas dimensões demarcam as escolhas políticas que as pessoas fazem, 

mas dá pouca importância a localização da posição preferida da pessoa nessa dimensão. Eles 

defendem a tese de que, o mais importante para compreender a atitude de uma pessoa a 

respeito de uma dada questão não é saber o que ela gosta ou não gosta, mas sim descobrir as 

fronteiras entre o que ela deseja e o que ela tolera, e o que ela tolera e o que não tolera.   

Essas idéias orientaram Diamond & Cobb na construção dos conceitos de latitude de 

aceitação, latitude de não-comprometimento e latitude de rejeição, como instrumentos para 

medir as possíveis variações nas posições dos atores num espaço multidimensional de 

opiniões. Eles explicam que, “as fronteiras entre os dois primeiros demarcam o que alguém 

realmente gosta daquilo que ele é indiferente; já a fronteira entre os dois últimos separa aquilo 

que alguém é indiferente daquilo que ele não gosta ativamente” (Diamond & Cobb, 1996, p. 

226). Os autores teorizam que:  

quando as posições numa questão são medidas em dimensões amplas o suficiente para 
incluir oposições extremas nos dois lados de um continuum, a maioria das pessoas terão 
uma latitude de aceitação em algum ponto intermediário na dimensão, colado à uma 
latitude de não-comprometimento e depois uma latitude de rejeição nos dois lados do 
continuum. (tradução nossa) (Diamond & Cobb, 1996, p.226).  

 

Isto significa que para a Teoria da Latitude, as “preferências não são vistas como um 

ponto ótimo numa dimensão de opiniões, mas como um segmento de linhas, dentro do qual 

todos os pontos podem ser equivalentes em atração” (Diamond & Cobb, 1996, p.230). O que é 
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interessante destacar é que esta teoria da persuasão privilegia um angulo oposto ao que 

usualmente é tomado pelos analistas de estratégia eleitoral, destacando que: as pessoas 

exercem influência no sistema político dizendo o que elas não gostam, mas do que aquilo que 

gostam. Dessa forma, “que a batalha (dos candidatos) não é convencer os cidadãos que uma 

determinada política está certa, mas que ela não é irracional: que a eleição de um candidato 

favorito (ou a proposta de um governante) não prenuncia uma catástrofe” (Diamond & Cobb, 

1996, p.242). (tradução nossa). Se aceitarmos como válidas as teses, observando-se, ao mesmo 

tempo, que um dos principais pressupostos que embasava a estratégia eleitoral das primeiras 

gerações de prefeitos negros americanos dizia que: “a chave para nós (políticos negros) era 

retirar o medo do desconhecido da equação, dando as pessoas razões para votar na gente, não 

contra a gente” (tradução nossa) (apud Colburn, 2001, p.40), vemos aí uma sobreposição entre 

os pressupostos de estratégias de competição espacial e estratégia retórica no que se refere as 

candidaturas negras. Cabe, nesse sentido, questionarmos aqui no âmbito deste trabalho, quais 

temas, problemas e personagens políticos são reconhecidos como objeto de rejeição do 

público e, complementarmente, que estratégias retóricas são adotadas pelos políticos e 

partidos para agradar os eleitores.  

Vemos, assim, que embora caminhando por trilhas distintas, que os estudos sobre 

competição espacial, competição retórica e raça, gênero e política estão, sem perceber, em 

plena rota de convergência, defendendo teses que se caracterizam por apontar a existência de 

uma estreita relação entre estratégias espaciais e estratégias retóricas. Além disso, que as 

variáveis raciais (e, numa certa medida, de gênero) tem se configurado como uma variável 

interveniente com múltiplas dimensões políticas de maneira a influenciar, freqüentemente, as 

estratégias de campanha e comunicação política em várias corridas eleitorais nesta era 

contemporânea. Se revisarmos brevemente a literatura norte-americana sobre raça e política, 

nota-se que, há pelo menos três décadas, pesquisadores têm desenvolvido ferramentas que 

permitem compreender a influência de variáveis raciais na decisão do voto e na definição das 

estratégias eleitorais, quando temos um eleitorado racialmente segmentado e corridas 

eleitorais bi-raciais. Assim sendo, agora observaremos as contribuições dos estudiosos sobre 

raça e política para os estudos sobre estratégias eleitorais retóricas.  
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1.7. OS ESTUDIOSOS DA RELAÇÃO ENTRE RAÇA E POLÍTICA 

Foi movida por questões que procuravam identificar qual seria o padrão de 

comportamento eleitoral segundo raça e qual seria a dinâmica de competição eleitoral quando 

políticos negros apresentavam-se como competidores para um eleitorado onde a imagem dos 

negros é marcada por estereótipos que os desqualificam para o exercício do poder, e as 

clivagens partidárias se confundem com as clivagens raciais – como no caso americano – que 

as ciências humanas americanas conseguiram acumular evidências sobre a influência da raça 

no comportamento eleitoral e participação política nos Estados Unidos. As evidências 

levantadas por estes estudos mostram que o eleitorado americano historicamente revela-se 

racialmente dividido. Verifica-se não apenas distintos padrões de comportamento eleitoral 

segundo raça — no que se refere: às preferências partidárias, agendas de interesses, padrões de 

sucesso eleitoral e diferentes estratégias de competição eleitoral —, mas também de 

estratégias retóricas. 

Por exemplo, observou-se que os políticos negros e brancos vivenciaram experiências 

de campanhas marcadas pelo uso intenso de mobilizações raciais, típicas do período anterior 

aos anos 1970, mas também têm vivenciado, nos últimos trinta anos, campanhas que tem 

buscado “desracializar” seus apelos eleitorais, produzindo um discurso moderado - palatável 

aos interesses de todos os segmentos da sociedade - capaz de vencer as rejeições, seja de base 

racial, seja político-ideológico. No caso dos políticos negros, de maneira semelhante ao que 

foi observado por Page (1978) analisando os candidatos a presidente dos Estados Unidos, 

nota-se de um lado a proclamação de um discurso desracializado para a sociedade mais ampla, 

e de outro se percebe a mobilização em torno das suas candidaturas da solidariedade étnica, 

criação de barreiras simbólicas nas comunidades negras (especialmente as igrejas), 

preservação de redutos eleitorais cativos só para eles e tomada de posse de questões na agenda 

política (Carton, 1984; Cavanagh, 1983; Colburn & Adler, 2001; Perry & Parent, 1995b).   

Como tema de campanha a questão racial freqüentemente mostra-se presente na 

agenda de debate, principalmente quando um candidato negro concorre nos pleitos nos 

Estados Unidos (Pettigrew & Alston, 1988).  Às vezes, essa presença da questão racial fica 

aguçada pela sua ausência; isto é, pela resistência por parte dos candidatos e partidos de incluí-

la no debate eleitoral, mesmo sendo ela importante para discutir os problemas da agenda 
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política. Em outras oportunidades, a questão racial surge, subliminarmente, inserida na 

discussão de políticas públicas de interesse geral, mas que no fundo parecem ser de interesse 

particular de determinada minoria étnica ou racial (previdência social, habitação popular, 

segurança pública, etc). Pode-se perceber, ainda, a presença de apelos raciais, identificando-se 

palavras racialmente codificadas e slogans que sugerem idéias de pertencimento a grupos dos 

candidatos ou dos eleitores (Jamieson, 1992; Reeves, 1997; Grofman et al., 1992). 

Freqüentemente, o debate racial serve de marco para sinalizar posições tidas como 

“extremistas” no repertório de questões políticas americanas, além de estimular reflexões 

sobre os limites entre a lealdade partidária e lealdade racial.  Dependendo do posicionamento 

frente à questão racial, o candidato pode revelar para os eleitores vários aspectos da sua 

imagem, indicando-lhes, por exemplo, seu grau de compaixão com problemas relativos aos 

direitos humanos e direitos civis (White, 2002).    

O painel descrito pelos pesquisadores da área de estudos sobre raça e política revela 

que os políticos americanos (sobretudo os negros) têm sido, historicamente, desafiados a 

suprir as expectativas dos eleitores do grupo étnico-racial ao qual pertence e a vencer as 

desconfianças e rejeições dos eleitores de outros grupos da sociedade (Oliveira, 2004). À luz 

do modelo de Diamond & Cobb (1996), poderíamos dizer que, devido aos estereótipos raciais, 

os políticos negros têm que descobrir qual é a exata latitude de aceitação dos seus discursos. 

Observa-se, particularmente, que a retórica sobre raça configura-se como uma arma 

estratégica, usada principalmente quando está sendo travada uma corrida eleitoral bi-racial 

(Jamieson, 1992; Mendelberg, 2001). Trata-se de um verdadeiro “Ás” mantido na manga para 

ser usado no momento decisivo do jogo eleitoral26.  A cartada racial pode revelar-se tanto no 

uso de apelos retóricos com motivos racistas ao eleitorado, buscando ativar as clivagens 

raciais ao seu favor, quanto no uso de apelos não-racistas e não racializados ao eleitorado 

acusando um oponente de fazer apelos racistas.   

Nesse sentido, o trabalho The Race Card: Campaign Strategy, Implicity Messages, and 

Norm of Equality de Tali Mendelberg (2001) oferece muitas referências para compreendermos 

                                                 
26 - De acordo com BBC News – E – Cyclopedia, o termo “play the race card” foi cunhado na Inglaterra na 
década de 1960,  quando um  candidato do partido conservador  ganhou uma cadeira no parlamento britânico, 
usando o slogan  que dizia que:  “Se você quer  um vizinho negro – vote Trabalhista” (tradução nossa) 
<http://news.bbc.co.uk/1/hi/special_report/1999/02/99/e-cyclopedia/1292973.stm.>  Acesso em: 5 out. 2004    
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as estratégias retóricas de comunicação política sobre desigualdades (particularmente, 

desigualdade racial) nas campanhas eleitorais americanas, além de permitir identificarmos as 

relações entre competição espacial e retórica, conforme desenhado por Diamond & Cobb 

(1996).  Com efeito, The Race Card caracteriza-se por sugerir uma singular perspectiva para 

compreender como a variável racial tem influenciado as estratégias de campanha e 

comunicação política nesta era contemporânea. Tomamos como premissas básicas, de um 

lado, o fato de que “a estratégia retórica do partido depende não apenas da sua posição na 

questão, mas também no que dita as normas” (tradução nossa) (Mendelberg, 2001, p. 29); e do 

outro lado, que raça seja a principal clivagem social na vida política americana,  Mendelberg  

apresenta-nos uma Teoria das Mensagens (Raciais) Implícitas nas campanhas eleitorais.  

A tese defendida por Mendelberg nesse trabalho é que a convivência tensa entre um 

sistema partidário racialmente segmentado e um sistema de relações raciais regido por normas 

e instituições igualitárias contribui para a emergência dos apelos raciais implícitos na arena 

política. Segundo Mendelberg, as mensagens implícitas viabilizam a execução de ataques que, 

buscam mobilizar estereótipos raciais como estratégia para desconstruir a imagem do 

adversário. A teoria das mensagens implícitas visa prover referências que permitam 

compreender os elementos que compõe este tipo de comunicação política, além de “suas 

causas, seus mecanismos institucionais e psicológicos, e suas conseqüências” (Mendelberg, 

2001, p.27) (tradução nossa).  

Segundo Mendelberg, os apelos raciais implícitos seriam “dirigidos” por forças 

culturais, políticas e psicológicas e, por isto, sua análise requer que se observe o papel dessas 

três forças. Essa autora tem uma preocupação especial em enumerar um amplo conjunto de 

questões que lhe parece significativo para compreender o uso dos apelos raciais implícitos na 

comunicação política ao longo da história eleitoral americana, como também em apontar as 

estratégias para neutralizar o uso destes apelos na campanha.  É como se ela quisesse 

apresentar os instrumentos teóricos e metodológicos para identificarmos o elenco de variáveis 

que devem ser observadas para compreender: i) porque se usa apelo racial; ii) como se usa; 

iii) quais as conseqüências dessas mensagens no desenvolvimento e resultado das eleições; iv) 

quem sai favorecido e v) quem perde com inclusão desses apelos na arena política americana. 
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Sua preocupação é compreender porque raça parece, às vezes, ausente da superfície das 

campanhas eleitorais americanas estando, contudo, muito presente de maneira subliminar27. A 

explicação empreendida pela autora supõe a existência de uma ligação entre as estratégias de 

mensagens das elites com a natureza das respostas dos eleitores. Tanto o significado da 

mensagem quanto à resposta dos eleitores seria resultado da influência das normas, coalizões 

eleitorais e consciência individual. Dito de outra forma, as variações nas estratégias de uso de 

apelos de raciais em campanhas eleitorais seriam resultados da inter-relação entre as normas 

que regem a sociedade e o campo político-eleitoral, as coalizões eleitorais e a consciência 

individual dos eleitores. Isto implica que para estudar “quando, como e porque existem 

significados implícitos nas campanhas, e quando, como, porque não têm, devemos entender a 

estratégia partidária, as normas, e a psicologia do eleitor” (Mendelberg, 2001, p.6). Embora 

centrada na análise da relação entre raça e política nos Estados Unidos, com um olhar 

particular no comportamento do eleitorado branco e suas respostas às mensagens implícitas, 

essa autora supõe que essa teoria possa subsidiar a interpretação da relação entre dinâmica 

eleitoral e clivagens raciais e sociais em outros países.   

Para viabilizar seu estudo, a autora se apóia em múltiplos métodos de pesquisa e num 

acervo diversificado de dados qualitativos e quantitativos: i) abordagem histórica, recuperando 

estudos de casos detalhados da política racial no século XIX e XX nos Estados Unidos, e 

análises de comunicação política; ii) surveys  e experimentos usados para verificar a hipótese 

se os apelos raciais implícitos são mais eficientes atualmente para mobilizar ressentimentos 

raciais que os apelos explícitos; e iii) análise de conteúdo da cobertura jornalística da 

campanha presidencial  e  análise das repostas das sondagens de opinião dos eleitores no curso 

da campanha. Nota-se, portanto, que Mendelberg baseia-se numa abundante e variada bases de 

dados, que inclui, ainda, resultados de surveys em eleições presidenciais, avaliação da reação 

dos entrevistados a materiais de telejornais  reais  ou  manufaturadas pela  própria autora.   

                                                 
27 - Mendelberg (2001, p. XI) explica que seu interesse é compreender: “porque as elites às vezes protegem suas 
mensagens, conduzindo significado de maneira ambígua ou indireta, e porque às vezes eles dizem exatamente o 
que eles querem dizer"; “porque os membros do grupo dominante, às vezes, se apóia em estereótipos, medos, e 
ressentimentos no processo de tomada de decisão que afeta grupos subordinados, e em outras oportunidades 
não”; ainda, “o que orienta as respostas dos eleitores brancos quando os líderes denigrem ou subordinam os afro-
americanos” (tradução nossa).   
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 Seu estudo mostra que, respondendo as normas sociais e políticas que vigoravam na 

sociedade americana durante o século XX, a comunicação política passou da emissão de 

mensagens explícitas contendo apelos baseados em estereótipos raciais, noções de 

inferioridade racial, medos e ressentimentos — muito presente do início do século vinte até a 

década de 70 — para tornar-se implícita após a consolidação das conquistas políticas e sócio-

culturais dos movimentos dos direitos civis nos anos 1960 e 1970. Isto significou, 

precisamente, que a transformação de uma sociedade orientada pelos princípios da 

desigualdade e segregação racial, para outra comprometida com a norma de igualdade racial, 

provocou rebatimentos nas estratégias retóricas dos partidos americanos. Segundo Mandelberg 

(2001, p. XIII) “podemos esperar apelos implícitos sempre que o igualitarismo produz normas 

contra discriminação a um grupo recentemente aceito na sociedade, mas que deixa um legado 

de desigualdade”. (tradução nossa)   

A chave para compreender a presença ou ausência de apelos raciais nas campanhas 

eleitorais é encontrada quando observamos as normas (leis, códigos e etiquetas) de relações 

raciais (sejam elas igualitárias ou não-igualitárias) e o nível de padronização dos conflitos 

sobre a igualdade (existente ou não-existente).  De acordo com Mendelbeg, às vezes as 

interpretações divergentes sobre a noção de igualdade burlam as instituições e esbarram nas 

coalizões partidárias, algo que, freqüentemente, contribui para a emergência de apelos raciais 

explícitos. Outras vezes ocorre dos conflitos de interesses serem institucionalizados, mas as 

normas não são igualitárias.  Novamente, observa-se aí a tendência de emergência de apelos 

raciais explícitos, mais que implícitos. Quando os conflitos e as normas são igualmente 

institucionalizados, com forças equivalentes, as mensagens implícitas tendem a surgir na cena 

eleitoral. Para Mendelberg (1999, p.7), as contradições entre normas igualitárias, ganhos 

eleitorais por incitar clivagens raciais, disputas por recursos públicos e poder entre grupos 

raciais, são resolvidas através do uso de comunicação racial subliminar.       

Mendelberg analisa que nos dias atuais as mensagens implícitas são mais fáceis de 

serem disseminadas que as mensagens explícitas do passado, em função dos avanços da 

comunicação de massa e da emergência da “mediapolitics”. Mas como são feitos os apelos 

raciais? Segundo Mendelberg, os apelos raciais são feitos agendando temas relativos aos 

negros, fazendo críticas gerais, mas que ao final atingem a imagem dos negros, pois são eles 

que são mais identificados como causadores de determinado problema ou beneficiários de 
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determinada política.  Se os apelos são implícitos como, então, identificá-los?  Conforme 

explica Mandelberg (2001, p. 8), o apelo racial é explícito:  

se ele usa nomes raciais ou adjetivos para endossar  prerrogativas dos brancos, para 
expressar sentimento anti-negro, para representar estereótipos, ou para retratar uma ameaça 
dos  Afro-Americanos. Uma mensagem explícita usa palavras tais como, ‘negro’, ou ‘raça’ 
para expressar sentimento anti-negro ou para produzir estereótipos racializados ou 
afirmações derrogatórias.  (tradução nossa)    

 

Enquanto que podemos considerar que o apelo está implícito quando ele “traz a mesma 

mensagem com apelos raciais, mas os emissores preenchem as palavras raciais e adjetivos 

com referências mais obliqua a raça.” (Mendelberg, 2001, p. 9) (tradução nossa). 

Considera-se que a eleição está racializada quando:   

um ou os dois principais candidatos fazem apelos raciais explícitos aos membros dos seus 
grupos; quando os principais candidatos limitam suas aparições na campanha aos membros 
dos seus grupos raciais; e quando os candidatos levantam questões que são explicitamente  
ou implicitamente raciais. Os tipos de questões que os candidatos levantam podem ser 
abertamente raciais, tais como as políticas de ação afirmativa da cidade, ou encobertas, 
como, muitas vezes, é o caso dos candidatos cujo objetivo exclusivo é o combate aos 
problemas de criminalidade (leia: negro) na cidade. (Metz and Tate, 1995, apud 
Mendelberg, 2001, p. 23). (tradução nossa)   

 

Complementarmente, afirma-se que existe apelo racial na campanha quando:     um 

candidate chama à atenção para a raça do seu oponente ou dos seus apoiadores, ou se a mídia, 

cobrindo a campanha, chama desproporcionalmente à atenção para a raça do candidato ou dos 

seus apoiadores (Mendelberg, 2001, p. 23). (tradução nossa) 

Os apelos raciais implícitos são geralmente enunciados por meio de palavras, mas 

raramente se consegue encontrar palavras que, claramente, revelem conotações raciais. A 

análise dos elementos visuais presentes na mensagem política é uma das formas mais seguras 

para identificar os apelos raciais implícitos, pois a imagem além de contribuir para o modo 

como as pessoas percebem o mundo, configura-se no meio mais eficiente de comunicação 

implícita por rotas periféricas às mensagens verbais para produção de sentidos (Shimp, 2002). 

Assim sendo, recomenda-se que, no processo de análise das mensagens das campanhas, 

conceda-se atenção à observação das informações visuais e verbais para verificar o papel das 

mensagens raciais implícitas. Também deve-se observar os termos codificados (code word)  e 

o conteúdo das imagens (personagens, ambientes e temáticas alusivas aos negros) para 

reconhecer os apelos raciais. Apoiada em estudos experimentais de psicólogos sociais, 
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Mendelberg sustenta que as imagens visuais têm provado ser um poderoso meio para 

transmitir (priming) mensagens codificadas que evocam estereótipos raciais, de maneira 

equivalente as expressões verbais.   

Mendelberg (2001, p.7) argumenta que “os políticos fazem uso de apelos raciais 

implícitos, porque para vencer, eles precisam mobilizar os ressentimentos dos eleitores 

brancos contra os negros, ao mesmo tempo em que aderem às normas de igualdade 

estabelecidas durante os anos 1960”.  Por outro lado, os eleitores brancos, segundo afirma a 

autora, além de ignorarem o caráter racial das mensagens negativas, não acreditam que as 

respostas positivas a estes apelos sejam motivadas pelo racismo. Para ela, em diversas 

oportunidades, emissores e receptores parecem não perceber o conteúdo racial das mensagens. 

Sua avaliação sobre essa baixa percepção sobre o conteúdo racial das mensagens é que essa se 

deve ao fato de muita gente evita ser vista publicamente como um racista, além se negarem a 

se reconhecer como uma pessoa racista. A existência de princípios morais e legais da 

igualdade racial explicaria, porque candidatos conservadores, em termos de posicionamento 

sobre questões raciais, evitam a atribuição de que suas mensagens sejam racistas, enquanto os 

seus opositores usariam como principal estratégia de ataque a revelação do significado racista 

que subjazeria em suas mensagens. A percepção geral entre os candidatos é que mensagens 

racistas violam as normas.   

Mendelberg destaca que a mesma mensagem pode ter respostas diferentes quando o 

apelo racista está implícito ou explícito (ou então, quando este apelo é desvelado). Ela 

preocupa-se em avaliar se os receptores das mensagens sabem quais das suas predisposições 

são ativadas pelas mensagens subliminares, para tanto utiliza pesquisas experimentais de 

recepção de propaganda políticas com diferentes tipos de estímulos, visando analisar a 

dinâmica de recepção das mensagens.   

Mendelberg sugere que um apelo racial deve ser analisado tomando por base o seu 

conteúdo, não observando suas causas e suas conseqüências. Ela reclama que a comunicação 

entre elites e cidadãos é geralmente mais complexa do que supõem muitos analistas políticos, 

pois requer a necessidade da observação tanto do texto quanto do subtexto. Seguindo os 

modelos da psicologia política de base goffmaniana que dedica especial atenção para os 

processos cognitivos e o nível de consciência dos atores sobre os dramas, esta autora afirma 
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que, no que se refere aos estudos sobre raça e política, em muitos casos, o subtexto é mais 

importante que o texto das mensagens. Tal qual Jamieson (1992) e outros pesquisadores de 

comunicação política americana, Mendelberg considera que os apelos raciais se encontram na 

linha das chamadas “campanhas sujas”.  

Percebe-se a relação entre estratégias retóricas e competição espacial também quando 

se nota como o partido Democrata e o Republicano se posicionam no campo político em 

relação à questão racial americana. Segundo Mendelberg, nessa dimensão particular, observa-

se que os republicanos movem-se mais para a direita enquanto os democratas para a esquerda.  

Ela acredita que mais do que qualquer outra clivagem, raça configura-se como uma linha 

divisória entre estes partidos e nos últimos tempos o sucesso nos pleitos americanos esteve 

fortemente ligado às clivagens raciais.  

O uso dos apelos raciais tem como uma das suas mais observáveis conseqüências o 

rótulo de “extremista”.  Como sabemos, de acordo com o modelo downsiano, não é nada 

recomendável para quem quer conquistar uma grande fatia do mercado eleitoral colocar-se ou 

ser representado como alguém que defende idéias que estão distantes das preferências e 

valores esposados pelo eleitor médio. Este dado, que esteve por muito tempo despercebido 

pelos teóricos dos modelos de competição espacial, conforme vimos, mas bastante conhecido 

dos pesquisadores de raça e política, também sinaliza que várias questões políticas mais 

amplas estão imbricadas com questões raciais. Geralmente essas questões estão relacionadas 

às políticas de bem-estar social e combate à criminalidade, mas tratadas, muitas vezes, por 

meio de narrativas implícitas como se fossem problemas relacionados às questões raciais 

(Perry & Parent, 1995a; Streb, 2000).   

É importante sublinhar que o entendimento nos estudos sobre raça e política é que a 

comunicação política não provoca grandes mudanças nos ressentimentos, medos e estereótipos 

raciais. Baseando-se nas evidências acumuladas dos estudos sobre comportamento eleitoral 

(Berelson et al., 1954), Mendelberg afirma que campanhas mobilizam mais do que mudam 

opiniões. Segundo ela (2001, p. 21-22), as campanhas raramente alteram as predisposições 

raciais, contudo, “elas realmente ativam e desativam as predisposições raciais na mente, 

conduzindo os cidadãos a dar mais ou menos peso para elas” (tradução nossa). Outros estudos 

recentes sobre atitudes raciais demonstraram que a correlação entre os estereótipos raciais e 
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escolhas políticas aumentam ou diminuem segundo as circunstâncias políticas (Colburn & 

Adler, 2001). Isto significa que algumas eleições podem apresentar mais debates e conflitos 

raciais que outras, ainda que a disputa eleitoral tenha o mesmo lócus e os mesmo cargos 

estejam sendo pleiteados, como aconteceu nas eleições para prefeito de Chicago em 1979 e 

1983, quando se observou um abrupto crescimento das manifestações de animosidade raciais 

(Hirsch, 2001). Neste sentido, vendo que se as conjunturas constituem elementos 

fundamentais para moldar os temas e conflitos de uma campanha, pode concluir também que a 

comparação de duas ou mais eleições se mostra útil para estudar a dinâmica de discussões 

raciais durante as mesmas.  

Além de analítico e com aspirações a construir uma teoria dos apelos raciais implícitos 

nas campanhas, The Race Card também se dedica a orientar os afro-americanos sobre as 

estratégias para enfrentar os ataques raciais nas campanhas negativas. De acordo com 

Mandelberg, silenciar quando em face de um ataque racial é uma estratégia errada, 

freqüentemente usada pelos democratas, pois leva os candidatos negros a perder voto junto ao 

eleitorado branco. Pelo menos duas estratégias têm se mostrado eficientes para contrapor a 

força dos ataques raciais. A estratégia comum é impor outra questão política sobre a questão 

racial ou questão racializada. A outra ação “contra-estratégia” consiste em denunciar o 

conteúdo racista dos apelos raciais implícitos, interpelando diretamente a audiência, 

mostrando que se trata de ataques racistas. Isto significa que é preciso desafiar os apelos 

racistas.   

Para Mendelberg, quando as pessoas percebem a natureza da mensagem, o apelo racial 

perde seu poder.  Dessa forma, ao denunciar-se um discurso racista, mostrando como os 

apelos implícitos são construídos e veiculados por candidatos ou pela mídia, expondo suas 

partes subliminares, o candidato tem oportunidade não apenas de mobilizar os eleitores afro-

americanos, mas também de sensibilizar os eleitores brancos a redimensionar seus 

preconceitos quando forem votar. Essa autora sublinha que no debate político mesmo a 

sugestão ou acusação de que alguém seja racista ou não gosta de particular grupo racial tende 

gerar respostas veementes, no sentido de proteger sua imagem de ser associado às práticas 

racistas que são nos últimos tempos socialmente e legalmente reprováveis.  
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Uma breve avaliação do trabalho de Mendelberg permite, de imediato, perceber a sua 

significativa contribuição para estudos que tratam desse problema crítico que é a relação entre 

raça e política. Primeiro, pela iniciativa de construir um modelo que dá conta não apenas dos 

apelos explícitos na campanha, mas também daquelas mensagens que freqüentemente 

conseguem passar despercebidas nas análises usuais. Segundo, pelos insights interpretativos e 

metodológicos sugeridos para compreender a dinâmica contemporânea de competição retórica 

nas campanhas. Como ponto crítico, nota-se que a abordagem sugerida pela autora para 

interpretar a relação entre as estratégias retóricas dos partidos e a natureza das propostas 

política conduz ao risco de equacionar, que a retórica dos republicanos (especialmente os do 

sul dos Estados Unidos) sempre buscam seduzir ao eleitorado branco, usando um discurso 

baseado em apelos raciais subliminares para mobilizar as predisposições anti-negros. Este 

dado sinaliza para a necessidade de aperfeiçoamento metodológico dos critérios para 

classificar os apelos retóricos, uma vez que por ser construído num formato binário 

(mensagens explícitas ou mensagens implícitas), pode-se incorrer no equivoco de concluir que 

todo apelo que enfatize questões pró-manutenção do status quo e políticas restritivas de 

controle de gastos sociais, seja considerada como embebida de apelos raciais implícitos.  A 

solução para este problema é considerar não apenas a existência de apelos explícitos e 

implícitos, mas também a ocorrência de variações nas mensagens raciais implícitas ao longo 

das dimensões como, por exemplo, propõe Valentino et al. (2003).   

 Refletindo sobre o caso americano, Valentino et al. (2003) propõem que se considere 

como apelos implícitos os seguintes tipos de propagandas políticas. Primeiro, aquelas 

propagandas que narram questões racializadas como: criminalidade, Welfare State, gasto 

governamentais, mas  que  as mensagens não incluem imagens de  negros e minorias.  Isto 

significa que a narrativa contêm temas racializados, mas as imagens são neutras. Segundo, a 

propaganda enfatizando os ganhos de determinado grupo étnico-racial concernentes ao acesso 

a emprego e educação, sugerindo que outros grupos estão em desvantagens em relação ao 

outro. Textos contendo discussões sobre temas gerais aliados à imagem relativa a grupo racial 

particular, sugerindo comparações entre condições de acessos diferenciados entre grupos 

étnicos e raciais na sociedade. Terceiro, a propaganda pode conter narrativas que enfatizam os 

ganhos de um grupo étnico-racial acompanhado de imagem desse grupo, mas sem estabelecer 

comparações com outros grupos. Valentino et al. assinalam que mesmo sem fazer referências 
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verbais à raça, a mensagem pode ser incluída na categoria de apelos raciais implícitos. Vê-se, 

portanto, que as mensagens implícitas podem imprimir, segundo a categorização proposta por 

Valentino et al., pelo menos três diferentes graus de saliência à raça, baseado nos diferentes 

tipos de arranjos produzidos pela combinação de narrativa textual e imagética.  

Se acrescentarmos a esta metodologia as preocupações que animam os pesquisadores 

da perspectiva que estudam os conteúdos retóricos e os estilos vídeo-gráficos das propagandas 

políticas na televisão (Element of Videostyle School), teremos então maiores possibilidades de 

acessar os aspectos retóricos da competição eleitoral (Kaid & Davidson, 1986; Kaid & 

Johnson, 2001). Principalmente, porque esta perspectiva oferece orientações teóricas e 

metodológicas para investigar a relação entre o conteúdo verbal, conteúdo imagético e 

técnicas de vídeo produção das propagandas políticas na televisão para perceber as estratégias 

retóricas das candidaturas. Percebe-se que esses estudos contribuem para o estudo da relação 

entre o conteúdo retórico das campanhas e a cultura política, sobretudo no que concerne ao 

universo de representações sobre raça, etnicidade, gênero, etc.  

Concluindo esta revisão teórica sobre o entendimento da Ciência Política sobre 

influencia da raça nas competições eleitorais, sustentamos que combinando as propostas 

teórico-metodológicas de Riker (1996) para análise de estratégias retóricas nas campanhas, 

com os postulados da Teoria das Latitudes, de Diamond & Cobb (1999), e as Teorias das 

Mensagens (Raciais) Implícitas delineadas por Tali Mendelberg (2001) e Valentino et al. 

(2003) temos os instrumentais para estudar não apenas as dinâmicas da competição espacial 

(com sua atenção às questões políticas na agenda política), como também de identificar os 

apelos raciais e de gênero presentes nas propagandas políticas e compreender a influência das 

dimensões retóricas e das representações sociais na competição eleitoral (ver considerações 

metodológicas nos apêndices). A análise das campanhas dos candidatos Benedita da Silva e 

Celso Pitta testará os limites explicativos desse modelo nos estudo eleitorais no Brasil.  
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                     Fonte: Pesquisa “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
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CAPÍTULO 2 

BENEDITA DA SILVA VS. CÉSAR MAIA: CORRIDA BI-RACIAL NAS ELEIÇÕES 

À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO EM 1992 
 
 
 
2.1. INTRODUÇÃO 
 

Este capítulo analisa as estratégias discursivas adotadas por Benedita da Silva e César 

Maia na eleição à prefeitura do Rio de Janeiro, em 1992. Com base na análise de conteúdo das 

propagandas veiculadas por esses candidatos no Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral/HGPE na televisão, cobertura jornalística, biografia dos candidatos e outros trabalhos 

já realizados sobre o pleito carioca desse ano e sobre a conjuntura que lhe envolveu, este 

capítulo busca revelar as estruturas das propagandas desses candidatos, apontando as 

influências que as representações sociais, raciais e de gênero, exerceram na forma e no 

conteúdo das mensagens das campanhas. Seguindo a corrente de estudos sobre retórica nas 

propagandas políticas brasileiras, este capítulo tem como interesse estudar as estratégias 

discursivas que foram utilizadas nessa memorável corrida eleitoral bi-racial brasileira. 

A observação do impacto da candidatura negra Benedita da Silva nas eleições à 

prefeitura do Rio de Janeiro em 1992 desperta, de imediato, nossa atenção no sentido de 

refletir sobre qual a influência que o preconceito racial exerceu na sua campanha. Este 

questionamento revela-se mais instigante quando lembramos que o mundo da política 

brasileira tem sido dominado, desde os anos 1980, por tecnologias de marketing políticos e 

narrativas jornalísticas de notável influência na construção (e desconstrução) da imagem de 

candidatos, partidos e plataformas eleitorais. Tendo em vista a emergência de diversas 

candidaturas negras com forte potencial eleitoral no Brasil, a ponto de editar verdadeiras 

corridas bi-raciais, acreditamos que a análise sobre a relação entre raça e política passa a exigir 

atenção. Nesse sentido, uma reflexão que se impõe no âmbito desse capítulo é saber qual foi a 

influência que as representações raciais exerceram nas estruturas discursivas das campanhas 

de Benedita da Silva e dos seus adversários durante as eleição de 1992, tendo em vista a 

existência, em nosso país, do preconceito contra negros (Turra & Venturi, 1995). Como essa 

candidata re-significou a cor negra da sua imagem nos diálogos travados nas campanhas? 

Quais foram as similaridades e as diferenças encontradas nas estratégias discursivas 
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empregadas nas campanhas para lidar com os desafios de defender uma candidata negra ou de 

atacá-la? Quais foram os cenários que favoreceram as candidaturas negras? Assim sendo, o 

principal objetivo deste capítulo é analisar as estratégias discursivas adotadas por Benedita da 

Silva e César Maia nesse pleito. Para tanto, a metodologia usada nesta pesquisa consistiu na 

análise dos discursos de Benedita da Silva e César Maia nas suas propagandas no HGPE na 

televisão e dos cenários de representação da política construídos pelos jornais e pesquisas de 

opinião durante o período pré-eleitoral e eleitoral28.  

 

2.2.  CONJUNTURA POLÍTICA  

 
No ano de 1992, a arena política brasileira foi dominada por uma série de denúncias de 

corrupção que desencadearam o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello eleito 

três anos antes. Matérias sobre casos de corrupção, nepotismo, tráfico de influências e abuso 

de poder, envolvendo o ex-tesoureiro da campanha presidencial de Collor, Paulo César Farias 

— o PC Farias, e o próprio presidente contribuíram para a formação, em 26 de maio, de uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados para investigar as 

denúncias de que PC Farias seria o “testa de ferro” do presidente num esquema de corrupção 

organizado nas estruturas do Governo Federal. Esses eventos de excepcional valor no mercado 

de informação geraram, de março a dezembro desse ano, uma extensa cobertura diária nas 

mídias eletrônicas e impressas com matérias, entrevistas e programas com transmissões ao 

vivo com os principais atores envolvidos na “CPI de PC Farias” (Conti, 1999). Somente os 

jogos olímpicos de Barcelona, realizados no período de junho a julho, conseguiram dividir as 

atenções dos jornalistas na fase pré-eleitoral da sucessão municipal. Isso significa que a 

imprensa demorou a incorporar as eleições municipais na agenda desse ano29.  

Devido ao caráter explosivo e polêmico dos eventos que marcaram as investigações 

sobre corrupção no Governo Federal e as reações populares às denunciais de corrupção no 

governo, as eleições tornaram-se um evento secundário nesse cenário. Mesmo o período entre 

20 e 23 de junho nos quais aconteceram as convenções partidárias para a escolha dos 
                                                 
28 - Ver considerações metodológicas em apêndices. 
29 - Analisando a cobertura do principal jornal carioca, O Globo, no período de maio a novembro de 1992, 
observamos que somente no período eleitoral entre julho e novembro - que compreende o período das 
convenções partidárias para escolha dos candidatos a prefeito e a vereador e as eleições – os jornais passaram a 
dedicar algum espaço em suas páginas para cobrir o processo sucessório municipal. Essas matérias ocupavam em 
média uma página.  
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candidatos à prefeitura e a Câmara de Vereadores, não conseguiu pôr as eleições municipais 

cariocas no topo da agenda política de 1992. As passeatas de protesto contra corrupção 

envolvendo milhares de pessoas em todo o país era a novidade naquele momento. Essas 

manifestações de protestos contra a corrupção despertaram os políticos para a importância da 

ética e honestidade no exercício do poder. As mobilizações públicas dos movimentos dos 

“caras pintadas” e do “fora Collor” obrigaram a mídia a noticiar esses acontecimentos. O 

jornalista Mário Sérgio Conti (1999, p.649) relata como começou a onda de passeatas do 

movimento de impeachment do presidente Fernando Collor, no Rio de Janeiro: 

Na sexta-feira, aconteceu uma outra manifestação, dessa vez no Rio de Janeiro. Dezoito 
entidades tinham convocado um ato público na Cinelândia, no começo da noite. À tarde, 
secundaristas das escolas Zaccarias, Santo Inácio, Senador Corrêa e Santa Úrsula, todas da 
Zona Sul, se reuniram no pátio do Colégio São Vicente, onde Collor estudara. Resolveram 
amarrar tiras pretas no braço, para se diferenciar do verde amarelo presidencial. Os 
estudantes saíram em passeata até a estação do metrô Botafogo e desembarcaram na 
Candelária. Reorganizaram a passeata e foram até a Cinelândia. Eles gritavam ‘PC, PC, vai 
pra cadeia e leva Collor com você’, e ‘Ai, ai, ai, empurra o Collor que ele cai’. Na 
manifestação, engrossada pelos funcionários que saíam de escritórios, havia pessoas 
fantasiadas de correntistas-fantasmas ou com mascaras de Paulo César Farias. Um bloco, o 
Ratazanas do Planalto, desfilou pelo comício. 

 

A emergência dos movimentos dos “caras pintadas” e do “fora Collor” era a síntese do 

ânimo que tomava conta da sociedade civil brasileira30. Essas manifestações se destacaram 

pela capacidade de atrair grandes multidões, principalmente de estudantes secundaristas que, 

com suas “caras pintadas”, roupas pretas e cartazes com palavras de ordem, interrompiam o 

trânsito das grandes cidades e expressavam seus protestos contra a corrupção no país: “Fora 

Collor. Impeachment Já”. Era inevitável admitir que o governo Collor acumulava motivos para 

despertar a indignação da sociedade civil, dentre tantos, podemos destacar o confisco das 

contas correntes e das cadernetas de poupanças que levara terror às vidas de milhões de 

pessoas em 1990 e os quase trezentos casos de corrupção denunciados pela imprensa ao longo 

do período de 30 meses que durou o seu governo (Conti, 1999). Essas manifestações 

contribuíram para despertar os políticos para a importância da ética e honestidade no exercício 

                                                 
30 - Surgido em agosto de 1992, em São Paulo, o movimento dos “caras-pintadas” foi uma onda de manifestações 
dos estudantes secundaristas para protestar contra a corrupção no governo do presidente Fernando Collor de 
Mello. Esse movimento — iniciado pelas entidades estudantis UNE e EBES — foi o estopim de uma onda de 
manifestações populares e da sociedade civil organizada, exigindo o impeachment do presidente (Conti , 1999).  
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do poder. Esses episódios revelam os contornos bem nítidos da idéia de espetacularização da 

política31 descrito por Manin (1995). 

Nesse contexto, os meios de comunicação expressavam a euforia que vinha das ruas, 

bem como a dos jornalistas, de verem suas ações e seus discursos pressionarem a esfera 

política. Muitos candidatos — como Benedita da Silva (PT) e Técio Lins e Silva (PST) —

descobriram nessas passeatas o cenário perfeito para produzir algumas propagandas que foram 

veiculadas nas suas campanhas para a prefeitura. A federalização da campanha foi para muitos 

candidatos a principal estratégia para vencer a apatia dos primeiros momentos do período de 

campanha eleitoral. Nenhum dos onze candidatos à prefeitura ousou ignorar as discussões 

sobre o escândalo do Governo Federal para se dedicar somente aos temas locais durante a 

campanha (ver Tabela 1). 

 Nessa conjuntura, uma preocupação constante entre os candidatos era que o eleitor não 

anulasse o voto e que votasse com consciência (Scotto, 1994). Esse temor era justificado, pois 

as pesquisas do IBOPE, realizadas uma semana após o início das propagandas do HGPE, no 

dia 21/8/92, indicavam que 42% dos eleitores do Rio de Janeiro declararam que iriam votar 

em branco ou nulo (Gráfico 1). A pesquisa realizada um mês depois, no dia 25/09/92, revelaria 

pouca mudança na opinião dos eleitores, mostrando que 37% deles continuavam rejeitando os 

políticos em geral e estavam dispostos a votar em branco ou nulo. Isto explica porque 

Benedita da Silva tinha como palavra de ordem, nos seus programas, o seguinte pedido aos 

eleitores: “Não anule seu voto, anule a corrupção”; enquanto César Maia tentava convencê-los 

de que: “O Rio tem solução”.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 - De certa maneira quase todos os episódios relativos aos escândalos do Governo Federal parecem ter 
conquistado espaço na mídia: dos depoimentos colhidos na comissão parlamentar de inquérito do “caso PC 
Farias”, passando pela sessão de julgamento da abertura do processo de impeachment do presidente e às 
concentrações de pessoas acompanhando as atividades dos parlamentares federais pela televisão e por telões 
distribuídos em praças públicas, até as gigantescas passeatas nas principais capitais do país para exigir ética na 
política. No Rio de Janeiro, somente uma das manifestações de protesto contra o governo Collor levou, no dia 16 
de agosto de 1992, cerca de 50 mil pessoas em passeata ao centro da cidade.  
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Gráfico 01.  
 

 

Fonte: IBOPE, 03/10/1992. 

 

 Ao que tudo indica esses apelos e as mobilizações das campanhas conseguiram 

reverter as projeções mais pessimistas sobre as participações nas eleições cariocas. Os 

resultados das urnas confirmaram o compasso de progressiva participação nas eleições que as 

pesquisa já sinalizavam. Conforme revela a Tabela 1, ocorreu entre o primeiro e o segundo 

turno das eleições uma expressiva diminuição dos votos em branco, de 11,9% para 1,1%, e 

uma relativa estabilização dos votos nulos que oscilaram somente de 12,1% para 13,5%. As 

taxas de abstenções mantiveram-se estáveis, saltando de 13,2% para 15,8%. Curiosamente 

esses números descrevem um cenário de maior participação nas eleições de 1992 que em 

1996, quando as instituições políticas não estavam tão mal vistas pela sociedade. O 
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comparecimento às urnas no segundo turno deste pleito alcançou 85%, enquanto no daquele 

ano estacionou em 78,6%.  

 
Tabela 01. 
  

RESULTADO DAS ELEIÇÕES A PREFEITO NO  
RIO DE JANEIRO, 1992  

 
1o turno 2o turno  

Candidatos – Partidos 
N % N % 

Benedita da Silva - Frente da Feliz 
Cidade – PT/ PSB/ PPS/ PC 

 
833.559 

 
32,9 

 
1.326,678 

 
48,1 

César Maia – Coligação Pensa Rio – 
PMDB/ PL/ PMSD 

 
551.379 

 
21,8 

 
1.430,797 

 
51,9 

Cidinha Campos - Povo Unido –
PDT/PV/ PC do B/ PMN 

 
466.402 

 
18,4 

 
--- 

Albano Reis – PRN 262.104 10,7 --- 
Amaral Netto – Rio em Defesa da 
Vida – PDS/ PDC  

119.432 4,7 --- 
 

João Mendes-PTB 109.189 4,3 --- 

Francisco Dornelles – PFL 76.484 3,0 --- 

Sérgio Cabral Filho –PSDB 46.786 1,8 --- 
Técio Lins e Silva - Voto Digno – 
PST/ PSD/ PSC/ PTR/ PNTB  

34.850 1,4 --- 

Regina Gordilho – Pró-Cidadania – 
PRP/ PS do B 

19.257 0,7 --- 

Homero Souza – PFS 11.067 0,4 --- 

Total de Votos Validos 2.530.509 100,0 2.793.446 70,7 

Brancos 396.456 11,9 35.971 1,1 

Nulos 404.250 12,1 437,663 13,5 

Abstenção 506.705 13,2 606,811 15,8 

Total de Votos 3.331.215 100 3.231.109 100 

Eleitorado 3.837.920 100 3.837.920 100 

               Fonte: O Globo, 13/08 e 18/11 de 1992 
 

Contudo, as campanhas chegaram às ruas, jornais, rádios e televisões anunciando, 

como diria Goldman & Sant’Anna (1996), que o “tempo da política” havia chegada e que era 

necessário decidir sobre em quem votar. O olhar estrangeiro da antropóloga argentina Maria 

Gabriela Scotto (1994, p.21-22), notou que:  

gradualmente também as pessoas começam a usar camisetas que as identificam com algum 
candidato, mil adesivos são colocados nos carros, nos postes e nas paredes da rua, nos 
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ônibus, na roupa. Nas janelas de apartamentos penduram-se cartazes e faixas com nomes 
de algum candidato. É como se, lentamente, quase tudo na cidade, indivíduos, objetos e até 
cães, fosse se identificando.  

 

Numa etnografia realizada sobre as campanhas nas ruas nessas eleições, Scotto 

identificou que a maioria dos panfletos distribuídos pelos candidatos trazia, como tema 

principal, críticas à corrupção e contra os políticos. Collor era o símbolo do tipo de político 

que a opinião pública rejeitava. Os grandes atos políticos do primeiro turno foram as 

mobilizações contra o presidente. Os comícios e passeatas pró-impeachment do presidente 

foram o principal cenário das campanhas de 1992, tanto para realizar o chamado corpo-a-

corpo com os eleitores, como para produzir peças para a propaganda eleitoral no rádio e na 

televisão (Scotto, 1994).  

Mas quais foram os argumentos usados pelos candidatos para pedirem o voto dos 

eleitores numa conjuntura onde os políticos encontravam-se em descrédito? Se eles possuíam 

mandatos, a estratégia era enfatizar a importância da política como arena de discussão e 

decisões de interesses do indivíduo e da sociedade e, ao mesmo tempo, estabelecer uma 

distinção entre eles, os “bons políticos”, e os outros, os “maus políticos” (Scotto, 1994). Os 

maus seriam os oportunistas, desonestos e corruptos que se aproveitariam do cargo para lesar 

o erário público, enquanto que os bons seriam aqueles que agiriam em favor dos interesses 

públicos. A imagem do “bom político”, portanto, era organizada em torno de atributos como 

honra, retidão, probidade, honestidade, trabalho e ética. Já entre os aspirantes que tentavam 

conquistar um cargo político pela primeira vez, a estratégia mais usual era colocar-se como 

“não-político” e apelar para a identificação com o eleitor - a pessoa comum.  

A senha para quebrar a desconfiança do eleitor, nesse contexto de crise das instituições 

políticas, era declarar-se defensor de mudanças na política e da renovação dos quadros 

políticos. Isto significou, freqüentemente, a tentativa de ressemantizar o conceito de político 

como um campo que não é essencialmente negativo.  

Nesse contexto, a imprensa e as propagandas exibidas no horário eleitoral gratuito 

sublinhavam a ligação entre os dirigentes do Palácio das Laranjeiras e o Palácio do Planalto. O 

sentido dos textos sugeria que a oposição de Brizola à CPI de PC Farias devia-se menos ao 

questionamento da legitimidade dessa Comissão para investigar o presidente, nem tampouco 

as parcerias políticas e administrativas entre os dois governos, mas sim ao medo do 

governador do Rio de Janeiro que as investigações revelassem casos de corrupção no seu 
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próprio governo. De acordo com Dias (1995), durante o primeiro turno das eleições, o jornal O 

Globo publicou duas charges, 48 notícias, diversas fotos e dois editoriais, explicitando as 

alianças entre Brizola e Collor. Explorando os conflitos intrapartidário que estavam ocorrendo 

no PDT, em decorrência das divergências entre o governador Leonel Brizola e o prefeito 

Marcelo Alencar para a escolha do candidato do partido na sucessão à prefeitura, O Globo 

descrevia um quadro de decadência da liderança de Brizola e do domínio de seu partido no 

estado. Com efeito, nas páginas desse jornal e nos discursos da oposição, ainda no período das 

convenções partidárias, o governador Leonel Brizola era representado como um líder político 

decadente, centralizador, desorganizado e incompetente para dirigir seja o seu partido, seja os 

assuntos de interesses da população do Rio de Janeiro. 

No discurso da oposição que emergia nas eleições, as imagens da cidade e a do estado 

do Rio de Janeiro foram fundidas, de maneira que todos os problemas, não importando se 

eram da esfera de competência municipal ou estadual, fossem enunciados como decorrentes 

das falhas da administração do governo de Leonel Brizola. A maioria dos candidatos a prefeito 

do Rio de Janeiro e a imprensa reproduziam, em escala regional, a mesma política de 

vigilância às ações dos governos municipal e estadual que estava sendo realizada sobre o 

governo federal. O Rio de Janeiro é representado, nos discursos dos políticos da oposição e da 

mídia, como uma cidade marcada pelo caos administrativo na área da segurança pública, 

educação, saúde e transporte. Uma cidade insegura para moradores e turistas, que não oferecia 

oportunidades de emprego e de renda para seus habitantes, onde a pobreza, violência, 

criminalidade, desemprego, falta de infra-estrutura urbana e desigualdade social, imperavam 

em detrimento da qualidade de vida. A imagem de hospitais e escolas mal equipadas e 

depredadas, de crianças abandonadas nas ruas, de moradores de bairros e favelas da cidade 

perecendo por falta de acesso a serviços básicos de saúde, e da classe média sitiada por falta 

de segurança, era o retrato do Rio de Janeiro que aparecia nos programas de propaganda 

política da oposição.  

O flagrante — divulgado no Programa Fantástico da Rede Globo, no dia 22/10/1992, 

em pleno horário nobre — das cenas de um bando de jovens moradores das favelas, na sua 

maioria negros, atacando e roubando, “como uma horda”, os banhistas em um domingo de sol, 

na praia de Copacabana, foi usado pelos candidatos Benedita da Silva e César Maia, finalistas 

da corrida eleitoral, no segundo turno, tanto como evidência da falta de políticas de inclusão 
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social, quanto da falta de governo na cidade. Esta modalidade de crime foi denominada, 

popularmente, arrastão. Os debates visando definir o significado dessas ações criminosas e 

quais as estratégias para resolver esse problema revelou a face de uma cidade partida em 

múltiplas clivagens: entre Esquerda e Direita, pobres e ricos, morro e asfalto, Zona Sul e Zona 

Norte, pretos e brancos. É interessante ver que a responsabilidade pela produção desse quadro 

de caos não era atribuída ao prefeito Marcelo Alencar — que terminou sua administração com 

avaliações positivas —, mas ao governador Leonel Brizola que era arrogado como sendo 

centralizador do poder e conivente com a corrupção e a impunidade no estado.    

Nesse contexto, a eleição à prefeitura do Rio de Janeiro, a exemplo de outras tantas 

capitais brasileiras, foi regida pelas reclamações por mudanças políticas. Os clamores por 

mudanças surgiam tanto de candidatos ligados à Esquerda quanto à Direita. Os primeiros 

instantes da corrida eleitoral, capturadas pelas pesquisas, sugeriam que parte dos eleitores 

mostrava-se mais receptivo aos discursos da Direita, cujas propostas defendiam o reforço da 

lei e da ordem e/ou da adoção de políticas de desenvolvimento econômico como solução para 

os problemas da cidade. As propostas assistencialistas também encontravam alguns quadrantes 

de solo fértil entre os eleitores. Liderada pelo Partido dos Trabalhadores de Benedita da Silva, 

a Esquerda entoava também um discurso de apelo à mudança. Sua retórica se caracterizava, 

por sua vez, pelas promessas de nortear seu governo para o exercício da ética, transparência 

administrativa, descentralização do poder e extensão da cidadania para todos. Ambas as 

matrizes discursivas terão seus representantes no segundo turno. De um lado com César Maia 

e de outro com Benedita da Silva.    

A campanha do deputado federal Amaral Neto, porta-voz do discurso mais 

conservador chama a atenção porque chegou a ocupar as primeiras posições nas pesquisas 

durante o período pré-eleitoral e nas primeiras semanas das campanhas na televisão. Sua 

campanha se distinguia das outras do bloco da direita pela defesa da adoção da pena de morte 

como solução para os problemas de violência urbana no Rio de Janeiro. Esse deputado tinha 

sua imagem associada aos grupos conservadores por ter sido colaborador dos militares, 

sobretudo na área de jornalismo, produzindo peças de promoção do regime autoritário no 

período duro de repressão política, durante os anos 1970. Tal marca na sua biografia explica 

porque ele liderava o ranking de rejeição entre os candidatos à prefeitura com 32%, deixando 
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para trás Cidinha Campos (PDT) (21,0%), César Maia (PMDB) (19,0%), Benedita da Silva 

(PT) (14,0%), ver Gráfico 2.  

Exceto Cidinha Campos (PDT) — que representava a situação e liderava as intenções 

de voto com 24%, quase 15 pontos à frente do adversário mais próximo — nenhum candidato 

monopolizava a preferência do eleitorado no início da campanha no mês de agosto. Albano 

Reis (PRN) (representante do partido do presidente Collor) e Amaral Neto (PDS) disputavam 

a segunda e a terceira posição, respectivamente, com 9,0% e 7,0%. César Maia (PMDB) 

ocupava a quinta posição, 5,0%, apenas um ponto atrás de Benedita da Silva (PT), que 

representava a esquerda. Já os outros seis candidatos juntos alcançaram em torno de 10% das 

intenções de voto ao longo de toda eleição.    

Gráfico 02. 
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                  Fonte: IBOPE, 25/07/1992 

 
2.3– O CENÁRIO E A COBERTURA JORNALÍSTICA  

 
Além da crise de representação dos políticos desencadeada pelos escândalos do 

governo Collor, a imagem de uma cidade refém de antagonismos sociais e raciais passa a 

formar o cenário desse momento, sendo o problema do racismo e as desigualdades raciais dois 

dos principais temas da agenda política e jornalística do Rio de Janeiro (Cunha, 2002; Dias, 
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1995). Uma das reflexões que se impôs ao público, naquele momento, foi saber se o carioca 

era racista. Sendo a população da “Cidade Maravilhosa” constituída por 45% de negros (pretos 

e pardos) e 55% de brancos, essa questão ganhava relevância, principalmente porque um dos 

candidatos à prefeitura – a deputada federal Benedita da Silva (PT) - fazia uso explícito do 

apelo à identidade racial como uma das armas da sua campanha. De certo que o conhecimento 

do padrão de relações raciais na cidade permitiria, aos vários atores envolvidos naquele pleito, 

melhor definir suas estratégias discursivas.  

Segundo Dias (1995), pelo menos duas matérias de páginas inteiras discutiram o 

preconceito na cidade maravilhosa. Numa delas, dois repórteres de O Globo – um branco e um 

negro – contaram suas impressões sobre as atitudes raciais na cidade; na outra, o racismo foi 

alvo de debate. É importante assinalar que a saliência dada aos conflitos raciais durante o 

período do segundo turno, quando uma mulher negra (Benedita da Silva) e um homem branco 

(César Maia) disputavam o direito de administrar a cidade, contribuiu para a inserção da 

questão racial na agenda política daquela eleição. Os discursos da imprensa se destacavam 

tanto por informar aos candidatos e aos eleitores sobre as características sócio-demográficas 

do cenário no qual a eleição estava se desenrolando, quanto por provocar reflexões sobre o 

padrão de relações raciais brasileiras. De acordo com Dias (1995) e Cunha (2002), duas 

autoras que se dedicaram a pesquisar o papel da imprensa nas eleições para prefeito do Rio de 

Janeiro em 1992, as matérias dos principais jornais cariocas (O Globo e Jornal do Brasil) que 

interpelavam a classe média para falar sobre a situação da cidade, traziam, freqüentemente, 

reflexões sobre os problemas de convivência entre esse grupo e os favelados.  

Sabemos que todo contexto eleitoral possui suas particularidades. Contudo, como 

podemos ver, a conjuntura na qual se desenrolou a eleição municipal de 1992 foi muito 

atípica. Em primeiro lugar, como vimos, porque o país vivia uma das mais importantes crises 

políticas da sua história pós-1964, que além de desencadear o impeachment do seu presidente, 

por extensão aumentou a falta de confiança da população nos políticos e na política. Segundo, 

porque as eleições municipais daquele ano inauguravam o sistema de eleições em até dois 

turnos nos colégios eleitorais com população acima de 200 mil habitantes, caso um dos 

candidatos não conseguisse maioria absoluta dos votos. O primeiro turno das eleições 

aconteceu em 3 de outubro e o segundo turno no dia 15 de novembro. O Rio de Janeiro 

possuía o segundo maior colégio eleitoral do país com 3.837,920 eleitores.  Deste total, 87% 
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votaram no primeiro turno e 85% no segundo turno. Onze candidatos, representando 24 

partidos, concorreram nas eleições à prefeitura da segunda maior cidade do Brasil32. Sete 

desses onze candidatos eram deputados federais. Paralelamente exatamente 1.631 candidatos 

disputavam às 42 cadeiras na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.  

Terceiro, levando-se em conta a ainda incipiente presença de mulheres em cargos de 

poder político no Brasil, era uma eleição marcante também pela presença de três mulheres 

correndo à prefeitura, sendo uma delas a favorita para vencer o pleito, por ser a candidata do 

partido do governador na sucessão municipal, e a outra por ser uma parlamentar negra, 

representando uma frente de partidos de esquerda, cujo discurso político caracterizava-se por 

fazer fortes apelos às identidades de gênero, raça e classe. Os apelos a essas identidades foram 

utilizados eficientemente em sua campanha para ampliar, para além da influência do seu 

partido, o raio de alcance da sua candidatura a diferentes grupos da sociedade. A primeira é a 

deputada federal Cidinha Campos do PDT e a segunda, já sabemos, é a sua colega no 

parlamento, Benedita da Silva do PT.  

Convêm destacar que, dentre os candidatos que disputaram as eleições municipais à 

prefeitura do Rio de Janeiro, esta tese analisa apenas as campanhas de Benedita da Silva e de 

César Maia. Por ser um dos principais atores dessa eleição — depois de Benedita da Silva e 

César Maia — é necessário assinalar os episódios mais marcantes da campanha de Cidinha 

Campos, uma vez que grande parte da trama dessa eleição (notadamente a estratégia de 

posicionamento dos candidatos da oposição, tais como Benedita e Maia) se desenvolveu em 

torno da tentativa de superar a pedetista. Neste momento abrimos um parêntese para 

apresentarmos algumas notas sobre a candidata do PDT nessa eleição. 

 

2.4. CIDINHA CAMPOS: “A DIFÍCIL ARTE DE REMAR CONTRA A MARÉ” 

 

A candidatura da radialista e deputada Cidinha Campos surgiu com o apoio do 

governador Leonel Brizola, liderança máxima do PDT no estado do Rio de Janeiro e no país. 

Cidinha não contava com o apoio do então prefeito Marcello Alencar que naquele momento 

desfrutava de uma administração bem avaliada com 47% de aprovação popular. Brizola e 

                                                 
32- Esse número de candidatos é menor do que no pleito de 1988, quando 14 políticos disputaram o direito de 
comandar o Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro.  
 



 

 

97 

Alencar brigavam pela condução da escolha do sucessor ao Palácio da Cidade. Mesmo contra 

vontade do prefeito e de outros líderes regionais do PDT, o governador Brizola centralizou a 

decisão, impondo Cidinha como candidata do partido (O Globo, 15/7/92). Por sua vez, 

Alencar, em represália, deixava-se cortejar por candidatos dos partidos de oposição, deixando-

se fotografar com Benedita da Silva (PT) e César Maia (PMDB) e mantendo encontros 

coletivos com todos os concorrentes na sucessão municipal durante o período pré-eleitoral. O 

governador chegou a ameaçar o prefeito Alencar de submetê-lo a comissão de ética do partido 

por não apoiar a candidatura de Cidinha Campos à prefeitura (O Globo, 17/7/92). Devido às 

pressões e negociações internas, ainda no período das convenções partidárias, Alencar decidiu 

apoiar a candidata de Brizola e moderar o tom de suas críticas ao líder do seu partido (O 

Globo, 21/7/92). Uma outra evidência dessa fissura nas bases políticas da candidatura de 

Cidinha Campos, que posteriormente se acentuaria, é o apoio do governador negro pedetista 

do Espírito Santo, Albuino Azeredo, no segundo turno à candidatura de Benedita da Silva33. O 

slogan da campanha de Cidinha Campos — “Votar em Cidinha é votar em Brizola e 

Marcello” — sintetizava o interesse dessa candidata de se apropriar do capital político dos 

líderes do seu partido para viabilizar sua eleição.  

Se o cenário pré-eleitoral revelou-se marcado por conflitos intrapartidários no processo 

de definição da candidatura de Cidinha Campos, a campanha dela não foi menos conturbada. 

Por ser a candidata do governo, a ex-radialista enfrentou um cenário desfavorável a sua 

candidatura, sofrendo ataques de todos os postulantes à prefeitura. Além disso, as benções de 

Brizola e Alencar que poderiam conceder-lhe as vantagens típicas dos mandatários, ao 

contrário, contribuíram para agregar-lhe as rejeições que seu patrono e partido sofria naquele 

momento por apoiar o governo Collor e estar associado à imagem de instituições políticas 

corrompidas. Devido à insistência de Brizola em defender o governo Collor e a orientar sua 

                                                 
33- É importante assinalar que a imprensa dava saliência a crise do PDT destacando em suas manchetes os 
episódios de divergências internas do partido no processo de definição dos candidatos à sucessão. Assim, a 
ausência do prefeito Marcello Alencar à convenção para homologação da chapa do prefeito e vice-prefeito, 
Cidinha Campos e Vivaldo Barbosa, é uma evidência da postura beligerante do jornal O Globo frente ao partido 
do governador. Os chamados “marcellistas”, grupos de políticos do PDT liderado pelo prefeito Marcelo Alencar, 
se opunham à indicação da deputada federal Cidinha Campos como a candidata do PDT à sucessão municipal. A 
despeito da valência negativa de O Globo no tratamento da campanha de Cidinha Campos, o processo de escolha 
do candidato do PDT evidenciou um estado de guerra fratricida para assumir a liderança do partido. Como 
veremos mais adiante, a saída do César Maia para o PMDB caracteriza esta tensão recorrente entre o líder Leonel 
Brizola e os principais quadros do seu partido (O Globo, 23/06/1992). 
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bancada no congresso para posicionar-se contra a CPI, até a própria Cidinha Campos foi 

obrigada, diante da avalanche de apoio popular ao movimento “Fora Collor”, a divergir 

publicamente da orientação do patrono da sua candidatura.  

Essas crises no PDT despertavam os outros partidos para a oportunidade de conquistar 

os votos dos eleitores pedetistas insatisfeitos. Por disputar o mesmo espaço ideológico do 

PDT, Benedita da Silva e César Maia, por exemplo, cortejaram intensamente esse eleitorado, 

tentando conquistar o espólio político brizolista.  Curioso é notar que os ataques sofridos por 

Pitta em 1996, lembram aqueles sofridos por Cidinha Campos nas eleições municipais de 

1992, quando esta candidata era apoiada por Brizola. Maia acusa Cidinha de ser o boneco de 

ventríloquo de Brizola (O Globo, 22/07/1992). No discurso da oposição, a candidatura de 

Cidinha Campos representa o risco de continuidade no Rio de Janeiro do modo de governar de 

Brizola. A derrota da candidata pedetista é interpretada como um sinal de reprovação ao 

brizolismo. A imagem de Cidinha, construída pelos jornais, descrevia-a como uma pessoa 

desequilibrada, explosiva e subordinada ao comando político do governador Leonel Brizola 

(Dias, 1995).  

Em resumo, nem o apoio da máquina do governo estadual e nem do municipal 

garantiram vantagens na corrida eleitoral para Cidinha Campos. Nem mesmo a participação 

em inaugurações de obras públicas ao lado do prefeito e governador, a presença dos chefes 

políticos pedetistas em seus comícios e carreatas, a disponibilidade de fartos recursos 

logísticos para a campanha, nada disso foi suficiente para frear a queda livre de Cidinha 

Campos da liderança das pesquisas, 30% para 24% e daí para 20%, para estacionar na terceira 

posição na corrida eleitoral, quando foram abertas as urnas no primeiro turno das eleições 

(rever Gráfico 1). Vale destacar, uma vez mais, que nem mesmo a larga experiência de 

Cidinha Campos como comunicadora de massa, desenvolvida nos mais de vinte anos como 

jornalista e radialista, não conseguiu alterar o curso dos ventos desfavoráveis à sua 

candidatura.  

Ou seja, nem o capital político do partido do governador e do prefeito, nem tampouco a 

notoriedade pessoal e a experiência política de Cidinha Campos foram suficientes para 

garantir o sucesso da sua campanha. Ao contrário, como uma eleição é embate entre oponentes 

que usam os recursos discursivos e logísticos que lhe são disponíveis para conquistar o voto, à 

medida que as pesquisas de opinião apontavam a queda das intenções de voto em Cidinha 
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Campos de 30% para 24% e daí para 20%, desestruturava-se, ainda mais, a frágil 

solidariedade dentro do seu partido. A simples ausência ou atraso do governador Leonel 

Brizola e do prefeito Marcello Alencar nos eventos já passava a ser interpretada como indícios 

do esfacelamento da candidatura pedetista. A divulgação do temor de que ocorressem fraudes 

e as denúncias que os adversários estivessem sendo favorecidos na campanha pela Justiça 

Eleitoral, eram também descritos como sinais do medo dos pedetistas de serem derrotados 

logo no primeiro turno das eleições (O Globo, 2/10/1992. Eleições 92, p.15). É importante 

destacar que esses prognósticos se confirmaram.  

Mesmo a derrota de Cidinha Campos no primeiro turno não evitou que a imagem do 

governador continuasse a ser associada aos problemas da cidade do Rio de Janeiro nos 

discursos dos candidatos que disputaram o segundo turno das eleições. Isto porque, convêm 

recordar, somente à Brizola era creditada a culpa pelo caos administrativo e pela falta de 

assistências às necessidades das populações pobres da cidade.  

O quarto e último ponto que confere singularidade a essa campanha é justamente o 

sucesso dos discursos de identidades e a inesperada vitória da deputada federal Benedita da 

Silva no primeiro turno das eleições, com 833.559 votos, equivalente a 32,9% dos votos 

válidos. Onze pontos percentuais à frente do segundo colocado, o também deputado federal 

César Maia que obteve 551.379 votos (21,8%). O embate entre Benedita da Silva e César 

Maia ao longo dessa campanha mobilizou uma disputa até então nunca vista na história 

política carioca. O desenvolvimento de discussões acirradas em torno das questões de gênero, 

raça, classe e clivagens políticas e ideológicas é, sem dúvida, o elemento mais marcante dessa 

eleição. Encabeçando a coligação de centro direita “Pensa Rio” (PMDB/PL/PMSD), no 

segundo turno, César Maia baterá a coligação de esquerda “Frente da Feliz Cidade” 

(PT/PSB/PPS/PC) liderada por Benedita da Silva por uma diferença de apenas 3,8% dos 

votos: César Maia 51,9% e Benedita da Silva 48,1% (rever Tabela 1). 

César Maia foi o candidato a prefeito que recebeu o tratamento mais positivo de sua 

imagem na cobertura da corrida eleitoral do jornal O Globo (Dias, 1995). As notícias sobre 

sua candidatura foram aquelas que mais freqüentemente ocuparam as primeiras páginas e os 

espaços de maior visibilidade do jornal, a despeito dos magros índices de intenção de voto que 

esta apresentou durante grande parte do primeiro turno das eleições, mantendo-se num 

patamar de cinco pontos percentuais, enquanto a líder da corrida ostentava vinte pontos de 
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vantagem. Segundo Dias (1995), alguns atributos referentes ao candidato César Maia 

começaram a ser projetado ainda no período pré-eleitoral até assumir seus contornos 

definitivos nas etapas finais das eleições. Ela observou que, ainda no mês de julho, antes de 

começar o período oficial de propaganda eleitoral, quase diariamente era publicada uma foto 

de César Maia, sempre acompanhada de suas propostas políticas. Ao passo que os seus 

adversários só conseguiram espaço para a projeção das suas candidaturas às vésperas do inicio 

do horário gratuito de propaganda na televisão e no rádio.  

Conforme recordam Azevedo (2001), Guimarães (1989) e Guimarães e Amaral (1985), 

desde as eleições estaduais fluminense de 1982, a falta de imparcialidade e a inclinação ao 

partidarismo em favor dos grupos mais conservadores nas suas coberturas são traços já 

conhecidos do jornalismo da Rede Globo. De igual modo, também não era segredo a falta de 

simpatia dessa rede de comunicação com os projetos políticos do governador Leonel Brizola. 

Desde o período pré-eleitoral, na cobertura do jornal O Globo, César Maia aparecia como o 

candidato com o programa político mais apropriado para a cidade. Um dos atributos mais 

destacado pelo jornal sobre a imagem deste político, era o fato de ser um ex-brizolista.  

Não apenas um dissidente da primeira linha do quadro do PDT, mas um político anti-

brizolista, cuja imagem se definiria em contraposição a de Leonel Brizola. Dessa forma, a 

imagem de um político independente, modernizador e pragmático, ganhou forma definitiva 

por meio de notícias que destacavam suas críticas ao estilo brizolista de fazer política. Sua 

presença no segundo turno era posta não somente como uma alternativa efetiva para realizar a 

ruptura com a tradição brizolista, mas como a única opção para conter a desordem que se 

acreditava ter se instaurado no Rio de Janeiro.  

As informações sobre César Maia nos jornais enfatizavam que ele era candidato da 

ordem, ainda que para isso precisasse convocar tropas federais para conter os arrastões que 

estavam acontecendo naquele momento na cidade. Sua imagem era associada positivamente à 

competência administrativa, capacidade de fazer alianças e dialogar com seus pares da 

política. Essa imagem vibrava em consonância com aquela criada pela campanha de Maia, que 

era veiculada nos programas de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Se confrontarmos 

as evidências levantadas por Dias (1995), juntamente com as análises de conteúdo que 

realizamos nessa tese, podemos afirmar que a cobertura realizada pelo jornal O Globo nas 
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eleições à prefeitura do Rio de Janeiro de 1992 atuou como instrumento auxiliar dos 

publicitários de César Maia. Com efeito, a pesquisa realizada por Dias mostra que a imagem 

de Maia, consolidada na cobertura eleitoral do jornal O Globo, conformava-se mais ao perfil 

do novo prefeito que a cidade maravilhosa precisava, do que à imagem de Benedita da Silva.  

Sabemos que nas eleições ocorre uma interação entre os temas veiculados na mídia e o 

conteúdo dos discursos proferidos pelos candidatos. Vários estudiosos de agenda setting têm 

enfatizado que é difícil identificar quem fixou a agenda nos períodos eleitorais, mas é certo 

que é possível identificar qual é o conteúdo dessa agenda (Azevedo, 2001). De acordo com as 

análises realizadas por Dias, o turno que marcou o embate entre Benedita da Silva e César 

Maia, o tema dominante da cobertura jornalística de O Globo foi a polarização da cidade entre 

pretos e brancos, pobres e ricos, moradores da zona norte e da zona sul.  

Segundo observa Dias (1995), apesar de ter uma candidatura com muitos atributos de 

noticiabilidade, Benedita da Silva demorou a entrar no cenário eleitoral descrito pelas páginas 

do jornal O Globo. Segundo essa pesquisadora, Benedita da Silva recebeu um tratamento 

neutro durante os meses de julho, agosto e início de setembro. Sua candidatura obteve poucas 

notícias nesse jornal – sendo freqüentes as notas informativas sobre o andamento da 

campanha, problemas financeiros, corpo-a-corpo nos bairros, gravação dos programas do 

HGPE, e a divulgação das suas críticas à posição ambígua de Cidinha Campos e Leonel 

Brizola em relação às mobilizações pró-impeachment de Collor.  

Dias observou dois padrões de tratamento da imagem de Benedita da Silva nas eleições 

de 1992 nas páginas de O Globo. No primeiro turno, este jornal caracterizou-se por 

desqualificar Benedita da Silva como uma candidata portadora de propostas para resolver os 

problemas da cidade. Mesmo o crescimento das intenções de voto dessa candidata era 

interpretado mais como evidência do declínio de Cidinha Campos do que dos méritos de 

Benedita da Silva. Para Dias, a saliência dada à ascensão da candidata petista servia, 

sobretudo, para ocultar os números favoráveis à candidatura de Cidinha Campos, que em 

grande parte da corrida eleitoral, ostentava vantagem de mais de quinze pontos sobre o 

segundo colocado. Já no segundo turno, as matérias passaram a imprimir tons mais sombrios 

às imagens de Benedita da Silva e do seu partido, ao invés da aparente neutralidade e 

indiferença que elas expressavam antes das pesquisas apontarem as chances de vitória dessa 

candidata. Os discursos dos adversários de Benedita da Silva, principalmente de César Maia, 
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ganharam nas páginas do O Globo fórum privilegiado para denunciar a falta de ética da 

candidata e a sua carência de preparo para administrar uma metrópole complexa e marcada por 

clivagens raciais e de classe como o Rio de Janeiro.  

Com observou Dias (1995), sistematicamente este jornal publicava notícias ventilando 

o envolvimento de Benedita da Silva em práticas de nepotismo e prevaricação – como nas 

matérias que denunciaram que seus filhos haviam feito uso de diploma falso para conseguir 

empregos na Câmara de Vereadores. Nesse contexto de valorização da ética na política, um 

desafio extra na campanha de Benedita da Silva era convencer a opinião pública que ela não 

estava envolvida nos esquemas de corrupção na administração pública que tanto perturbava os 

cidadãos brasileiros. Sobre seu partido passaram a pesar os problemas de ser identificado 

como uma organização de radicais e oportunistas. Na cobertura jornalística, o slogan da 

campanha de Benedita da Silva - “mulher, negra e favelada”, servia quase como balizas para a 

desconstrução da imagem da candidata.  Segundo Dias (1995, p. 56), “enquanto atributo 

principal da conformação dessa imagem-mensagem, é possível distinguir o envolvimento da 

candidata com a corrupção política, o posicionamento político radical e uma tendência à 

continuidade do governo derrotado.” 

Depois de analisarmos esses dados sobre o cenário das eleições municipais do Rio de 

Janeiro de 1992 e o posicionamento dos dois principais jornais cariocas, percebemos, como 

bem notou Scotto (1994), que a campanha eleitoral se desenvolveu em muitos lugares ao 

mesmo tempo: nas ruas, nos jornais, no rádio e na televisão. É importante assinalar que a 

campanha tende a assumir diferentes formatos dependendo do veiculo que se utiliza. 

As campanhas nas ruas caracterizam-se pelo corpo-a-corpo, gestos, apertos de mão, 

abraços, comprimentos, entregas de panfletos, diálogos com pequenos ou grandes grupos. 

Sabemos que o clima de cumplicidade e intimidade entre os políticos e os eleitores permite – 

numa certa medida – fazer promessas para resolver os interesses específicos daquele para 

quem se fala (Kuschnir, 2002; Scotto, 1996). Além disso, as campanhas de ruas permitem 

desferir, com mais desenvoltura, ataques de toda espécie aos adversários.  

Com a comunicação de massa vemos que cada veículo – devido às características 

físicas, tecnológicas e normativas que envolvem seus processos de comunicação - permite a 

utilização de diferentes estratégias discursivas. McLuhan & Fiore (1967) chama a atenção que 

a compreensão sobre as características do meio é tão importante quanto o conteúdo da 
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mensagem. Ele destaca que a forma de transmissão da mensagem tem um papel preponderante 

na estruturação do modo de perceber o mundo, a sociedade em que vivemos e os homens.  

Sobre o rádio tem se notado que ele oferece mais amplitude aos políticos para realizar ataques 

aos seus adversários. Ataques de natureza pessoal, crítica política, denúncia e humor, podem 

ser utilizados com mais liberdade nesse veiculo, uma vez que permite que o agressor possa 

melhor dissociar sua imagem de alguma ação socialmente reprovável.  Mas qualquer quer que 

seja o veículo onde esteja sendo desenvolvida a campanha, ela tende a se inter-relacionar com 

outras e se influenciar mutuamente (Albuquerque, 1999). Isto tem sido freqüentemente 

observado no que se refere ao estilo retórico para realizar os ataques da campanha.  

No que se refere ao uso da televisão para propaganda política, por sua capacidade 

produzir discursos verbais e imagéticos, as estratégicas assumem formas particulares. É 

justamente sobre a análise de conteúdo e retórica das propagandas a prefeito dos dois 

candidatos finalistas – Benedita da Silva e César Maia - nas eleições cariocas de 1992 que 

dedicaremos de agora em diante neste capítulo.  

 
2.5. HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA ELEITORAL - HGPE 
 

O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, no primeiro turno, começou no dia 

17/08/1992 e terminou em 30/09/9234. Os partidos dispunham de 80 minutos diários, divididos 

em dois programas de 40 minutos: às 13h e às 20h, no rádio, e às 8h e às 20:30h, na televisão. 

Isto significa uma propaganda veiculada no início da manhã e outra a noite no chamado 

“horário nobre”. Esses programas constituem um imenso acervo. No primeiro turno foram 

veiculados 45 programas, sendo a distribuição dos tempos nos programas variável de acordo 

com a representação dos partidos na Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas 

Estaduais35 (ver Quadro 1). A legislação eleitoral reservou as segundas, quartas e sextas-feiras 

para a propaganda dos candidatos a prefeito, ficando as terças e quintas-feiras franqueadas aos 

                                                 
34 - Ver considerações metodológicas no apêndice.  
35 - Segundo a legislação vigente naquela eleição só dispunha de tempo de propaganda na televisão e no rádio os 
partidos que tivessem eleito pelo menos 01 representante para a Câmara dos Deputados e 03 para a Assembléia 
Legislativa até 3 de outubro de 1990. Ou seja, a definição dos tempos dos partidos no HGPE deriva da 
representação dos partidos no Congresso Nacional e nas Assembléias Legislativas. Vinte e quatro partidos 
participavam da sucessão à prefeitura, mas apenas 18 tinham o direito a se apresentar no HGPE (O Globo, 
16/7/1992).  
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programas dos candidatos a vereador. Na prática, entretanto, eram os partidos que decidiam 

como distribuir o tempo que lhes era franqueado entre o candidato majoritário e os candidatos 

proporcionais. César Maia, que detinha o maior tempo entre os candidatos a prefeito, 

conseguiu veicular 5h 10m 40s de propaganda no primeiro turno, com programas de duração 

média de 6 minutos e 16 segundos; ao passo que Benedita da Silva, que detinha a terceira 

maior porção de tempo do HGPE, utilizou 3h 56m 25s. O tempo de cada programa da petista 

era de 4 minutos e 45 segundos. 

Ainda no Quadro 1, notamos que Cidinha Campos (PDT), representante da coligação 

“Povo Unido”, dispunha do segundo maior tempo na televisão, com 6 minutos e dois segundos 

de programa atrás, apenas com 14 segundos a menos que o seu principal concorrente, César 

Maia. Isso significa que pelo menos no que se refere à possibilidade de conseguir visibilidade 

para as suas candidaturas, eles estavam quase empatados. O tempo de César Maia e Cidinha 

Campos os colocava no pelotão de frente da corrida, com cerca de um minuto de meio ou mais 

que os representantes do segundo bloco de partidos que dispunha entre 3 e 4 minutos por 

programa do HGPE.  
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Quadro 01.  
 

CANDIDATOS A PREFEITO SEGUNDO TEMPO DO PROGRAMA ELEITORAL,  
RIO DE JANEIRO – 1992 

 

Candidatos Coligações 
Tempo de 
programa 

César Maia Pensa Rio – PMDB/PL/PMSD 6min 16s 
Cidinha Campos  Povo Unido – PDT/ PV/ PCdoB/ PMN 6min 02s 
Benedita da Silva  Frente da Feliz Cidade – PT/PSB/PPS/PC 4min 45s 
Amaral Netto Rio em defesa da Vida – PDS/PDC 4min 40s 
Francisco Dornelles PFL 4min 22s 

Técio Lins e Silva Voto Digno – PST/PSD/PSC/PTR/PNTB 3min 40s 

Albano Reis.  PRN 2min 55s 
João Mendes PTB 2min 53s 
Sérgio Cabral Filho PSDB 2min 19s 

Regina Gordilho 36 Pró-Cidadania – PRP/PS do B --- 

Homero Souza.  PFS --- 

             Fonte: O Globo, 15 de agosto de 1992. 
 

A importância da propaganda na televisão pode ser inferida pela postura dos 

candidatos que a escolhe como o principal veículo de comunicação das campanhas, 

reservando, segundo declaram, a maior parte dos seus recursos econômicos e políticos para 

este item. Observa-se que as alianças entre os partidos nessas eleições foram dirigidas por 

pelos menos dois principais objetivos estratégicos. O primeiro deles era o interesse de 

aumentar o tempo de propaganda dos candidatos no HGPE. O segundo era a intenção de 

diversificar suas bases eleitorais, buscando capturar segmentos fieis às legendas dos partidos 

aliados. César Maia, por exemplo, conseguiu arregimentar os partidos PL, PMN e PMSD para 

junto com o seu partido PMDB constituir a coligação “Pensa Rio”. Esse arranjo garantiu ao 

candidato peemedebista o maior tempo no horário eleitoral gratuito, com dois programas 

diários, três vezes por semana, de duração de mais de 6 minutos cada. Essa coligação tinha 

como promessa de campanha o duplo desejo de “resgatar a identidade da cidade” e a “criação 

de empregos e oportunidades para as famílias cariocas”. Benedita da Silva conseguiu montar 
                                                 
36 - Os candidatos Regina Gordilho (PRP) e Homero de Souza (PFS) não participaram do HGPE na televisão e no 
rádio, pois seus partidos não possuíam representantes na Câmara Federal (O Globo, 15/08/92). 
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uma coligação de partidos de esquerda (PT, PSB, PPS, PC). A “Frente da Feliz Cidade” tinha 

como principal proposta a luta pelo acesso à cidadania e à participação popular na definição 

das políticas públicas municipais. Para não fugir ao padrão petista, a distribuição de tempo do 

HGPE foi um fator de conflito na composição da coligação de Benedita da Silva. A maior 

dificuldade do PT era conciliar as demandas de tempo dos aliados e as do candidato a vice-

prefeito, o deputado federal Sérgio Arouca, dentro dos programas de propaganda (O Globo, 

20/07/1992). De toda sorte, a petista tinha, pelo menos formalmente, direito a quase cinco 

minutos de programa e o mesmo número de inserções que os seus adversários.  

No segundo turno das eleições o TSE reservou, entre os dias 24 outubro e 12 

novembro, 40 minutos diários de programa, divididos em dois programas de 20 minutos no 

rádio e na televisão. Foram 20 programas, nos quais cada candidato tinha direito a 10 minutos. 

Trata-se de 1h 20min de propaganda diária na televisão. Os programas no rádio foram 

apresentados às 13h e às 20h, enquanto na televisão eles eram veiculados às 8h e às 20h 

30min.  

O sentido estratégico da produção das propagandas do HGPE pode ser percebido pela 

notas da cobertura eleitoral da imprensa que, ao revelar os bastidores das eleições, mostra-nos 

a atenção que os candidatos dedicam à seleção das cenas que devem ser incluídas ou excluídas 

dos programas: 

A cena da criança que mordeu o microfone durante a gravação do programa de César Maia 
(PMDB) foi cortada. Também ficou de fora a que mostrava imagens distorcidas de 
assessores de Amaral Netto (PDS). Para não ser acusada de piegas, Benedita da Silva (PT) 
não quis aparecer chorando. Por decisão dos próprios candidatos, o telespectador vai ser 
privado das tomadas mais inusitadas dos programas que estréiam o horário eleitoral 
gratuito nessa segunda-feira (O Globo, 16/7/1992. p. 10). 

 

De igual modo, a definição do conceito da campanha e a estratégia de comunicação 

também indicam a importância do HGPE para os candidatos que disputaram as eleições para 

prefeito do Rio de Janeiro de 1992. É interessante notar que faz parte das práticas dos 

consultores de marketing político tanto a criação de peças originais para as campanhas dos 

seus clientes quanto a apropriação de propagandas produzidas por outros políticos em eleições 

de outras regiões do país ou até mesmo de outras partes do mundo. Nesse sentido, é 

emblemática, nas eleições cariocas, a postura do candidato João Mendes (PTB), que copiou a 

estratégia usada pelo candidato independe à presidência dos Estados Unidos, Ross Perot, que 
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se destacou, na corrida eleitoral à Casa Branca, em 1992, por apresentar um discurso 

conservador de estrema direita.  

César Maia, por sua vez, mostrou, particularmente, grande atenção aos benefícios das 

tecnologias de marketing político para o desenvolvimento da sua campanha. Na sua luta para 

vencer as eleições, Maia recorreu às aulas de uma professora “famosa”, como afirma o jornal, 

para melhor usar sua voz e seus gestos na sua comunicação com o público, sobretudo para 

travar o corpo-a-corpo na sua campanha nas ruas (Scotto, 1994). Conta-se que ele aprendeu, 

por exemplo, as técnicas para dar abraços e apertos de mãos mais calorosos e verdadeiros para 

conquistar os eleitores nas ruas (Kuschnir, 2000). O próprio Maia diz também que enviou uma 

equipe para conversar com os consultores do então candidato a presidente dos Estados Unidos, 

Bill Clinton, para obter informações sobre as tecnologias americanas de campanhas 

(Maia,1998). Supomos que o intercâmbio com esses consultores políticos tenha lhe permitido 

apreender as estratégias discursivas para disputar corridas eleitorais racializadas.  

 
 
2.6. SOBRE BENEDITA DA SILVA E CÉSAR MAIA  
 

Com a idade de 50 anos, negra, viúva, quatro filhos (frutos de dois casamentos), 

moradora da favela, assistente social, ex-vereadora e deputada federal, Benedita da Silva 

encarnou, nas eleições à prefeitura do Rio de Janeiro em 1992, a mística de uma mulher 

vencedora que — com suas qualidades extraordinárias de coragem, garra e determinação — 

superou os obstáculos que a origem social lhe impunha para tornar-se uma líder política, 

conhecedora dos problemas que afeta a maioria da população da cidade. Seu slogan insistia 

em destacar: “Bené é a cara do Rio”.  

De maneira a atestar as qualidades que contribuíram para que ela se tornasse uma 

liderança política e uma candidata à prefeita, sua autobiografia narrava seu passado de lutas e 

suas vitórias para galgar o poder: da Associação de Moradores da Favela do Chapéu 

Mangueira, no Rio de Janeiro, ao Congresso Nacional37. A imagem de Benedita da Silva foi 

estruturada sobre o mito do vencedor. Foi caminhando entre o fogo cruzado de tantos 
                                                 
37 - Foi presidente da Associação de Moradores do Chapéu Mangueira (1978); foi cabo eleitoral de candidatos do 
MDB; foi a única candidata do PT eleita para a Câmara de Vereadores do RJ em 1982, na primeira eleição após a 
reforma política que instituiu o pluripartidarismo no Brasil. Benedita atribuiu sua eleição ao apoio da organização 
das mulheres do movimento social e o apoio da comunidade evangélica (Silva et al., 1997). 
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candidatos que disputavam uma vaga no turno decisivo, que Benedita da Silva surpreendeu ao 

vencer o primeiro turno das eleições à prefeitura do Rio de Janeiro.  

Era consenso entre os analistas que a campanha pelo impeachment do presidente Collor 

contribuiu tanto para o sucesso da campanha da candidata do PT, como para o fracasso da 

campanha da candidata do partido do governador Leonel Brizola. É também apontado como 

fator que contribuiu para a expressiva votação alcançada por Benedita da Silva nos dois turnos 

das eleições (respectivamente, 32, 9% e 48,1%), o engajamento da militância petista; do 

movimento negro; evangélico e movimento de bairro. 

Na eleição de 1992, a estratégia de Benedita da Silva era ressaltar que pertencia às 

massas, por isso teria compromissos políticos viscerais com os excluídos – as mulheres, os 

negros, os pobres - pois trazia em si uma porção de cada uma dessas identidades. Benedita da 

Silva ganhou notoriedade por interpelar os eleitores com o slogan “mulher, negra e favelada”, 

nas eleições para Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1982, para Assembléia Nacional 

Constituinte de 1986 e para a Câmara dos Deputados Federais em 1990. Seguindo a fórmula 

que já estava dando certo, a imagem de Benedita da Silva na campanha à prefeitura foi 

estruturada com base nos apelos às identidades de gênero, raça e classe, pois essa estratégia já 

havia, como vimos, lhe permitido tornar-se a primeira mulher negra a conquistar uma cadeira 

de vereador no Rio de Janeiro e no Congresso Nacional. Seu discurso se propunha a falar e a 

representar os interesses desses grupos tradicionalmente excluídos dos espaços políticos da 

sociedade. Na campanha na televisão, suas imagens e palavras procuravam passar a idéia de 

espontaneidade e de feminilidade, acentuando a intimidade e proximidade da candidata junto 

às pessoas do povo. Não podemos deixar de assinalar que dependendo do público ao qual ela 

se dirigia, uma ou outra identidade podia ser acionada para interpelar a audiência; contudo, a 

identidade de “mulher” era aquela que era usada preferencialmente para transitar por todos os 

espaços da sociedade. Dessa forma, a sua retórica e o seu olhar manipulavam elementos tidos 

como sendo femininos: afeto, ternura, amor, maternidade e determinação. A luta pela extensão 

dos direitos da cidadania para todos, inclusive para ela, era a principal bandeira da sua 

campanha.  

Como nas eleições anteriores, mais uma vez, Benedita da Silva confiava na capacidade 

de mobilização da militância petista, dos movimentos de bairros e dos evangélicos para sair 

vencedora. Em sua campanha na televisão a candidata petista tinha o desafio de redefinir sua 
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imagem para atrair novos segmentos do eleitorado e para que não fosse retratada pela 

propaganda adversária como candidata dos favelados da cidade. Para tanto, Benedita da Silva 

tinha como principal estratégia evocar as imagens e as experiências administrativas do PT 

como garantias de que poderia colocar em prática no Rio de Janeiro “o modo petista de 

governar”. O desafio da candidata era conquistar o eleitorado da classe média carioca, 

principalmente aquele que residia na Zona Sul e na Barra da Tijuca.  

Segundo Benedita da Silva, seu nome já havia sido lembrado pelas lideranças petistas 

para ser a candidata do partido nas eleições à prefeitura de 1988. Declinou do convite, porque 

o PT, naquela época, tinha como norma não contratar alianças ou coligações com outras 

agremiações nas eleições; algo que, na sua opinião, tornava inviável uma campanha 

majoritária (Silva et al., 1997). Nenhuma declaração foi encontrada sobre o processo de 

escolha de Benedita da Silva para ser a candidata petista em 1992. Observa-se, no entanto, que 

naquele momento de crise de credibilidade nos políticos e nas instituições políticas, a imagem 

de mulher negra e favelada de Benedita da Silva condensava a ideologia política socialista do 

partido de lutar por oportunidades para todos. Sua candidatura atestava, portanto, a 

preocupação do seu partido em reconhecer a diversidade e os problemas das desigualdades na 

sociedade brasileira. O reconhecimento desses problemas sinalizava o compromisso de 

governar para todos, como também a afiliação aos ideais democráticos. 

Capitalizando o sentimento antibrizolista presente na cidade, César Maia também 

conquistou sua vaga no segundo turno batendo Cidinha Campos por pouco mais que três 

pontos de diferença (21,8% contra 18,4%). César Maia entrou para a política no início dos 

anos 1980 sob as benções do governador Leonel Brizola, deixando para trás a cadeira de 

professor de economia na Universidade Federal Fluminense. Depois de ocupar os cargos de 

Secretário Estadual da Fazenda e da Presidência do Banco do Estado do Rio de Janeiro, César 

Maia viu seu desejo de progressão política ser barrado por Brizola (Maia,1998). As eleições 

municipais de 1992 apresentavam-se como cenário perfeito para a ruptura de Maia com o 

Brizola. O interessante é ver que não se tratava de ruptura com o patrono do partido para 

seguir outra vertente distinta de atuação política, mas a tentativa de conquista do espólio 

político do brizolismo. Um fato pitoresco que ilustra essa disposição do ex-brizolista e de 

outros dissidentes do PDT de tomar posse da “terra de Brizola” é a denominação de 

“Cesarlândia” para batizar o comitê de campanha de César Maia, instituído no reduto 



 

 

110 

tradicional da militância pedetista no centro do Rio de Janeiro, conhecido como “Brizolândia”.  

A convite do influente deputado federal Ulysses Guimarães, César Maia deixou o PDT 

e filiou-se ao PMDB, na época o maior partido do país, e elegeu-se, a exemplo da sua 

adversária Benedita da Silva, deputado federal constituinte e deputado federal, 

respectivamente, em 1986 e 1990. Por considerar que os eleitores não atribuem grande peso 

aos partidos na decisão do voto no cenário eleitoral brasileiro, César Maia revelava na 

campanha à prefeitura carioca pouco interesse em destacar seus vínculos partidários. Seu 

estilo era de um típico político personalista, que tinha na preocupação em enfatizar suas 

qualidades técnicas, administrativas e políticas, sua principal estratégia para descrever seus 

atributos para governar a cidade. Essa face tecnocrata era suavizada por notas biográficas que 

lembravam do seu engajamento nas lutas do movimento estudantil dos anos 1960, do seu 

exílio no Chile nos anos 1970 e do seu devotamento à sua mulher e aos seus filhos naquela sua 

fase da vida, então com 47 anos. 

Em termos de estilo discursivo, César Maia apresentava-se como principal protagonista 

da sua campanha. O interesse de Maia era personificar o ideal de mudanças políticas que 

estava em evidência naquela conjuntura eleitoral, mas também proclamar sua adesão aos 

valores e instituições da sociedade, sobretudo à família, à lei e à ordem, como décadas atrás 

havia feito Carlos Lacerda (Maia,1998). Um discurso marcado pela ambigüidade: lado a lado, 

reclamação por mudança e elogio ao conservadorismo. Mostrando-se progressista e conectado 

às discussões em curso no Rio de Janeiro por conta da ECO-9238, Maia expressava 

preocupações com ecologia, saúde da mulher, desigualdade social, desenvolvimento 

comunitário, apoio às organizações da sociedade civil e valorização da cultura. Cada programa 

do candidato peemedebista no HGPE era concebido com vista a interpelar um público 

determinado. Todos os programas terminavam com uma mensagem final, na qual o candidato 

interpelava segmentos específicos do eleitorado, fazendo-lhes promessas para resolver seus 

problemas mais particulares: “Você dona de casa”, “Você pai de família”, “Você trabalhador”.  

O estilo de interpelação da audiência usado por Maia em sua propaganda configura um 

verdadeiro “corpo a corpo eletrônico”. As tomadas de câmara em close-up nos olhos e rosto e 

                                                 
38 - A ECO-92 ou Rio-92 foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(CNUMAD), realizada de 3 a 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro, cujo principal objetivo foi discutir medidas 
para conciliar o desenvolvimento sócio-econômico e industrial com a conservação e proteção do meio ambiente 
para as futuras gerações.  
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as oscilações de tom da voz davam a impressão que o candidato estava conversando frente a 

frente com o eleitor, após saber dos seus problemas, comprometendo-se pessoalmente a 

resolvê-los, independente dos constrangimentos dos partidos ou legislações que por ventura 

fossem contrárias.   

Quando César Maia notou o crescimento da candidatura de Benedita da Silva, sua 

agenda passou a incorporar os temas típicos da plataforma petista, sobretudo a preocupação 

em resolver os problemas de infra-estrutura e serviços públicos que afetavam as populações 

faveladas, além de passar a pregar o voto útil aos eleitores que estavam insatisfeitos com o 

governo de Leonel Brizola, mas não estavam à vontade para votar em Benedita da Silva. Ao 

agir dessa maneira, Maia exercitava o que ele considerava ser parte dos ensinamentos básicos 

de disputa eleitoral que seu ex-líder Brizola havia lhe legado: “Seu adversário é aquele mais 

perto de você. No que está longe, você bate para aumentar sua visibilidade, a identidade da sua 

identidade. Você disputa o voto com quem está perto” (Maia, 1998, p.19). Este fato, que ele se 

vangloriava de ter percebido antes dos líderes do próprio PT39, aconteceu num período de, 

aproximadamente, quinze dias após o início de veiculação da propaganda política no rádio e 

na televisão, em 04/09/1992, quando a representante da Frente da Feliz Cidade saltou de 5% 

para 11% das preferências dos eleitores, e já conseguia sintonizar seu discurso com os anseios 

da população por mudanças e ética na política, enquanto ele havia avançado apenas dois 

pontos nas pesquisas (rever Gráfico 1).   

Como veremos mais adiante nesta tese, a entrada em cena de Benedita da Silva à frente 

da legenda do Partido dos Trabalhadores não exigiu mudanças somente na agenda dos 

adversários. De fato, a candidatura negra petista imprimiu mudanças também no formato e na 

linguagem da propaganda. Observava-se, por exemplo, na campanha de César Maia, mudança 

nos cenários, locações e personagens da campanha. A despeito das muitas críticas sobre 

acuidade dos resultados das pesquisas de intenção de voto no segundo turno das eleições entre 

Benedita e César Maia, os dados dos institutos de opinião, conforme ilustra a série de pesquisa 

do IBOPE, abaixo apresentada no Gráfico 3., revelaram que esta cidade assistiu a uma 

acirrada disputa eleitoral. Mais adiante analisaremos a retórica dos programas dos candidatos 

para percebermos como se materializou esse embate. Ao mesmo tempo, faremos uma 

                                                 
39 - Ver Maia, César. Política é Ciência. Rio de Janeiro: Editora Revan. 238 p. 
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comparação da estrutura discursiva das propagandas televisivas desses dois candidatos ao 

longo dessa corrida para prefeito do Rio de Janeiro em 1992.   

 
Gráfico 03. 
  

 
                     Fonte: IBOPE 

 

2.7. RETÓRICA DAS CAMPANHAS: BENEDITA DA SILVA VERSUS CÉSAR MAIA  

As eleições são embates retóricos. Decifrar o argumento de uma campanha, isto é, sua 

retórica, é o primeiro passo para explicarmos a dinâmica do embate entre os candidatos e os 

resultados das eleições. Este argumento se dilui na estratégia de comunicação da campanha, 

seus formatos e técnicas de produção; na construção do discurso; nos tipos de apelos; nos 

objetivos das mensagens; nas características pessoais; no clima geral do comercial e nos temas 

levantados pela campanha. A persuasão realizada pela propaganda política visa apresentar os 

fatos e os argumentos que são favoráveis ao grupo que apóia, buscando conduzir a uma 

decisão esperada. Os estudiosos de retóricas entendem que “através de um discurso planejado, 

o orador escolhe palavras específicas para apresentar seus pontos de vistas e opiniões, visando 

persuadir a audiência a seguir uma determinada linha de ação” (Magalhães, 2000, p.113 ).  
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2.7.1- Benedita da Silva: “Me deram vez e me fiz voz!” 

A biografia de Benedita da Silva era o coração de sua campanha. Sobre ela se 

articulava toda a retórica da candidata: imagem, propostas, apelos e estratégias discursivas. 

Seu esforço para vencer a pobreza e adquirir escolarização, profissionalização e emprego são 

registros das marcas de seu “passado de guerra” – tão característico das narrativas biográficas 

dos homens da política (Rees, 1995). O primeiro programa de Benedita da Silva no HGPE – 

apresentado no dia 17/08/92 - mostra que a imagem da candidata na campanha foi estruturada 

com base nas identidades sociais – mulher, negra e favelada - que ela vinha ostentando ao 

longo de sua trajetória política desde 1982, quando conquistou uma cadeira de vereador no 

Rio de Janeiro. Como o sexo e a cor da candidata constituíam-se elementos visíveis de sua 

fachada pessoal, sobre o qual não era preciso falar – como notou Scotto (1994) – a favela foi 

escolhida como cenário para a candidata contar aos eleitores, num spot com duração de dois 

minutos40, sua trajetória até se tornar candidata à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. 

Repetindo no vídeo o conteúdo da sua “carta aberta ao povo do Rio de Janeiro”, 

reportando sua biografia e o motivo de querer ser prefeita da cidade, Benedita da Silva 

destacava ser uma pessoa que tem o perfil da massa, “a cara do Rio de Janeiro”, “a voz do 

Rio”, e por isso, tinha uma atuação compromissada na política. Ao contar a sua trajetória 

ascendente de militante da associação de moradores da favela do Chapéu Mangueira, na Zona 

Sul do Rio de Janeiro, até a Câmara de Deputados, em Brasília, lança seu principal argumento 

para justificar o pedido de apoio a sua candidatura: “Eu conheço os problemas da minha 

cidade, eu vivo os problemas desta cidade”. Falando para a câmara, vestindo uma blusa 

estampada colorida, um dos muitos signos dos apelos étnicos que fará ostensivamente ao 

longo da campanha, e tendo ao fundo um varal de roupas de um conjunto de casas numa 

favela, demonstra felicidade, orgulhando-se de ser candidata à prefeitura do Rio. Numa peça 

de 01:52:27, quase metade do programa (04:45), imagens e palavras se combinavam para 

conferir veracidade ao seu depoimento: mulher, negra e favelada.  

                                                 
40 - No seu primeiro programa no HGPE na televisão foi apresentado o cotidiano de Benedita da Silva em sua 
casa no Morro Chapéu Mangueira, fazendo compras na feira, contando a sua história pessoal até tornar-se 
candidata. 
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As cenas que acompanham o depoimento de Benedita da Silva privilegiavam o estilo 

cinéma vérité, no qual o candidato é mostrado interagindo com as pessoas, na sua vida 

cotidiana (Kaid & Davidson, 1986). As imagens e as palavras procuravam passar a idéia de 

espontaneidade, de situações não programadas, acentuando a proximidade e intimidade da 

candidata com as pessoas do povo. Em estilo intimista, ela conta sua história de vida: “uma 

mulher que deu certo” a despeito dos problemas que encontrou. Como assinalou Scotto 

(1994), para cada estigma que marcava sua origem social, Benedita da Silva apresentava um 

atributo positivo para provar sua capacidade individual de superação dos obstáculos desde a 

infância: “trabalhando, improvisando [...], tudo isso [...] até chegar [...]”: 

Você chegar aqui, ó, candidata à prefeita da cidade... dizer isso, sem a retrospectiva, não 
tem jeito.  
Nasci e cresci nesta cidade, Rio de Janeiro. Menina de rua, fazendo carreto, trabalhando na 
feira, vendendo limão e até catando xepa.  
Subia e descia, lata d’água na cabeça, filho do lado, trouxa de roupa, ia pra escola [...] 
Joguei bola, peteca, bola de gude, subia na árvore, tinha uma atiradeira, eu fiz tudo que 
uma criança deve fazer. Uma criança pobre, porque não tinha eu dinheiro pra comprar um 
patinete; mas improvisava na lata de goiabada. 
Auxiliar de enfermagem, presidente da associação de moradores, doméstica, camelô, tudo 
isso eu fiz na vida. Até chegar a ser assistente social, vereadora, deputada federal e, hoje, 
candidata a prefeita da cidade. 

 
Quando combinado às imagens de pobreza urbana, cotidiano das pessoas trabalhadoras 

e faveladas, essa peça caracteriza-se por salientar as qualidades “extraordinárias” de coragem, 

garra e determinação de Benedita da Silva para vencer os obstáculos que a origem social pobre 

(como também a condição de mulher e negra) lhe impunha para tornar-se uma líder política 

conhecedora dos problemas que afetavam a maioria da população da sua cidade. Seus slogans 

sintetizavam essas idéias, anunciando que: “Bené é a cara do Rio”.  

A trama dessa autobiografia, portanto, descreve o percurso ascendente que marca a 

vida da candidata. Ela traz as marcas de um passado de luta, encarna o mito do vencedor, que 

supera todas as barreiras que alguém oriundo de uma família pobre e negra enfrenta para 

“vencer na vida” no Brasil. No debate com César Maia no segundo turno, para contrapor sua 

biografia a do seu adversário, Benedita da Silva ainda incorporou à sua história pessoal um 

passado de luta contra a ditadura militar, quando participava das atividades de organização e 

defesa dos direitos dos moradores da favela. Seu exílio político, segundo ela – em 
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contraposição a experiência de seu oponente - não foi num país exterior, mas o isolamento nos 

morros do Rio de Janeiro.  

O principal argumento de apelo ao voto no programa inaugural de sua campanha 

Benedita da Silva afirmava: “Sei que posso, de mãos firmes e limpas, administrar com 

seriedade” essa cidade. Baseada em sua trajetória de superação das adversidades e de 

capacidade de luta, ela pede uma chance, uma oportunidade de mostrar sua competência. O 

apelo à mudança; à ênfase da importância da ética na política; a contraposição do “novo 

político” ao “velho político”, a construção da imagem de que não só representava as massas, 

mas que pertence aos grupos excluídos do mundo do poder político; esses são alguns itens que 

espelham a estratégia retórica do PT nessas eleições, sendo sobre estes conceitos que se 

estruturava a retórica de Benedita da Silva.  

Muito prazer, eu sou Benedita. Carioca da gema! Quero governar esta cidade. Eu quero ser 
prefeita do Rio. E conto com você. Nesses dias você terá a oportunidade de ver o programa 
da Frente da Feliz Cidade. Queremos mudar. O Rio está tão feio, crianças dormindo nas 
calçadas, falta emprego, falta saúde... Podemos mudar e vamos mudar. Conto com você! 

 
Se a eleição é um embate de retórica, como provar que alguém igual à massa pode 

governar a cidade? O argumento da campanha de Benedita da Silva procurou fazer apelos à 

identidade dessa candidata com o povo baseado na origem social, sexo e raça, mas sempre 

destacando os atributos que a qualificava como líder com qualidades extraordinárias. A essas 

identidades somava-se também o apelo à identidade partidária de ativista do Partido dos 

Trabalhadores. Com destacamos anteriormente, além do próprio jogo de poder que marca as 

tomadas de decisões dentro do partido, uma hipótese que explica a escolha do nome de 

Benedita da Silva para representar o PT na sucessão municipal à prefeitura carioca naquela 

oportunidade é que a imagem de mulher negra e favelada de Benedita da Silva condensava a 

ideologia política do partido de luta por oportunidades para todos. Sua candidatura atestava a 

preocupação do partido em reconhecer a diversidade e os problemas das desigualdades na 

sociedade brasileira, sobretudo às de gênero, raça e classe. O reconhecimento da diversidade e 

da desigualdade sinalizava o compromisso de governar para todos. Devido à sinergia que a 

campanha de Benedita da Silva encontrou com a conjuntura de crise de credibilidade nos 

políticos profissionais, a aposta do PT acabou frutificando além das suas expectativas, pois 

quase conquistou a prefeitura.  
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Nos primeiros programas de Benedita da Silva apenas as identidades de mulher e 

favelada são explicitadas: ser negra não é problematizado pela candidata. Coube aos 

personagens que endossavam sua candidatura chamar à atenção para a origem racial dela 

como componente dos atributos de sua personalidade. Primeiro com o depoimento de ator da 

Rede Globo, Paulo Betti, vê-se, logo no segundo programa do HGPE, em 18/08/1992, ser 

destacada as notas biográficas sobre origem racial de Benedita da Silva. Tendo em vista as 

restritas expectativas de mobilidade social no Brasil, a peça recitada pelo ator da Rede Globo 

para endossar a candidatura de Benedita da Silva, assinalava a ironia do destino e o traço 

mágico de predestinação para o sucesso na política dela, a lembrança que aquela menina 

negra, cuja mãe havia sido empregada do ex-presidente da república, Juscelino Kubitschek, 

era candidata à prefeitura da cidade naquele ano.  

 
 

Vídeo:  

Imagem do ator Paulo Betti em estúdio com o fundo amarelo, plano americano. A câmera 
vai se aproximando até um close. Ele veste um terno preto, camisa clara por dentro da 
calça e gravata de cor clara também. Aparece escrito em fonte branca, abaixo “Paulo Betti, 
Ator”. 

(00:44:72) 

Áudio: 

Paulo Betti: A mãe do genial escritor Machado de Assis, talvez o maior que esse país 
jamais teve, era negra e lavava roupa pra fora. A mãe de Benedita da Silva lavava roupa e 
ela, criança, entregava na casa de, nada mais, nada menos que Juscelino Kubitscheck. Isso 
é muito significativo! Benedita foi assistente social, Benedita foi vereadora, foi deputada 
federal uma vez, foi deputada federal de novo pelo voto povo do Rio de Janeiro, 
constituinte, e agora Benedita vai ser prefeita do Rio de Janeiro. A primeira prefeita do Rio 
de Janeiro. A melhor prefeita que o Rio de Janeiro jamais teve41. 

 
E depois, no programa seguinte, com no depoimento da então prefeita da cidade de São 

Paulo, Luiza Erundina, vê-se — numa peça veiculada apenas uma vez no primeiro turno — 

assinalado, na constelação de referências de identidades incrustadas na imagem de Benedita da 

Silva, o componente racial.  

Vídeo: 
Imagem da prefeita de São Paulo Luíza Erundina em estúdio com o fundo contendo a 
bandeira do Partido dos Trabalhadores vermelha com a estrela branca meio desfocada, 

                                                 
41 - No segundo turno essa mesma mensagem foi veiculada mais uma vez, mas teve a ela acrescentada o slogan 
que Bendita usou na sua campanha para deputada federal em 1986, que entoava que: “Quando derem vez ao 
morro toda a cidade vai cantar”.  
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câmera em close. Ela veste um casaco quadriculado de branco e preto com uma blusa 
vermelha por dentro. Aparece escrito em fonte branca, abaixo: “Luíza Erundina Prefeita de 
São Paulo”. 
(00:32: 34) 
 
Áudio: 
Luiza Erundina (prefeita de São Paulo): A sua trajetória de vida pessoal e vida política têm 
demonstrado quanto você mulher, você militante de movimento populares, você negra, 
você parlamentar, você mãe, você companheira […] realmente é […] foi competente, é 
competente e certamente está melhor...tá bem preparada prá essa tarefa histórica que é 
governar a cidade do Rio de Janeiro como prefeita. Portanto, meu abraço, meu carinho, 
meu afeto, minha esperança de que o Rio de Janeiro possa ter em você a primeira prefeita 
mulher e dessa forma possa avançar o espaço de nós mulheres nesse país. 
 

Nesse contexto, é interessante notar que a principal identidade que essa candidata 

usava para transitar no mundo da política era a feminina. É com essa identidade que ela 

reivindica o acesso ao “mundo dos homens”, dizendo que política não é só para homem. Seu 

passaporte para esse campo não é a apresentação de características masculinas, mas — ao 

contrário — a ostentação de atributos femininos: perseverança, coragem, compaixão e 

sensibilidade.  

O uso da propaganda na televisão e no rádio não era o principal instrumento da 

campanha de Benedita da Silva. A candidata da Frente da Feliz Cidade parecia depositar 

grande parte de suas fichas na crença de que poderia vencer com o trabalho de corpo-a-corpo 

dos militantes (movimentos sociais, movimento sindical, movimento negro, movimento de 

mulheres e evangélicos) junto ao eleitorado. O interesse era mobilizar esses segmentos para 

fazer campanha junto às comunidades que pertenciam ou militavam.  

Benedita da Silva ganhou notoriedade na política por interpelar os eleitores com apelos 

à identidade. Nas eleições para câmara de vereadores em 1982, ela marcou o cenário político 

carioca com seu grito de guerra que dizia que: “quando o morro tivesse vez, toda a cidade iria 

sorrir!”. Com um forte apelo à justiça social, o discurso de Benedita caracterizava-se: por 

defender os direitos dos favelados, crianças, mulheres, negros e dos trabalhadores; por usar a 

experiência pessoal como exemplo e ilustração dos problemas dos grupos que representa; por 

apresentar um estilo retórico “espontâneo”, desses que não se deixa prender às etiquetas do 

campo político-parlamentar ou às regras gramaticais, segundo ela mesma gostava de destacar 

(Silva et al., 1997).  

Seu estilo discursivo tinha por base a idéia que as mulheres podiam criar um jeito 

próprio e novo de fazer política: com forte apelo à emoção e com ênfase na expressão de 
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espontaneidade, lirismo e humanismo. Dessa maneira, o estilo de linguagem constituído por 

ela surge como um marcador de identidade. Analisando o material gráfico da campanha de 

Benedita da Silva, Scotto (1994) sublinhou outros aspectos que se revelaram salientes também 

nas propagandas dessa candidata na televisão, a saber: a recorrência em apresentar os textos 

sobre a candidata ou os seus discursos sempre expressos na primeira pessoa do singular e a 

preocupação de apresentar alguma marca de assinatura dela nas mensagens. Quase todos 

também tinham como moldura a expressão de algumas das ‘identidades’ da candidata. Em 

suas análises sobre os apelos às identidades e a sua relação com os estilos de linguagem nas 

campanhas de rua de Benedita da Silva, Scotto reporta que (1994,  p.74):  

Durante os atos de campanha (principalmente na Zona Sul), nunca faltava alguma criança 
que participasse com sua boneca negra42, que era levantada e sacudida como quem faz 
tremular uma bandeira. Em algumas oportunidades, também, fazia-se presente no local 
uma mulher branca com a cara pintada de negro e caracterizando uma negra. Camisetas e 
cartazes com o rosto da candidata como única indicação, outras com a frase ‘sem 
preconceito’. Inclusive a própria candidata em seus discursos, quando se referia ao que 
representava a sua candidatura, falava com freqüência de si mesma empregando a terceira 
pessoa do singular, como se ‘Benedita da Silva’ não fosse ela mesma: ‘Rio das mulheres e 
dos homens, dos pretos e dos brancos, dos pobres e dos ricos... é isso aqui Benedita da 
Silva.   

 

Essas cenas de campanha acima descritas por Scotto constituíram peças fundamentais 

na retórica sobre relações raciais na propaganda de Benedita da Silva. Um dos traços mais 

interessantes da corrida eleitoral à prefeitura do Rio de Janeiro de 1992 é que à medida que 

Benedita da Silva ia fortalecendo sua candidatura, ela tornava-se “mais negra”, ou seja, 

passava a acentuar mais sua face de líder negra e ativista dos direitos dos negros, enquanto que 

César Maia – seu principal oponente – passava a revelar-se mais simpático aos negros. É 

interessante destacar que isso vai refletir-se na construção de uma agenda política que revela 

significativa atenção dos candidatos aos problemas de habitação e urbanização, sobretudo 

aquelas voltadas à resolução dos problemas de moradia da população favelada. Isto significa 

que a entrada em cena como candidata, com reais possibilidades de vencer as eleições, 

influenciou a forma e o conteúdo da propaganda política nesse pleito, sendo seu aspecto mais 

exponencial revelado na retórica das imagens e discursos sobre relações raciais na sociedade. 

                                                 
42 - A imagem de “uma menina branca com uma boneca negra” fez parte de um videoclipe editado com as cenas 
de campanha de Benedita da Silva. Para ver esta imagem, observe, a seguir, a última fotografia cujas cenas dão 
ênfase à celebração da confraternização inter-racial na Figura 1. Clipe das mensagens raciais implícitas na 
campanha de Benedita da Silva, 1992.  
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A presença de Benedita da Silva — como candidata à prefeitura que se colocava como 

favelada - deu visibilidade política aos morros cariocas. O crescimento da candidatura petista 

despertou, ainda mais, os adversários para o potencial de voto existente nesse segmento da 

população que vivia nas quase 700 favelas do Rio de Janeiro. Assim sendo, os morros e as 

populações faveladas tornaram-se, nessas eleições, um território de lutas simbólicas intensas 

entre os candidatos pela conquista dos votos. Benedita da Silva foi quem primeiro protestou 

contra as desigualdades nas condições de vida encontradas “no morro” e “no asfalto”. Seu 

discurso prometia desenvolver projetos de urbanização nas favelas, com a implantação de 

sistemas de água encanada, esgoto, energia elétrica, escolas, creches e postos de saúde. A 

declaração de que conhecia, “na própria pele”, os problemas de carência de infra-estrutura 

urbana, era a garantia do compromisso dessa candidata de que trabalharia em favor desse 

grupo. O apelo à identidade se constituiu na pedra de toque do diálogo entre Benedita da Silva 

e os favelados. Quando impossibilitados de dirigir ataques à imagem da candidata ou ao seu 

partido, um recurso muito usual dos seus adversários nesse contexto era dizer que ela não era 

mais favelada, que já havia mudado do morro e que só mantinha casa na favela para enganar 

os eleitores (Silva et al., 1997). Apesar de ter incluído o tema das favelas em sua agenda 

depois de Benedita da Silva, as promessas de César Maia também enfatizavam a sua 

preocupação de estender os bens de consumo coletivos para os segmentos mais pobres da 

sociedade.   

É importante sublinhar que desde o início da campanha, o candidato peemedebista 

revelou-se atento a questão da habitação e da urbanização na cidade. Declarava que as favelas 

teriam prioridade no seu governo caso fosse eleito. Sua retórica social-democrata procurava 

atender tanto aos desejos daqueles que se preocupavam com a manutenção da ordem (e 

preservação do status quo), como também às reclamações daqueles que ansiavam por justiça 

social. Aos ricos e à classe média carioca, ele prometia resolver os problemas de segurança 

pública que “tornava-lhes prisioneiros das grades que deveriam protegê-lhes”, reduzir ou 

extinguir o valor dos impostos municipais e acabar, “por decreto” (sic), algumas normas da 

burocracia municipal que prejudicavam os micro-empresários. Às camadas mais pobres da 

população, ele acenava com propostas para os problemas de habitação, urbanização e acesso 

aos serviços públicos (água, energia elétrica, saneamento básico, transporte) e geração de 

emprego e renda.  
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De fato, todos os candidatos acenaram com propostas para resolver os problemas de 

moradia e urbanização do Rio de Janeiro.  Mas o que se pode observar é que quando a 

candidatura de Benedita da Silva disparou a crescer nas pesquisas, os programas de César 

Maia passaram a tratar, com mais freqüência, os temas típicos da plataforma petista, sobretudo 

a preocupação em resolver os problemas infra-estrutura e serviços públicos que afetavam as 

populações faveladas. Um caso exemplar é a propaganda, veiculada no dia 28/10/92, em que 

ele promete construir “planos inclinados” nos morros, caso fosse for eleito. Trata-se de uma 

peça que, de um lado, criticava o governador Leonel Brizola por não ter cumprido a promessa 

de colocar “bondinhos” em todos os morros do Rio de Janeiro, dessa forma — por associação 

negativa — ataca a candidata do PDT, Cidinha Campos; de outro lado, a propaganda permitia 

ao seu emissor disputar com Benedita da Silva a preferência do eleitorado favelado e o negro.  

No segundo turno, César Maia foi mais agressivo em suas ações de conquistar os votos 

da população favelada e negra do Rio de Janeiro. Além de explicitar a natureza das suas 

propostas para a comunidade, caracterizando-se por projetar a possibilidade de estabelecer 

relações instrumentais e utilitárias nas quais os moradores seriam receptores de recursos 

financeiros e infra-estrutura da prefeitura, ele também cooptou lideranças populares nas 

comunidades para endossar sua candidatura, como a “dona Nelma da Mangueira”. Nesse 

sentido, o esforço de Maia era dividir com Benedita os votos do morro, retirando dela a 

exclusividade de ser a candidata dos favelados, dos trabalhadores e dos negros. Tanto 

Benedita da Silva quanto César Maia dedicaram grande esforço de campanha em apresentar 

propostas para resolver os problemas dos favelados. Dessa forma, a favela foi a principal 

locação para as campanhas da televisão, de todos os candidatos. 

A estratégia de construção de imagem de Benedita da Silva tinha por base o apelo à 

identidade, como o slogan da candidata procurava fixar: “mulher, negra, favelada”. Seu apelo 

retórico era apresentar-se como uma pessoa comum: como os mesmos sentimentos, modo de 

vida e desejos. A mensagem enfatizava que ela que por viver ou ter vivido os problemas e 

obstáculos comuns às mulheres, aos negros, aos favelados e aos pobres, teria melhores 

condições de revolvê-los, tanto por conhecer quanto por se solidarizar com àqueles que são 

iguais a ela. É com a intenção de fixar essa imagem que os programas da candidata petista 

procuram, de um lado, apresentar o cotidiano dela; de outro lado, mostrá-la como porta-voz 

dos pobres denunciando os problemas que os mesmos enfrentavam no acesso aos serviços de 
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saúde, educação e infra-estrutura urbana: saneamento, água, esgoto, etc. Benedita aparece 

como uma líder saída das massas para lutar pelas transformações políticas numa sociedade 

cheia de injustiça social e política. Os recursos de linguagem utilizados na campanha 

procuravam retratá-la como uma líder carismática, cheia de paixão, coragem e determinação.  

No primeiro turno, nos programas do HGPE, o recurso para construir a imagem de 

liderança de Benedita da Silva era mostrá-la nas cenas de campanha sempre em posição de 

destaque no alto, com o microfone em punho, interpelando a audiência a falar de política. Nas 

propagandas em que a candidata petista aparecia, o microfone atuou com um verdadeiro ícone 

para destacar os atributos de liderança de Benedita da Silva. Aproveitando o cenário montado 

pelas passeatas pelo impeachment de Collor e a CPI do PC Farias, Benedita da Silva 

conseguiu posicionar-se como porta-voz da indignação de diversos segmentos da sociedade43. 

Com efeito, as manifestações de massa exigindo o impeachment do presidente foram os 

cenários perfeitos para a promoção da candidatura de Benedita da Silva. Essas passeatas 

atraíram a atenção da mídia local e nacional e de diversos segmentos da sociedade civil 

organizada, mobilizando multidões de cerca de 50 a 100 mil pessoas para protestar contra 

corrupção no governo Collor e exigindo sua saída do poder.   

A candidata do PT teve nessa série de passeatas um palco perfeito para projetar seu 

carisma no âmbito dos ativistas do movimento, como também para o universo do seu 

programa eleitoral na televisão. Vestindo preto, microfone em punho, reclamando por ética na 

política e o fim da corrupção ela fazia, mais uma vez, de seu elo com as massas, de sua relação 

com as “raízes”, a sua marca de distinção entre os políticos que concorriam à prefeitura. Essa 

conjuntura política exigia dos candidatos que revelassem seu posicionamento frente ao 

governo federal (O Globo, 17/8/1992, O País, p. 9).  

Os primeiros programas da candidata do PT trouxeram para a campanha à prefeitura da 

cidade as imagens das ruas e o clima do debate sobre ética na política e corrupção que 

dominava a agenda política do país desde o mês de março e que ganhou surpreendente força 

                                                 
43 - As eleições municipais à prefeitura do Rio de Janeiro foram dominadas por temas nacionais. As mobilizações 
pró-impeachment de Fernando Collor e a CPI do PC Farias foram o tema mais freqüente nos programas dos 
candidatos no HGPE, contribuindo dessa maneira para que as propostas ligadas aos problemas da cidade ficassem 
como temas complementares na pauta dos programas durante o mês de agosto e setembro, período em que os 
debates políticos estruturaram-se em torno da critica à corrupção e a reclamação de ética na política. 
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em agosto e setembro, acompanhado o desenrolar dos programas de propaganda política. O 

endosso de celebridades, artistas e líderes políticos também contribuiu para a construção da 

imagem Benedita da Silva, além de permitir dirigir apelos a públicos específicos da sociedade 

(mulheres, negros, jovens e trabalhadores). Esses aliados políticos foram úteis para atrair a 

atenção dos eleitores para a candidatura petista, para ajudar no seu posicionamento frente aos 

adversários, para influenciar a formação da imagem dela e, principalmente, para criar um 

clima de entusiasmo em relação às possibilidades de eleger Benedita da Silva.  

Na conjuntura de 1992, o presidente Collor e os seus aliados surgiram com o inimigo 

claramente definido na cena político-eleitoral.  Dessa forma, o comando político da campanha 

petista não hesitou em “federalizar”44 a eleição à prefeitura do Rio de Janeiro, reproduzindo 

nessa cidade a estratégia adotada pelas oposições em diversas capitais do país. O argumento 

lançado no primeiro programa do HGPE e sustentado durante todo o primeiro turno das 

eleições era sintetizado na mensagem de Benedita da Silva que tentava convencer o eleitor 

que: “Nem todo mundo é corrupto. Não se anule, participe. Mudar essa cidade significa fazer 

uma mudança no Brasil” (HGPE, 17/8/92). Os discursos de líderes políticos e celebridades, 

como do então presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e da atriz Cássia Kiss, 

engrossavam o coro dos apelos à ética na política e a mudança dos seus titulares. A biografia 

da candidata do PT, como símbolo de algo novo na política permitia ao partido se posicionar 

no sentido favorável ao fluxo da maioria da opinião pública local: apelo à mudança. A 

estratégia de se posicionar como desafiante do presidente Collor e do governador Brizola — 

que à época aparecia como seu aliado na esfera estadual — contribuiu para que Benedita da 

Silva projetasse sua imagem como líder política.  

Sua retórica distinguia-se pela crítica aos “poderes públicos”, louvor à democracia e 

aos direitos humanos e a exortação à cidade e ao povo carioca. No primeiro turno, 

particularmente, a discussão sobre política, sobretudo o “escândalo PC Farias” e o 

impeachment de Collor, a universalização da cidadania, respeito aos direitos humanos, ditaram 

o tom do diálogo dos programas de Benedita da Silva com os eleitores cariocas. O uso da 

sedução era principal estratégia de persuasão dela. O eixo de ação da propaganda dela 

consistiu na veiculação de mensagens (no formato de jingles, videoclipes e depoimentos de 

                                                 
44 - No vocabulário político brasileiro, “federalizar” é interpretado como a estratégia do candidato que concorre 
em pleitos locais e estaduais de impor uma agenda política de debate de questões federais nesse tipo de eleição.  
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muitos artistas e alguns políticos), para construção da sua imagem, do seu partido e da sua 

campanha. Sua propaganda descrevia um mundo dividido entre esquerda e direita, 

progressistas e conservadores, bons políticos e maus políticos. Além dos apelos de gênero, 

raça e classe, uma outra marca da sua campanha  foi, sem dúvida, o uso intenso do partido 

como marca de sua identidade ideológica. 

 Diferente do que se via nos programas de César Maia, as propagandas de Benedita da 

Silva raramente apresentavam propostas para resolver os problemas da cidade. Se 

analisássemos agora a estratégia retórica de Benedita da Silva no primeiro turno, veríamos que 

ela utilizou menos de 10% do tempo do seu programa para apresentar propostas políticas, 

número três vezes menor do que o reservado por César Maia. A identificação desse ponto 

fraco instigou o candidato do PMDB a montar suas artilharias de ataque à petista para destacar 

a inexistência de plataforma de governo no programa dela.   

Nesse sentido, é importante assinalar que a confiança dos petistas na capacidade de 

mobilização dos seus militantes e simpatizantes é que lavava, freqüentemente, Benedita da 

Silva a declarar que a propaganda na televisão e no rádio não eram os principais instrumentos 

da sua campanha. A candidata da Frente da Feliz Cidade depositava grande parte de suas 

esperanças de sucesso eleitoral no trabalho de corpo-a-corpo dos militantes de varias bases 

(movimentos sociais, movimento sindical, movimento negro, movimento de mulheres e 

igrejas evangélicas) junto aos diversos segmentos do eleitorado. A propaganda de massa era 

vista como elemento capaz de mobilizar os militantes para fazer campanha, especialmente, 

mas não exclusivamente junto às comunidades que pertenciam. Para termos uma idéia de 

como as atividades de campanha nas ruas eram consideradas importantes pela candidata 

petista, conta-se que o seu esforço para cumprir a agenda de gravação dos programas do 

HGPE e o trabalho de corpo-a-corpo junto ao eleitorado acabou por provocar-lhe stress. Esse 

problema levou-a a ficar dois dias em sua casa descansando, sem atividades de campanha. A 

interpretação da candidata para esse incidente era que, diferentemente dos seus adversários 

(Cidinha Campos e César Maia) que haviam se licenciados do Congresso para concorrer à 

prefeitura, ela que “não tinha sua campanha financiada pelos poderosos” precisava conciliar 

sua atividade parlamentar com a campanha (Silva et a., 1997).  

À luz dos ensinamentos de Rees (1995, p.111), a estratégia de construção ou 

identificação de um inimigo na campanha é bastante recorrente seja entre os candidatos 
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mandatários seja entre os desafiantes. De acordo com esse autor, “um inimigo fornece um foco 

para os seguidores de um candidato; eles podem definir a si mesmos identificando o inimigo 

que odeiam coletivamente – tarefa que é mais fácil do que definir laboriosamente quais são 

exatamente os seus próprios fundamentos”. Ele prossegue afirmando que “um inimigo permite 

ao candidato imputar culpas para as mazelas da nação de um modo seguro e mesmo assim 

aparentemente desafiador” (idem). Além disso, “atacar o inimigo faz com que seu candidato 

pareça mais poderoso ao mesmo tempo em que não divulga informações sobre seu próprio 

programa de ação, o que o deixa vulnerável para ataques”. Todas as proposições enumeradas 

pelo analista de comunicação política inglês revelam adequadas para diagnosticar a estratégia 

de posicionamento adotada pela candidata do PT.   

Se na conjuntura eleitoral de 1992, “o inimigo público número 1” já havia sido 

construído pela mídia nacional em todo o período pré-eleitoral, um dos grandes méritos da 

propaganda de Benedita da Silva foi perceber, imediatamente, no início da campanha, a 

direção e a intensidade das inquietações da população a respeito dos escândalos do governo 

federal. Com efeito, a expansão das mobilizações públicas contra o governo Collor e as 

extensivas críticas feitas a ele por representantes de organizações da sociedade civil através 

dos veículos de comunicação, deixaram os políticos seguros de que a população estava 

disposta a odiar Collor e seus virtuais aliados.  

No segundo turno, Benedita da Silva encontrou dificuldades para construir seu 

inimigo. Diferente do primeiro turno quando Collor, Brizola e Cidinha Campos 

materializavam as imagens dos inimigos, no embate final César Maia conseguiu desvencilhar 

seu rosto da imagem de representante das “elites conservadoras” que Benedita da Silva tentou 

imputar-lhe. No episódio de ataque racial desferido por Maia, ainda no primeiro turno, ele 

parece ter se inspirado nas orientações do mago do marketing político do nazismo, Joseph 

Goebbels que dizia que: “Ataque antes que o adversário tenha tempo de contra-atacar, reduza-

o a defensiva e combata-o ate que ele esteja liquidado”. (Rees, 1995, p.112). Nos seus 

discursos de defesa aos ataques de Maia, a representante petista apontava que as elites 

conservadoras eram os grupos que naquele momento se opunham ao seu sucesso nas eleições. 

Por ser abstrata e difusa a idéia de “elites conservadoras” no imaginário político brasileiro, as 

tentativas de associar a imagem do seu adversário às elites preconceituosas do Rio de Janeiro 
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parece ter sido pouco eficiente. Sobre estes aspectos discutiremos mais adiante, quando 

analisarmos a corrida eleitoral no segundo turno. 

Os apelos raciais de Benedita da Silva foram feitos intensamente durante a campanha 

em todos os tipos de medias disponíveis, seja fazendo uso de mensagens explícitas, como 

estratégia de apelos às identidades com esses segmentos do eleitorado, seja usando mensagens 

implícitas, como as verificadas pelo uso freqüente de artistas negros para endossar a sua 

candidatura, pelas características das pessoas presentes em suas peças de propaganda 

(marcadamente composta por negros, mulheres e pobres), tudo isso combinado ao slogan que 

destacava que: “Bené é (era) a cara do Rio”. Um exemplo de segmentos com apelos explícitos 

à identidade pode ser visto no programa apresentado no dia 5/9/1992, numa peça de pouco 

mais de 20 segundos, quando Benedita da Silva declara numa cena de campanha de rua: 

Eu acho que a nossa campanha é prá ganhar na rua […] A minha história de vida é uma 
história de vida que traduz, do ponto de vista ideológico, a luta de raça, classe e sexo. É 
isso que a gente quer fazer da nossa campanha. Uma história de vida, de vida da gente, de 
gente da nossa cidade.   

 

Já o segundo tipo de apelo, de caráter implícito, pode ser encontrado mais 

freqüentemente nas fotografias de cenas de campanha de Benedita da Silva que nos discursos 

verbais do programa. São nos discursos imagéticos que ganha vida a narrativa das mensagens 

raciais implícitas, enunciada pelo enquadramento de abraços e beijos como uma expressão de 

alianças inter-raciais, pertencimento a grupo, tolerância racial e de apelo à justiça social (e 

racial), como ilustra a seleção de slides a seguir (Figura 2):  
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Figura 02. 
 

CLIPES DAS MENSAGENS RACIAIS IMPLÍCITAS                                                            
NA CAMPANHA DE BENEDITA DA SILVA, 1992 

 
 

 
Ênfase tomadas em close-up em aperto de mãos 

 
Ênfase enquadramento do grupo de pertencimento 

 
Ênfase apelo à identidade racial com personalidades negras e ícones religiosos 
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            Ênfase celebração da confraternização inter-racial 
Fonte: Pesquisa de Tese: “A inevitável visibilidade da cor”. 
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Prevendo a força eleitoral dos apelos às identidades no pleito de 1992, a deputada 

federal Regina Gordilho, candidata do pequeno PRP declarou que, ainda antes do início do 

HGPE, no debate simulado pelo Jornal O Globo: “(Benedita) afirma ser mulher, negra e 

favelada, usando a discriminação racial para se distinguir” (O Globo, 3/8/92. o país, p. 5). 

Distinguir, nesse caso, significa exatamente posicionar a candidatura frente aos concorrentes 

que disputam as eleições, visando ocupar um espaço que lhe permitia direcionar seus apelos 

de maneira mais eficiente aos segmentos do eleitorado-alvo. Todavia, o interessante é ver que 

o argumento da deputada do PRP reedita uma estratégia freqüentemente utilizada nos debates 

sobre relações raciais no Brasil, estilo este que, como veremos mais adiante, será utilizado por 

seu principal adversário, César Maia. A saber, a acusação de que seu oponente está usando a 

identidade de minoria como recurso para se posicionar no embate pelos bens simbólicos e 

materiais, sendo também um escudo para evitar críticas que porventura possam ser dirigidas às 

suas credencias pessoais para ocupar o cargo que concorre.  

Um panfleto ou “santinho” distribuído pela candidata do PT nas ruas e veiculado no 

jornal O Globo às vésperas da eleição (2/10/1992. Eleições 92, p. 15) traz outro exemplo de 

apelo implícito freqüentemente usado pelos candidatos negros nas campanhas brasileiras (ver 

Figura 3.). Neste caso, o enunciado é feito por meio de palavras e expressões codificadas que 

remetem também a matriz discursiva das questões sobre identidade étnica e racial no Brasil. O 

slogan de chamada do “santinho” usado por Benedita da Silva fazia o seguinte apelo: “Não 

deixe sua vez passar em branco: vote”. Essa mensagem era uma clara alusão ao slogan “Não 

deixe sua cor passar em branco”, usado pelo IBGE para incentivar os afro-descendentes a se 

auto-declarem negros no censo de 1991, ao invés de negarem sua origem racial, escolhendo 

categorias como “pardo” ou “branco”, como era freqüente em recenseamentos anteriores45. 

Logo abaixo do slogan do folheto de Benedita, uma foto dela ao lado do ator negro Antônio 

Pitanga, indicava que ela era candidata a prefeita e ele a vereador. O panfleto utilizava o 

recurso retórico da antithesis (antítese) e da syllepsis (silepse) das cores para fazer um apelo 

explícito à participação geral nas eleições solicitando que as pessoas não deveriam deixar de 

                                                 
45 - Em 1989-90, dezenas de organizações do movimento negro do Rio de Janeiro e de outras cidades do país 
lançaram, como o apoio do IBGE, a campanha "Não deixe sua cor passar em branco" com o objetivo de 
incentivar os afro-descendentes a se identificarem como negros no Censo de 1991. O interesse do projeto era 
evitar que a ideologia do embranquecimento gerasse uma sub-representação da população negra nas estatísticas 
oficiais no país.  <www.ence.ibge.gov.br/publicacoes/textos_para_discussao/textos/texto_6.pdf> Acesso em: 23 
nov. 2006 
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votar (“passar em branco”), enquanto fazia apelo implícito ao voto racial. Mais precisamente, 

o panfleto sugere a leitura alternativa de um apelo implícito — por meio da antithesis da cores 

- para que os negros não percam a oportunidade de votar em candidatos negros, deixando sua 

vez passar em (para um) branco. Esse tipo de recurso retórico foi utilizado também por Celso 

Pitta nas eleições de São Paulo em 1996.  

 

Figura 03. 
 

FOLHETO DE BENEDITA DA SILVA E ANTÔNIO PITANGA –    
COM APELO RACIAL IMPLÍCITO, ELEIÇÕES MUNICIPAIS                                                 

DO RIO DE JANEIRO, 1992. 
 

 
                      Fonte: O Globo, 2/10/1992. Eleições 92, p. 15 

 

Nota-se que o recurso lingüístico da syllepsis materializado na palavra branco permite 

que ela seja usada em dois sentidos, em campos semânticos diferentes, no anúncio do panfleto. 

De um lado, como um “voto em branco”, refere-se a um tipo de voto que assinala que o eleitor 

não deseja escolher nenhum dos candidatos; de outro lado, como referência verbal ao grupo 

racial branco, na medida em que é um termo complementar à referência icônica do grupo 

racial negro, cristalizados na foto de Benedita da Silva e Antônio Pitanga46. A polissemia 

distribui-se na totalidade do panfleto, entre a retórica verbal e a imagética.  Obviamente, para 

                                                 
46 - No programa de Benedita da Silva veiculado no dia 2/11/1992, no segundo turno das eleições quando esta 
enfrentava o candidato César Maia, vê-se esta mesma idéia reproduzida no depoimento feio pelo cartunista 
Jaguar ao endossar a candidatura petista: “Não vote em branco, vote na Benedita.”  
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que esta comunicação se torne efetiva é preciso que exista congruência entre os repertórios 

culturais e etiqueta de relações raciais entre emissor e receptor, isto é, que exista intensa 

intersubjetividade, como diria Neto (1990), para que os apelos raciais implícitos sejam 

decodificados de acordo com o sentido esperado pelo persuador.   

É certo que Benedita da Silva já vinha desde o início da campanha fazendo uso de 

apelos raciais tanto implícitos quanto explícitos. Contudo, observa-se que o acirramento do 

debate racial na campanha eleitoral de 1992 foi desencadeado a partir da reação de Benedita 

da Silva aos fluxos de boatos e piadas racistas lançadas na cidade contra ela. Num desses 

ataques, por exemplo, foi disseminada uma piada racista que ridicularizava Benedita da Silva 

associando sua imagem a de um macaco, sugerindo que ela parecia com a mãe de um famoso 

macaco do zoológico da cidade do Rio de Janeiro naquela época (Silva et al., 1997). É 

interessante notar que o primeiro programa em que Benedita da Silva se apresentou usando a 

identidade de candidata negra como marca de campanha, ostentando um discurso com 

referências étnica e racial explícitas, foi produzido em resposta aos comentários do governador 

Brizola que afirmou, durante uma entrevista no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, de que 

a ditadura tinha sido tão eugenista (sic) que a tinha até embranquecido. Esse discurso 

veiculado no programa do dia 29/8/1992, com cerca de 37 segundos duração, pode ser lido 

abaixo: 

Benedita: O governador Brizola disse que eu estou embranquecida ‘[...]. Brizola: essa 
ditadura […] é tão eugenista que chegou até a branquear a pobre da Benedita. [...]’. O 
governador não sabe que neste momento uma candidata negra, disputando a prefeitura do 
Rio de Janeiro, primeiro ela passou pela escola da vida, foi camelô, foi feirante, catou 
xepa, menina de rua, foi assistente social, vereadora, deputada federal e agora candidata 
desta cidade. 

 

Convém destacar que esse discurso de Brizola foi enunciado fora do âmbito da 

propaganda política de sua candidata, Cidinha Campos, no HGPE. Como veremos mais 

adiante no capítulo 3, circunstâncias semelhantes também marcaram o único episódio de 

debate em torno da questão racial na disputa entre Celso Pitta e Luiza Erundina nas eleições à 

prefeitura de São Paulo em 1996. Naquela oportunidade, Celso Pitta exibiu em seu programa 

do HGPE na televisão uma reportagem apresentada por uma emissora de rádio paulistana com 

um flagrante de ofensa racial feito pela candidata petista contra ele, quando esta realizava um 

discurso num comício num bairro da zona sul, com expressiva presença de população negra, 

nordestina e trabalhadora. Contagiada pelo calor dos aplausos e vaias desse comício, Erundina 
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tentava frear os avanços do candidato malufista naquela região, afirmando que embora ele 

fosse negro, tinha “o comportamento e a cabeça de branco safado”. De acordo com Colburn 

(2001), no que se refere à experiência americana após os movimentos dos direitos civis de 

1960 que consagrou o respeito à igualdade e a repulsa ao preconceito de qualquer espécie, os 

discursos com conotações racistas tendem a emergir nos momentos em que os políticos 

deixam-se envolver pela espontaneidade, geralmente em entrevistas, debates e comícios, e 

acabam usando palavras, expressões e idéias que, de alguma forma, atentam contra a etiqueta 

de relações sociais. Podemos observar em nossa pesquisa que semelhante padrão apareceu nas 

eleições que estudamos. Também aqui, os discursos raciais explícitos ocorrem freqüentemente 

fora do âmbito da propaganda política do HGPE, devido ao receio que os candidatos tinham 

de cometer erros que comprometessem as suas imagens e, poderíamos acrescentar, o temor de 

praticar um crime eleitoral e penal. 

Aparentemente, as palavras do governador fluminense não tinham a pretensão de 

ofender (ou desconstruir) a imagem da candidata do PT, mas este discurso foi levado por 

Benedita da Silva, para o âmbito do HGPE, no seu programa como peça de defesa da sua 

imagem, mas também de ataque ao líder político do PDT. Não resta dúvida que este 

comentário foi uma centelha num ambiente político que já se revelava, desde o período pré-

eleitoral, bastante explosivo.  

A partir desse programa, veiculado no final do mês de agosto, exatamente a um mês 

das eleições do primeiro turno, que aconteceriam em 3/10/1992, o que se observou nos 

programas de Bendita da Silva foi uma escalada crescente de veiculação de discursos voltados 

para fazer apelos raciais explícitos à identidade negra, como mostra os fragmentos 

selecionados abaixo:  

Prog. 14 - 30/8/1992.  
Apelo: identidade e sentimento comum de exclusão social (29 segundos e 25 centésimos). 
Benedita: ‘Espero vocês, espero realmente, que vocês conosco dêem um grito de 
liberdade no município do Rio de Janeiro e desafiem esses poderosos que não permitiram 
jamais que a gente sequer ocupasse o palanque.’47 (sic)  
 
Prog. 20 - 5/9/1992.  
Apelo: gênero, raça e classe. (20 segundos e 99 centésimos). Benedita: ‘Eu acho que a 
nossa campanha é prá ganhar na rua ... A minha história de vida é uma história de vida que 
traduz, do ponto de vista ideológico, a luta de raça, classe e sexo. É isso que a gente quer 

                                                 
47 - Este segmento foi apresentado nos dias 29, 30, 31 de agosto e 01 de setembro. Para cada apresentação dessa 
peça uma nova edição era feita acrescentando novas cenas. A última versão dessa série associou a imagem de 
Benedita da Silva à do senador negro americano, Jesse Jackson.  
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fazer da nossa campanha. Uma história de vida, de vida da gente, de gente da nossa 
cidade’.   

 
Prog. 22.  7/9/1992.  
Poema da liberdade. (25 segundos e 42 centésimos). Cássia Kiss (atriz): ‘O povo livre vive 
num país livre: num país livre, na cidade livre, na rua livre, na casa livre. Colônia e 
escravidão caminham na mesma direção. Quem declara independência e não declara 
abolição vai ver não é livre nada, apenas mudou de patrão. A liberdade da nação é a soma 
das liberdades de cada cidadão’. 
 
Prog. 25. 10/9/1992.  
Apelo à identidade (13 segundos e78 centésimos). Guilherme Leme (ator): ‘Finalmente 
chegou a sua chance de votar numa pessoa como você: honesta, íntegra, sensível e digna, e, 
principalmente, alguém que vai representar você no poder. Bené, a nossa grande 
chance’. 
 
Prog. 25 10/9/1992. 
Apelo à identidade étnico-racial (08 segundos e 71 centésimos). Antônio Pompeo (ator negro 
– protagonista do filme “Zumbi dos Palmares”): ‘Bené é a fé, é a consciência, é esperança do 
povo de escrever um novo capítulo na nossa história. Dê valor ao seu voto’. 
 
Prog. 26. 11/9/1992.  
Apelo à identidade étnico-racial. (12 segundos e 48 centésimos) off: ‘Este programa é uma 
homenagem a dois negros que marcaram o nosso século. O jornalista Stivie Biko e o 
poeta e músico Peter Tosh. Os dois lutaram contra o racismo e morreram por isso’. 
 
Prog. 26.  
Apelo racial - editorial Benedita da Silva contra discriminação. (31 segundos e 17 
centésimos). Benedita: ‘Na África do Sul, a polícia exige passe para os negros andarem nas 
cidades brancas. As favelas e as invasões são as nossas cidades segregadas. Aqui, a 
polícia exige que negros desempregados... apresentem carteira de trabalho assinada. O 
analfabetismo entre a população negra mostra que não há igualdade de direitos entre os 
cidadãos brasileiros. A população negra deve ter o seu direito garantido e todas as formas de 
discriminação eliminada’.   
 
Prog. 26.  
Apelo racial - consciência racial (13 segundos e 21 centésimos). off: ‘A consciência negra 
procura infundir na comunidade negra um novo orgulho de si mesma. Seus esforços, sua 
cultura, seus valores e sua maneira de ver a vida.’ 

 
  A emergência dessa estratégia discursiva de apelos à identidade na propaganda na 

televisão de Benedita da Silva impulsionou sua marcha de crescimento nas pesquisas de 

intenções de voto (conforme apresentado no Gráfico 1). Do dia 28/08 até 18/09, a candidata 

do PT saltou de 9% para 18%, aproximou-se da líder Cidinha Campos que se encontrava com 

23% e deixou para traz César Maia, patinando com menos de 10%. Atento ao crescimento da 

sua adversária, César Maia intensificou seus ataques contra as duas líderes, no intuito de 

conquistar um lugar no segundo turno. Com explicaremos mais adiante, sua estratégia 

consistia tanto em tentar desconstruir a imagem das suas adversárias e dos seus partidos 
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quanto, complementarmente, pregar o apelo ao voto útil entre os eleitores de esquerda e de 

centro para acabar com o “brizolismo”. Tal estratégia colocava César Maia numa disputa 

direta com Benedita pela segunda vaga no segundo turno, uma vez que todos apostavam que 

Cidinha venceria esta primeira fase das eleições. Este é o momento em que ele começa a 

mencionar o nome de Benedita da Silva e a colocar depoimentos de populares (negros) para 

atacar o PDT, dizendo que este partido “foi a pior miséria que aconteceu no Rio de Janeiro. 

Enganou os negros, enganou o povo pobre, enganou os despreparados”, fatos que até então 

não haviam acontecidos na sua campanha na televisão.  

Soma-se a isto, o aumento de mensagens de apelos implícitos ao eleitorado negro, 

como o destaque para as propostas de urbanização de favelas, criação de serviços de apoio às 

mulheres e às famílias dos trabalhadores (creches, programa de saúde bucal, melhoria da 

educação e disque-mãe), bem como o crescimento da veiculação da imagem de pessoas negras 

nas propagandas, numa estratégia retórica de garantir-lhes que essas políticas contemplariam 

seus interesses.  Nesse contexto, César Maia seguia fiel ao conceito de sua campanha de 

apresentar-se como o candidato mais inteligente e competente, ao mesmo tempo em que 

atacava todos os outros candidatos afirmando que eles eram despreparados.  

Em seu embate particular com as candidatas Benedita da Silva e Cidinha Campos, 

César Maia usou no programa do dia 20/09 o recurso da ironia para persuadir os eleitores que 

elas não teriam atributos para serem prefeitas de uma cidade do porte do Rio de Janeiro, 

sugerindo-lhes que considerassem os seguintes cenários: “Bené, prefeita de Paris. Cidinha, 

prefeita de Nova York”.  Esse discurso foi percebido pela candidata petista como uma peça de 

ataque de gênero e racial contra ela. Assim sendo, parecendo seguir as instruções dos 

estrategistas de campanha de políticos negros americanos que estudamos no primeiro capítulo 

(Mendelberg, 2001), Benedita da Silva contra-atacou, logo no dia seguinte, denunciando o 

conteúdo sexista, racista e elitista, que estava presente no discurso do seu adversário. Sem 

perder tempo, César Maia apresentou a treplica no programa que se seguiu no dia 22/09, de 

maneira a não deixá-la dominar o debate. Dessa forma, o desejo de ambos os candidatos de 

preservarem suas imagens e de desconstruirem as dos seus adversários gerou, entre os dias 20 

e 24 de setembro, um intenso debate entre eles sobre preconceito e racismo na campanha, com 

direito a ataques, réplicas e tréplicas, como raras vezes foi visto na história política brasileira. 
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 Assim como aconteceu no embate com o governador Leonel Brizola, mais uma vez, 

coube a Benedita da Silva abrir a discussão sobre a questão racial com César Maia, com a peça 

abaixo transcrita. Essa peça foi veiculada pela primeira vez em 20/09 às 20:30 e reapresentada, 

novamente, no mesmo horário no dia 22/09. Sua leitura será elucidativa para compreendermos 

a natureza do debate que se estendeu até o segundo turno, sem que nenhuma das partes 

manifestasse qualquer inclinação para dispersão: 

 
Vídeo  
Benedita ao lado do candidato à vice-prefeito, Sérgio Arouca, aparece dando uma palestra 
no IBAN (Instituto Brasileiro de Administração). 

(0:02: 05) 

Benedita: 
O texto ‘Benedita’ surge pela esquerda e vai tomando o centro da tela horizontalmente.  
 

Áudio 

Benedita: ‘O que eu tenho dito é verdade e está aí o César Maia para dizer que realmente é 
verdade. Disse que eu era interessante, que eu era uma boa deputada, uma líder 
comunitária, mas não é possível entregar a cidade nas mãos de uma mulher despreparada 
para isso. É porque mulher e negro não foram preparados para o poder segundo a 
cabeça elitista do César Maia. Segundo a cabeça do colonizador, realmente, eu não estou 
preparada; mas aqueles que lutam pela democracia, pela participação, pela pluralidade de 
ética, da liberdade de uma nova sociedade, esses, sem dúvidas, nem vão dar ouvidos a 
César Maia.  

E estão fazendo essa campanha. O ‘Correio Brasiliense’ publica, errando duas vezes, 
Humor Negro [..]. Uma piadinha que a Benedita foi visitar um zoológico e lá ela deu uma a 
uma as bananas aos macacos, e o Brizola falou isso, ao convidar a Cidinha para fazer o 
mesmo, e ao chegar lá, a Cidinha começou dar as bananas, e, ao dar as bananas, os 
macacos não disseram absolutamente nada. Brizola vira para Cidinha e diz: é porque não 
era a mamãe, não era a mamãe.  
Talvez isso sirva de graça para eles, talvez para todos os racistas deve ser uma boa piada, 
mas para mim não. Eu sei o que eu estou enfrentando, eu sei o que deve ser mudado’. 

 
A tréplica de César Maia veio na forma de um longo editorial, no início do programa, 

com cerca de 3 minutos e 26 segundos, com narrador em off, que interpela publicamente 

Benedita da Silva para rebater suas denúncias de que ele seria racista e elitista. Note que o 

discurso do candidato do PMDB, que reproduzirei logo abaixo, caracteriza-se por acusar sua 

adversária de praticar racismo às avessas e do uso demagógico de apelos à solidariedade de 

gênero, raça e classe, para encobrir a falta de propostas políticas. Essa peça, que foi veiculada 

pela primeira vez no dia 22/09 e repetida no dia 24/10, merece destaque nessa tese por 

representar um exemplo de desconstrução do apelo às identidades e de contra-ataque às 

acusações de racismo na campanha. Uma outra versão dela foi apresentada no dia 2/11, dez 
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dias antes das eleições no segundo turno. Em termos retóricos, observar-se nela a combinação 

de mensagens explicitas e implícitas. Para melhor identificarmos a interface entre os discursos 

verbais e os imagéticos, apresentamos a fotografia dessa cena (ver Figura 4) e uma 

diagramação dessa propaganda em dois campos paralelos: imagem e áudio. Logo após a 

apresentação da vinheta do programa de César Maia, a peça começa com um fragmento do 

programa de Benedita da Silva apresentado no dia anterior (21/09): 

 

Figura 04.  

 
PROGRAMA CÉSAR MAIA, 22/11/92. HGPE – RJ 

 

 
   Fonte: Pesquisa de Tese: “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
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Imagem 
 
Imagem de Benedita da Silva em close-up, 
sentada, com um microfone que aparece em 
parte, do lado da imagem: BENEDITA 13 
PREFEITA. A imagem vai ficando pequena 
(formando uma fotografia) com fundo na cor 
cinza, abaixo da fotografia a frase: Programa do 
PT. 
(00:17: 97) 
Em seguida, a imagem de César Maia 
cumprimentando, afetuosamente, com um beijo 
e um abraço, Benedita da Silva no início de um 
debate (estão em plano aproximado de busto). 

 

(00:05: 24) 

Está imagem é congelada e à ela se sobrepõe 
um texto que vai sendo lido por uma voz em off, 
num tom calmo, como se fosse uma carta na 
qual um amigo passa a limpo mal entendidos 
que estão acontecendo entre eles, 

enquanto essa imagem do abraço fica como 
pano de fundo da mensagem verbal e uma trilha 
sonora instrumental no estilo de uma balada. 
(03: 03: 89) 
 
 
 
 
 
 
 
A imagem volta a ter movimento.  
E em seguida, a imagem de César Maia cai 
sobre a anterior, puxada pela seguinte frase: 
PREFEITO –15 CÉSAR MAIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Áudio 
 
Benedita - Não é possível entregar a cidade nas mãos de uma 
despreparada... eu não fui preparada para isso. É porque 
mulher e negro não foram preparados para o poder segundo a 
cabeça elitista do César Maia. Segundo a cabeça do 
colonizador, realmente... eu não estou preparada...  
(Benedita usa a ironia) 
(trilha sonora instrumental) 
 
Narrador em off - Não Bené. Desta vez, você foi longe 
demais. 
Desta vez, você foi profundamente injusta. 
O que você disse não é verdade e você sabe disso. Nunca – em 
momento algum – César Maia usou como argumento, em sua 
campanha, o fato de você ser negra ou de ser mulher. 
E você conhece bem o César, Bené. Sabe que coisas assim, ele 
só poderia usar – como tem feito até hoje – em seu favor. 
Com todo o carinho, todo o respeito,  toda a admiração que ele 
sempre teve por você. Você, que faz parte de importantes 
minorias, pelas quais César sempre lutou. Você que é mulher, 
negra – e corajosa. Você que é mulher, negra – e lutadora. 
Você – que como milhões e milhões de pessoas neste nosso 
maravilhoso país - é mulher, sim; negra, sim; e só tem motivos 
para se orgulhar disso. E mais ainda: para que todos nós 
possamos sentir o mesmo orgulho.  
Mas desta vez, Bené, aconteceu uma coisa muito triste: o 
preconceito partiu exatamente de você. Foi você quem falou 
em diferenças de raças. Foi você quem falou de diferenças de 
sexo. Nós desafiamos você, Bené, a mostrar onde foi,  quando 
foi  que o César disse isso. Você não vai conseguir, Bené. 
Porque você sabe – todo mundo sabe – que isso nunca 
aconteceu.  Nem poderia acontecer.  
Olha Bené, vamos voltar ao terreno da política. Vamos voltar 
ao terreno das idéias. Vamos voltar ao terreno das realizações. 
Da competência. Vamos falar sério de novo, Bené. Vamos 
discutir a cidade. Vamos confrontar programas de governo. 
Vamos debater em público. E, principalmente, Bené, vamos 
jogar limpo. Vamos jogar honesto, sem mentiras. Sem 
apelação. Sem chantagem emocional. 
Você não precisa disso, Bené. Você tem qualidades. Você tem 
valor. Você, até agora, sempre teve ética, também. Sempre teve 
dignidade. Continue como antes, Bené. Um deslize como esse 
não vai significar quase nada em sua carreira. E acima de 
tudo, não se desespere, Bené. Muito provavelmente, não vai 
ser desta vez; mas um dia, com toda certeza, você ainda vai 
chegar lá.  
E quando isso acontecer, um episódio como esse – hoje tão 
triste, hoje tão lamentável – não vai ser mais que uma 
lembrança. 
Uma pequena lembrança do dia em que você aprendeu mais 
uma importante lição de sua vida: a de respeitar seus 
adversários. 
A de respeitar seus eleitores. 
A de respeitar a verdade. 
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O que se pode observar nessas duas peças, acima descritas, é o confronto entre duas 

estratégias retóricas antagônicas. Primeiro, buscando preservar seus argumentos de apelos à 

identidade, vê-se Benedita da Silva denunciando o conteúdo racista implícitos nas mensagens 

dos seus adversários (Brizola e Maia). Seu discurso tratou, naquele momento, não apenas, de 

mobilizar os eleitores negros, mas também mostrar a natureza das mensagens de César Maia 

para que elas perdessem seu poder de persuasão junto aos eleitores em geral, além de atacar a 

sua imagem. De maneira a lembrar as corridas bi-raciais americanas, conforme reporta 

Mendelberg (2001) e Colburn & Adler (2001), vimos que também entre nós, no debate 

político, mesmo a sugestão ou acusação de que alguém seja racista ou não gosta de um grupo 

racial em particular, tende a gerar respostas veementes, no sentido de proteger sua imagem de 

ser associada ao racismo ou ao preconceito, como o fez César Maia.  

Segundo, por sua vez, César Maia, para contrapor a estratégia de racialização da 

campanha que estava sendo conduzida por Benedita da Silva, tentou desracilizá-la usando para 

tanto os elementos típicos da matriz discursiva da ideologia da democracia racial: a 

apresentação de prova da inexistência de preconceito entre nós, a manifestação de respeito à 

diversidade, a celebração da cordialidade como modo esperado de comportamento do 

brasileiro, ainda que se observem divergências de opiniões, crenças e ideologias e, por fim, a 

negação da existência da questão racial como a apresentação de outros fatores para explicar os 

conflitos e desigualdades entre brancos e negros (Fernandes, 1965; Hasenbalg, 1979; 

Guimarães, 1998, 1999). Percebe-se que a tática usada por Maia para operar a negação dos 

conflitos e o ataque a sua oponente seguiu o seguinte roteiro. Como aparece na Figura 4, logo 

acima, usando a imagem de um cumprimento afetuoso dos candidatos no início de um debate, 

ultrapassando os limites da cordialidade, porquanto embalado por um beijo e um abraço, o 

candidato do PMDB buscou provar que não tem problemas pessoais de qualquer natureza 

contra sua adversária, principalmente preconceito racial. Complementando esse discurso 

imagético, agrega-se uma voz masculina de um narrador em off, que, num tom calmo, se 

apresenta como se fosse um velho amigo passando a limpo um mal entendido que estava 

acontecendo entre eles. O abraço e os beijos serviram de moldura para um discurso verbal 

demolidor, que de maneira sempre afável acusava sua adversária de estar fazendo racismo às 

avessas —“o preconceito partiu exatamente de você. Foi você quem falou em diferenças de 

raças. Foi você quem falou de diferenças de sexo” — como também de estar usando, 
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demagogicamente, os apelos à solidariedade de gênero, raça e classe, para encobrir à falta de 

propostas políticas. O desfecho desse esquete prima por atacar os fundamentos da imagem da 

sua adversária, e, por extensão, da sua campanha como um todo.  

Na opinião de Pierucci (1999), a esquerda deveria abandonar o discurso da diferença e 

assumir a defesa da igualdade, pois a reivindicação dos direitos dos grupos (negros e 

mulheres) baseado na diferença a conduz para um campo minado no qual a qualquer momento 

pode ver seus argumentos se virarem contra si mesmo. Esposando uma posição contrária a 

essa, tendo em vista o padrão de desigualdades de gênero, raça e classe, dentre outras, 

podemos sustentar que o discurso da diferença é incontornável, pois ele permite desmascarar 

os argumentos dos defensores do status quo, ao mesmo tempo em que promove novas 

perspectivas para entender a noção de igualdade e democracia na sociedade. Se essa estratégia 

deixa muitos flancos abertos, é também verdade que ela permite de igual modo contabilizar 

dividendos políticos e eleitorais para muitos que já a utilizaram, como prova o caso de 

Benedita da Silva. Pelo fato de não termos tido acesso às pesquisas quantitativas e qualitativas 

dessas eleições não foi possível apontarmos qual das duas estratégias retóricas foi mais 

persuasiva ao eleitor nesse pleito.  

Todavia, se olharmos as pesquisas do IBOPE do dia 25/09, divulgadas logo após a 

eclosão das discussões entre Benedita da Silva e César Maia no HGPE veremos que, 

inicialmente, nenhum dos dois candidatos pareceu ganhar ou perder imediatamente com o 

debate. A candidata do PT continuou com 18% das intenções de voto, enquanto o 

peemedebista permaneceu com 9%. Por outro lado, se considerarmos os dados das pesquisas 

posteriores, bem como os resultados do primeiro turno das eleições, vermos que ambos os 

candidatos parecem ter auferido vantagens. Benedita da Silva soltou dos 18% que se 

encontrava até o dia 20/09 para alcançar a marca de 26% na pesquisa do IBOPE, divulgada às 

vésperas das eleições, no dia 02/10, enquanto a abertura das urnas conferia-lhe a vitória com 

32,9% dos votos. No que se refere a César Maia, contrariando o que dizia essa série de 

pesquisas que insistia em informar que ele havia obtido um crescimento de apenas dois 

pontos, naquele mesmo período conseguiu, numa arrancada extraordinária, ultrapassar Cidinha 

Campos na reta final das eleições para conquistar 21,8%; enquanto ela terminaria sua 

participação com 18,4% dos votos nesse primeiro turno. 
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Um dado interessante, é que foi exatamente em meio a esses debates sobre racismo, 

preconceito, competência e propostas políticas de caráter setorial, faltando quinze dias para as 

eleições de 03 de outubro, que Benedita da Silva sentiu que poderia vencer as eleições, quando 

percebeu — depois de realizar uma atividade de campanha numa faculdade da cidade — que 

sua candidatura tinha aceitação não somente na camadas mais pobres da população, mas 

também junto aos segmentos da classe média (O Globo, 14/11/1992. Eleições, p. 4). É verdade 

que para tornar palatável sua candidatura ao gosto desse segmento, Benedita da Silva contou – 

como veremos mais adiante quando realizarmos a análise de conteúdos dos programas dos 

candidatos - com o apoio de expressivo contingente de intelectuais e artistas para endossá-la, 

assinalando seus atributos positivos ou simplesmente declarando seu apoio ou voto à 

candidata. Não deixar de ser curioso ver que, na estratégia discursiva utilizada pela candidata 

petista em sua campanha, o capital político necessário para conquistar o voto da classe média 

era constituído pelo endosso de pessoas que, por pertencer a esses estratos sociais e/ou 

respeitadas por eles, podiam assegurar os méritos dela e da sua candidatura. Vê-se, como diria 

Bourdieu (1989), a importância do capital político por delegação, tanto quanto o capital 

político pessoal, para construção da imagem dessa candidata.  

Se o sucesso de um apelo retórico estiver relacionado com o tempo de duração deste no 

curso das campanhas, como supõe Riker (1996), podemos inferir que tanto Benedita da Silva 

quanto César Maia pensavam estar conseguindo alguma vantagem na disputa mantendo-se no 

debate sobre a questão racial nas eleições à prefeitura do Rio de Janeiro de 1992, uma vez que 

nenhum dos dois fugiu dele. Observando-se a Tabela 2, nota-se que a candidata do PT usou 

ostensivamente apelos raciais explícitos e implícitos (com um total de cerca de 20% no 

primeiro turno e 28% no segundo turno), enquanto o seu adversário do PMDB optou por 

manter-se no debate enunciando mensagens implícitas, aumentando sua incidência de cerca 

7% para quase 20% entre uma e outra fase da corrida eleitoral. Ao todo, durante a campanha, 

foi possível identificar pelos menos 70 casos de apelos raciais implícitos e explícitos nos 

programas de Benedita da Silva e 28 casos nos de César Maia.  
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Tabela 02. 
 

MENSAGENS RACIAIS ENUNCIADAS NO HGPE PELOS CANDIDATOS BENEDITA 
DA SILVA E CÉSAR MAIA, ELEIÇÕES À PREFEITURA 

DO RIO DE JANEIRO, 1992 – (%) 
 

 Benedita da Silva –PT César Maia – PMDB 
Mensagens raciais 1° turno 2º turno 1° turno 2º turno 
Explícito positivo 12,0 10,3 1,0 2,2 
Explícito negativo 0,4 -- 0,5 1,1 
Implícito positivo 17,5 16,9 5,2 18,4 
Implícito negativo -- 0,7 1,7 1,0 
Não se aplica 70,1 72,1 91,6 77,3 
Total 100 100 100 100 

                    Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
 
 

Como vários pesquisadores da área de comunicação e política já assinalaram, é difícil 

determinar com precisão o grau de influência de uma variável no desempenho de um 

candidato numa corrida eleitoral, mas, sem dúvida, as propagandas do horário eleitoral na 

televisão contribuíram para o crescimento da candidatura de Benedita da Silva e de César 

Maia. Nesse sentido, pode-se concluir a partir dos dados levantados nessa pesquisa, que dentre 

os fatores que contribuíram para o sucesso da campanha de Benedita da Silva no primeiro 

turno, encontram-se, além do carisma da candidata, o êxito de sua propaganda em federalizar a 

campanha e, dessa maneira, posicionar rapidamente sua candidatura naquele cenário político 

com uma alternativa de mudança, à sua capacidade de capturar o voto de rejeição ao 

governador Leonel Brizola e ao seu partido, à intensidade de sua campanha nas ruas e, 

finalmente, ao apoio extensivo dos intelectuais e dos militantes ligados aos partidos de 

esquerda, aos movimentos sociais e as igrejas evangélicas.        

O segundo turno das eleições entre Benedita da Silva e César Maia caracterizou-se pela 

agressividade das campanhas. Estratégias de propaganda negativa, denúncias de fraude, 

corrupção, questionamento da acuidade das pesquisas de opinião, mobilização de clivagens 

raciais, de gênero, de classe e políticas, fizeram parte do conteúdo dos programas no Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral, que se iniciou no dia 24 de outubro e seguiu até 12 de 

novembro. Como as pesquisas iniciais de intenção de voto indicavam empate técnico 

(Benedita 41%, Maia 40%), os dois candidatos disputavam cada virtual crescimento de suas 
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campanhas. Em linhas gerais, os candidatos deram prosseguimento às estratégias traçadas no 

primeiro turno.  

Na propaganda do HGPE, Benedita da Silva continuou a priorizar o discurso de apelo 

às identidades e à discussão de temas políticos, enquanto César Maia procurou impor uma 

agenda baseada em temas administrativos e promoção dos seus atributos pessoais para ser 

prefeito. Entretanto, observavam-se mudanças significativas na estratégia discursiva dos dois 

candidatos. Como veremos ainda neste capítulo, na análise de conteúdo do programas 

políticos, é como se cada palavra, gesto e discurso, tivessem sido redesenhados para 

neutralizar os pontos fortes do adversário e amenizar suas próprias fragilidades. De um lado e 

de outro, as mudanças de estratégias visavam salientar diferentes ângulos do perfil dos 

candidatos.  

Benedita da Silva, por exemplo, passou a investir maior esforço na construção da sua 

imagem, quase triplicando o número de peças que salientavam seu carisma (passa de 10,9% 

para 28,8%), e duplicando a inserção de celebridades para endossar sua candidatura. O número 

de videoclipes, jingles e reportagens, dando saliência a imagem do Partido dos Trabalhadores 

também aumentou, visando dar suporte a candidatura de Benedita da Silva. Essa estratégia 

acaba por produzir um amalgama onde as imagens do candidato e do partido fundem-se de 

maneira que os ataques a qualquer um desses elementos acabam por agredir ou por quebrar a 

candidatura como um todo.  

César Maia, por sua vez, além da promoção da sua imagem, apresentação de propostas 

políticas e construção do mundo coerente com sua retórica, colocou em ação, em cada 

programa, o que podemos chamar de marketing político de guerrilha, que visava destruir todas 

as bases do discurso de identidade de Benedita da Silva. Isso significou o investimento de 

esforço coordenado na descontrução dos apelos à identidade racial, gênero, classe social e 

ideológica, uma vez que esse discurso havia garantido o sucesso eleitoral da candidata petista 

junto aos eleitores negros, mulheres, trabalhadores e de esquerda. O interesse de Maia era 

“desracializar”, “desengendrar” e “desideologizar”, o debate da eleição, visando transpor as 

clivagens que se tornaram mais saliente na sociedade carioca naquela conjuntura.  

O primeiro programa do HGPE do segundo turno, apresentado no dia 24/10/1992, 

trouxe uma Benedita da Silva ainda mais “negra”, indicando que a vitória no primeiro turno da 

eleição estimulou-a a manter e a explorar o discurso de identidade na sua estratégia retórica. 
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Esta primeira edição parecia ter posto em prática a sinopse do personagem ao qual a imagem 

de Benedita da Silva não conseguiria mais se descolar nos vinte programas apresentados até o 

dia 12/11/1992. O Cenário, as roupas da candidata, a agenda desse primeiro programa, tudo 

pode ser lido como um prenúncio desse plano. Vestindo uma roupa estampada com motivos 

étnicos, mas que também se assemelhava a uniforme de campanha do exército, num estúdio 

onde se lê ao fundo “Benedita 13. Prefeita pro Rio”, a candidata petista, com a câmera 

posicionada para tomada em plano americano, durante quase um minuto e meio (00: 01: 23), 

agradece aos eleitores cariocas a votação do primeiro turno.  

Seu discurso lembrava do seu envolvimento com os movimentos para o impeachment 

do presidente Collor, a morte do Presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães48, e 

destacava que as bandeiras do segundo turno seriam outras.  A citação de uma música gravada 

pela cantora negra Leci Brandão (‘o nosso amanhã já tem um novo cantar, salve quem 

batalhou para mudar’) sinaliza para a afirmação da negritude. Já o apelo à mudança vem 

acompanhado com a metáfora da guerra. Mais precisamente, desde o editorial de abertura do 

programa enunciado pelo “narrador em off”, já chamava atenção o uso das palavras: força 

política, luta e garra, para falar sobre as qualidades do povo da cidade do Rio de Janeiro e, por 

extensão, dos seus próprios atributos: 

Rio, cidade famosa por sua beleza e pela força política de seu povo. Força que cantamos 
agora neste abre-alas para Benedita passar. Passar de braços com a tradição do carioca que 
luta e vibra em todos os campos: no Maracanã, nas ruas, nos morros, onde a luta serve para 
aproximar as pessoas.  
O Rio se prepara para um novo tempo de trabalho e realização. O Rio merece. O Rio 
reconhece seu próprio valor. Rio de garra que pintou a cara e com todo o país destituiu o 
presidente. Rio que vai seguir pelo caminho da democracia elegendo Benedita. 

 
 

O discurso de construção da imagem da cidade ganha saliência na narrativa imagética 

que acompanha o texto acima. Percebe-se o interesse da candidata em mostrar nessa peça os 

marcos paisagísticos da cidade do Rio de Janeiro, tais como, o Pão-de-açúcar e os Arcos da 

Lapa, ou ainda as pessoas que nela moravam (trabalhadores e jovens com os rostos pintados 

com a palavra “Impeachment”, nas passeatas do “Fora Collor”). São mostradas, na seqüência, 

                                                 
48 - Em 29 de setembro de 1992, o Congresso Nacional, em secção extraordinária, transmitida via televisão e 
rádio, ao vivo para todo o país, votou a deposição do presidente Fernando Collor de Mello 
<www.cpdoc.fgv.br/nav_fatos_imagens/htm/fatos/Impeachment.asp> Acesso em: 10 dez. 2006. O deputado 
Ulisses Guimarães morreu aos 76 anos nos dia 12 de outubro de 1992, num acidente de helicóptero no litoral do 
Rio de Janeiro.  
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as imagens de Benedita, nas ruas do Rio de Janeiro, fazendo campanha, e, na Câmara dos 

Deputados, colocando seu voto para depor o presidente. 

Depois de dar voz aos aliados políticos e diversos populares para endossar os méritos 

da sua candidatura, o passo seguinte de Benedita da Silva foi desferir o ataque ao seu 

adversário César Maia. Pensando que o cenário eleitoral estava favorável ao seu discurso de 

apelo à identidade e defesa do direito à cidadania, ou então pensando em manipulá-lo a seu 

favor para que sua persuasão pudesse tornar-se mais efetiva, Benedita trouxe para dentro desse 

primeiro programa uma peça que mostrava sua posição sobre o problema do arrastão que 

havia ocorrido há apenas seis dias atrás, na manhã do dia 18/10/1992, num ensolarado dia de 

domingo na praia de Copacabana e que, desde então, havia suscitado acirrados debates na 

imprensa envolvendo ela, César Maia, o governador Leonel Brizola, outros políticos, 

intelectuais e líderes do movimento negro carioca sobre segurança pública e desigualdade 

(Cunha, 2002). Ao mesmo tempo em que afirmava seu compromisso de defender os direitos 

das populações faveladas, que estavam sendo estigmatizadas como criminosos em potencias, e 

de mostrar-se zelosa, também, com a segurança dos moradores de classe média e alta da Zona 

Sul da cidade, que haviam sido vítimas dos arrastões, a candidata do PT buscava atacar César 

Maia, classificando como demagógica e conservadora sua proposta de usar as forças armadas 

para resolver aquele problema. É importante ressaltar a preocupação de Benedita da Silva de 

apresentar-se como uma candidata capaz de representar os interesses de todos os cariocas e 

não somente dos negros e favelados, como mostra a passagem abaixo:  

 
Vídeo: 
Imagem de Benedita na Rádio Nacional dando entrevista. Benedita aparece sentada atrás 
de uma mesa e usa uma blusa azul e um dos lados do ombro é estampado. 
(0:00: 16) 
 
Áudio: 
Benedita: ‘Eu acho que o morro merece todo respeito no momento em que alguém é morto 
no morro, como merece todo respeito essa população que foi ontem agredida pela questão 
do arrastão. Tenho preocupação com ambos porque são moradores dessa terra’. 
 
Vídeo:  
Imagens do arrastão que aconteceu na praia de Copacabana são mostradas em preto e 
branco. Aparecem policiais algemando pessoas nas ruas e dentro de ônibus. Uma página 
do jornal O Dia é mostrada no vídeo e um close é dado na matéria onde ler-se a seguinte 
chamada: O que os candidatos pensam do arrastão. Bené: É problema social. César Maia: 
‘chamo o exército’. 
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Áudio: 
Narrador em off: Foi de repente. Um grito, um gesto e logo o pânico. O 
arrastão na praia de Copacabana no último domingo aprofundou o 
sentimento de insegurança na cidade. O grave problema de segurança no 
Rio, tem que ser enfrentado com seriedade e não com demagogia eleitoral. 
Propor o exército nas ruas como faz o candidato César Maia é pura 
irresponsabilidade. Esta não é a destinação constitucional das forças 
armadas, que aliás foram treinadas para travar guerras convencionais, e não 
para tratar do policiamento da cidade. Não vamos transformar o Rio num 
campo de batalha. Adotar medidas violentas contra a violência geralmente 
acaba em tragédia. Foi o que aconteceu em São Paulo onde o Governo 
Fleury, do mesmo PMDB de César Maia, foi responsável pela matança de 
111 presos. A grande maioria ainda sem julgamento. O problema da 
violência nas grandes cidades, está ligado, em primeiro lugar, ao abandono 
social das populações e, em segundo lugar, a uma política de segurança que 
leve em conta os direitos e deveres dos cidadãos. Paz no Rio, é o que todos 
queremos. 

 

De acordo com Cunha (2002), desde 1984 os casos de arrastões têm sido reportados na 

imprensa carioca. Assim sendo, o que chama atenção nesse episódio é que, apesar de não ser 

novidade na história recente do Rio de Janeiro, o registro na imprensa da ocorrência de 

assaltos e ações coletivas de jovens nas praias, trens, ônibus e ruas da cidade, a divulgação, na 

maior rede de televisão do país, em “horário nobre”, das cenas de um grupo de jovens 

moradores das favelas, negros na sua maioria, naquele mesmo dia atacando e roubando os 

banhistas em pleno domingo de sol, numa praia que é um dos símbolos da cidade, acabou por 

produzir o fato político mais importante do segundo turno da campanha. Nas palavras de 

Cunha (2002, p. 95): “Com o advento do Arrastão de 1992, algo se quebrou. As imagens em 

torno da praia carioca seriam diferentemente retratadas e acrescidas de um novo sinal muito 

mais perturbador”. 

Ao produzir essa peça de propaganda, Benedita da Silva reeditou, no âmbito do HGPE, 

o debate que vinha sendo travado havia quase uma semana, com César Maia, em diversas 

universidades e na imprensa, sobre quais medidas que deveriam ser tomadas para acabar com 

os arrastões. Os posicionamentos dos candidatos para interpretar os arrastões e quais as 

estratégias para resolvê-los cristalizaram os posicionamentos que ambos iriam tomar ao longo 

do segundo turno, como também os principais traços das suas imagens e discursos. De um 

lado, esposando a visão consagrada entre os simpatizantes dos partidos de esquerda da cidade 

e, supostamente, com grande acolhimento entre os jovens (universitários) e intelectuais, ou 
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seja, os chamados setores progressistas da sociedade, Benedita da Silva defendia que “o 

problema da violência nas grandes cidades, está (estava) ligado, em primeiro lugar, ao 

abandono social das populações e, em segundo lugar, a uma política de segurança que leve 

(levasse) em conta os direitos e deveres dos cidadãos.”  

César Maia, por sua vez, sem nenhum constrangimento, defendia abertamente um 

discurso conservador de valorização da “lei e da ordem”, aparentemente impopular, e prometia 

que convocaria as forças armadas para restabelecer a segurança pública. O depoimento feito 

anos depois por César Maia (Maia, 1998, p.24-25) para explicar o sucesso da sua trajetória 

política, ilustra como o episódio do arrastão da praia de Copacabana foi importância para a 

definição do posicionamento da sua candidatura e da sua estratégia de campanhas no segundo 

turno das eleições de 1992, como também daquela adotada por sua oponente. 

O fato é que na hora em que o arrastão aconteceu e que entrei dizendo que ia colocar o 
Exército na rua, o PT acreditou que eu havia perdido a eleição. Para eles, o arrastão e o que 
vinha atrás do arrastão era o que dava voto. Só depois que a Benedita perdeu com uma 
diferença mínima de três pontos – 43% a 40% -, descobriram que o episódio me foi 
favorável. Como ela estava manietada pelo Bittar e pelo Sérgio Andréa, ia para os debates já 
preparada para fazer a pergunta: ‘Vai botar o Exército na rua?’ E eu respondia: ‘E também a 
Marinha e a Aeronáutica’. Na avaliação do PT, o episódio seria capitalizado por eles, e eles 
venceriam a eleição. O resultado deixou-os surpresos, porque fizeram a racionalização para 
trás. Na hora pensaram: ‘Maravilha, ganhamos a eleição, o povão está conosco, ele é um 
candidato das elites, um Amaral Neto de nariz grande’. 

 

Como vimos, decerto que César Maia sustentou uma posição oposta à de Benedita da 

Silva no que se refere à política de segurança pública. Todavia, a análise da resposta 

apresentada por ele logo no programa subseqüente, no dia 25/10/1992, dedicado à discussão 

sobre segurança pública, permite perceber que seu conservadorismo foi adaptado para 

contrapor os apelos de identidade da sua oponente e as características do eleitorado carioca. 

Pela ênfase dada, César Maia buscou opor-se ao governador Leonel Brizola durante aquele 

pleito, o que nos permite afirmar que se trata de um “conservadorismo moreno”49, por 

apresentar, ao mesmo tempo, um discurso de valorização da defesa da “lei e da ordem” e de 

                                                 
49 - Essa expressão é uma contraposição ao “socialismo moreno” do qual tratou Silva & Soares (1985) no seu 
seminal trabalho (O charme discreto do socialismo moreno. Dados – Revista de Ciências Sociais. Rio de 
Janeiro, vol. 28, n.2. pp. 253-273). Nesse artigo, os autores notam que um traço distintivo do PDT de Leonel 
Brizola nos anos 1980 foi a apresentação nos seus programas e nas plataformas eleitorais de uma declaração de 
compromisso com a defesa dos interesses da população negra e a disposição de debater a questão racial no Brasil. 
Segundo os autores, essa ideologia partidária foi apelidada de “socialismo moreno”, devido a proposta do PDT de 
tentar implantar no Brasil uma modalidade de socialismo menos ortodoxo que o europeu, que considerasse as 
especificidades do país, dentre elas a necessidade de combater as desigualdades raciais.  A palavra morena não 
tem implicação direta com a questão racial, mas sim com a idéia de brasilidade.    
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elogio à autoridade, à tradição, à família e à moral, e por revelar, também, traços personalista, 

paternalista, pluralista e inclusivo.  

Na peça abaixo, podemos ver que, dos 10 minutos a que tinha direito, César Maia 

absorveu para si perto de 4 minutos. Convêm assinalar que enquanto enfatizava, 

explicitamente, seu interesse em defender a manutenção da lei e da ordem, o discurso do 

peemedebista era ambíguo o suficiente para, com ajuda de gestos, tom de voz, modo de 

interjeição, interpelações personalizadas com os diversos segmentos do eleitorado (tais como 

polícias, moradores dos bairros classe média e alta, da periferia e das favelas), tanto para 

configurar-se numa retórica de defesa da “lei e da ordem”, quanto para ser um discurso de 

defesa dos direitos da cidadania, no mesmo padrão que Benedita da Silva pregava. Dessa 

maneira, como notou Maria Alice Resende de Carvalho (Maia, 1998), vemos que, por meio de 

artifícios retóricos baseados no uso de mensagens explicitas e implícitas, César Maia buscou 

associar a expressão da defesa da lei e da ordem a um bem universal e não somente a uma 

estratégia para proteger os interesses das elites, de manutenção do status quo ou ao exercício 

de práticas autoritárias. Vejamos a estratégia discursiva de César Maia para ocupar o espaço 

conservador naquela eleição:  

Vídeo: 
Efeito gráfico, com as palavras: PREFEITO – 15, logo abaixo, o nome: CESAR MAIA, 
em fonte azul. No vídeo a imagem de César Maia em estúdio, sentado, com a câmara em 
plano aproximado de busto. Ele veste roupa informal: camisa cor alaranjada, combinando 
com a cor do estúdio. Ele usa um pequeno microfone colado à camisa. A palavra 
PREFEITO-15 fica fixa na imagem. 
 
César Maia gesticula com as mãos enquanto fala. 
 
Áudio: 
César Maia: ‘Você já conhece, você deve ter visto nos jornais minha opinião sobre esse 
triste assunto dos arrastões. Houve algumas pessoas - e a gente sabe muito bem de que 
tipo de pessoa eu estou falando - que se mostraram falsamente indignadas, ruborizadas, 
escandalizadas, quando eu disse que no meu governo se for preciso eu chamo as forças 
federais, chamo o Exército pra garantir a segurança de nossa cidade em situações como 
estas. Pois eu repito aqui: chamo sim! 

É claro que minha primeira opção é exercer a confiança que sempre tive nas 
forças de segurança do Estado. Acredito plenamente na nossa polícia, confio na 
capacidade, na honestidade, da imensa maioria dos nossos policiais, sejam civis, sejam 
militares. Essa gente que se sacrifica nas ruas por puro idealismo. Porque o salário que 
ganha, as condições em que trabalha, são absolutamente revoltantes. Então, é claro, é com 
essa gente que eu conto. Mas se por um problema único exclusivo da responsabilidade do 
governo do Estado, por falta de autoridade, por falta de preparo, por falta de competência, 
por falta de vontade, e o que é ainda muito pior, por simples descaso, a polícia não estiver 
nas ruas em condições e em número suficiente pra garantir a sua segurança, a sua paz, o 
seu direito constitucional de ir e vir, ou de estar em qualquer lugar desta cidade sem medo, 
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sem preocupação, não tenham nenhuma dúvida: eu exerço uma prerrogativa que me é 
assegurado por lei, e solicito sim as tropas federais, de qualquer arma.  

O que não podemos mais, definitivamente, é conviver com o caos. O caos em que 
essa cidade se transformou. Comigo, decididamente, o Rio não vai ser mais essa cidade 
que agente viu hoje, o liberar da violência, liberada a marginalidade. E eu não estou 
falando só da beira da praia, não; eu estou falando de você, que vive aí na periferia, e que 
nunca viu uma simples patrulhinha passando em frente a sua casa.  

Eu estou falando de você que vive no morro, que tem a sua casinha na favela, que 
tem o direito à tranqüilidade dentro dela, e vê sua família, as conseqüências das 
intermináveis guerras entre quadrilhas de traficantes. Grande parte do problema tem raízes 
sociais. Concordo, concordo plenamente. E vamos atacar juntos essas raízes. 

Vamos criar novos empregos, vamos gerar condições para proporcionar uma vida 
mais decente, mais digna pra população de baixa renda. Mas não vamos permitir mais que 
esse seja o argumento usado pra deixar passivamente, que a violência, a baderna e o caos 
tomem conta da nossa cidade. Não. Vamos agir com rigor, vamos agir com autoridade, 
para que cenas como essas, essas que você viu, que o mundo inteiro viu, nunca mais 
voltem a acontecer’. (grifos nossos)     

 

Em meio ao embate entre Benedita da Silva e César Maia surgiram várias 

interpretações para explicar o episódio do “Arrastão na Praia de Copacabana”. Uma versão 

muito recorrente, segundo conta Alba Zaluar (Maia, 1998), e que até recentemente continuava 

a ecoar na voz dos articulistas dos principais jornais do país, afirmava que o arrastão foi “uma 

armação da Rede Globo” para ajudar a campanha de César Maia. Afinal, conta-se “que havia 

cinco câmeras da rede Globo em vários pontos da praia, antes que acontecesse qualquer coisa. 

E teria havido um estopim, para que as pessoas começassem a correr e tal”. Na sua crônica no 

jornal Folha de São Paulo, 10/10/2004, o escritor Carlos Heitor Cony, ao refletir sobre os 

lucros (eleitorais) que os arrastões têm garantido aos políticos, acrescenta novos contornos a 

essa versão, contando que o mesmo foi parte de uma conspiração para criar um cenário 

desfavorável à candidatura de Benedita da Silva:  

Sabia-se que um grupo ultra-reacionário estava disposto a fazer qualquer coisa para impedir 
que uma negra, moradora no morro, governasse uma cidade como o Rio, sala de visita e 
cartão-postal do Brasil. Mais tarde, houve outras tentativas de arrastão, sempre em vésperas 
de eleição. O estrago na imagem do Rio e do país é enorme e irrecuperável. Mas parece que o 
recurso foi absorvido como prática.    

O dado que mais instigava as narrativas de que houve uma conspiração para prejudicar 

a candidatura era a dificuldade de muitos em entender aquela coincidência de ter ali instaladas 

diversas câmaras para registrar o evento, como de outros arrastões que vieram a ocorrer nas 

praias cariocas posteriormente, como outro cronista do jornal Folha de São Paulo, Jânio de 

Freitas, na sua coluna do dia 25 de junho de 2002. 
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Depois começou a série de arrastões de delinqüentes nas praias. Desde o primeiro, em 
Copacabana, uma multidão de atacantes surgida em segundos na areia, por coincidência lá 
estavam câmeras registrando vídeos. A coincidência não perdia um só arrastão. Sempre para 
a exibição fantástica na noite de domingo. Mais recados, para novos destinatários, e não 
houve mais arrastões nem coincidências televisivas. (grifos nossos) 

Diferente do que acontecerá no primeiro turno, agora coube não a Benedita da Silva, 

mas a outros atores que estavam envolvidos no debate, a tarefa de apontar a dimensão racial 

que envolvia o caso de arrastões. Segundo assinala Cunha (2001), o então governador Leonel 

Brizola, figura sob a qual pesava a tarefa institucional de manter a segurança pública no estado 

do Rio de Janeiro, além de colocar sob suspeita a “espontaneidade” desses eventos, visando 

defender seu governo das responsabilidades de coibir aquele tipo de evento, foi o primeiro a 

chamar a atenção às atitudes discriminatórias implícitas nas imagens e nos textos produzidas 

para tratar dos mesmos. Ele apontava, sobretudo, a ênfase por parte da imprensa em mostrar a 

cor dos supostos autores daquele crime e a estratégia de reproduzir para os pobres os mesmo 

preconceitos usados contra os negros.   

Com efeito, como vimos na análise da conjuntura eleitoral, a racialização da campanha 

no Rio de Janeiro revelou-se mais intensamente no segundo turno das eleições quando se 

confrontaram Benedita da Silva e César Maia. A Figura 5, abaixo, ilustra a tensão que 

envolveu a disputa entre os candidatos logo após a ocorrência dos arrastões e durante as 

eleições, sobretudo no que se refere às acusações de parte a parte de mobilização de 

preconceitos raciais com fins eleitorais (O Globo, 21/10/1992, Opinião, p. 6). Essa charge 

mostra a banhista Benedita da Silva vestida com um maiô, deitada numa esteira na praia, 

ouvindo o rádio, e sendo interpelada pelo policial César Maia que, com um cacetete apontado 

em sua direção, exigia-lhe os documentos. É interessante observar que uma nota na charge, 

sinalizada com um asterisco, adverte ao policial — representante da lei e da ordem — que 

“racismo é crime”50.  

                                                 
50 - Durante a campanha, Benedita da Silva conseguiu mobilizar o apoio extensivo dos artistas e intelectuais, 
inclusive dos mais renomados cartunistas do Rio de Janeiro, tais como: Chico Caruso, Jaguar e Aroeira.    
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Figura 05. 
 

CHARGE – BENEDITA E CÉSAR MAIA 
 

 
Fonte: O Globo, 21/10/1992, Opinião, p. 6 

 

Anos depois, ao ser confrontado com a pergunta se o episódio do arrastão havia sido 

parte de um plano para favorecer sua candidatura, Maia sustentou que essas ações criminosas 

ocorreram várias vezes fora do período eleitoral e, além disso, que pesquisas realizadas pelo 

conceituado Instituto de Estudos da Religião - ISER já haviam identificado os grupos 

envolvidos naquele evento de Copacabana. Dessa forma, tais boatos já haviam sido 

“desmistificados” (Maia, 1998). 
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Como podemos constatar, depois do episódio do arrastão revela-se um cenário mais 

complexo que aquele apresentado por nós no primeiro turno. Agora, soma-se a este além da 

crise de representação dos políticos desencadeada pelos escândalos envolvendo o presidente 

Fernando Collor, também a imagem de uma cidade clivada por conflitos sociais e raciais. Com 

cores mais fortes do que aquelas usadas pelos candidatos da oposição na primeira fase da 

corrida eleitoral para representar o Rio de Janeiro como uma cidade marcada pelo caos 

generalizado na administração, vimos surgir a partir desse momento, nas retóricas dos 

candidatos e da imprensa, a imagem de uma cidade refém da criminalidade, com carência de 

infra-estrutura urbana e oportunidade de emprego e de renda para seus habitantes. A 

propaganda de César Maia distinguia-se, entre outras coisas, daquela produzida por sua 

adversária por desenhar o retrato de uma classe média sitiada por falta de segurança e 

saudosista do tempo em que o Rio de Janeiro era descrito com sendo uma “cidade 

maravilhosa”. 

Nesse contexto, o problema do preconceito racial, racismo e as desigualdades sociais 

passam a ser temas importantes da agenda dos candidatos e dos jornalistas do Rio de Janeiro 

(Cunha, 2002; Dias, 1995). As matérias dos principais jornais cariocas que interpelavam a 

classe média para falar sobre a situação da cidade traziam, freqüentemente, reflexões sobre os 

problemas de convivência entre esse grupo e os favelados (Cunha, 2002; Dias, 1995). Nesse 

contexto, sendo a população do Rio de Janeiro constituída por 45% de negros (pretos e pardos) 

e 55% de brancos, uma reflexão que se impôs foi saber se o carioca era racista, se o 

preconceito racial orientaria sua escolha eleitoral, uma vez que o segundo turno colocará 

frente a frente uma candidata negra e um candidato branco.  

Nesse momento, depois de vermos tantas versões e interpretações sobre o arrastão de 

Copacabana, é importante destacar que não é objetivo desta tese apontar os prováveis 

responsáveis pela realização do mesmo, mas, fundamentalmente, assinalar a importância da 

erupção desse fato (jornalístico) para a definição das estratégias discursivas de Benedita da 

Silva e César Maia no segundo turno, no que se refere à construção das suas imagens, 

plataformas políticas e visões sobre a cidade e seus problemas.  

Diferente do que vimos no primeiro turno, depois de uma semana de intensos embates 

travados entre os candidatos no horário eleitoral e na imprensa (inclusive no debate da Rede 

Bandeirantes de Televisão), as pesquisas apontavam uma inversão das intenções de voto em 
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favor do candidato César Maia.  Benedita da Silva que na sondagem realizada no dia 

23/10/1992 pelo IBOPE aparecia com 40% contra 38% de César Maia observou, no 

levantamento subseqüente realizado pelo mesmo instituto entre o dia 23 e 27/10, essa virtual 

vantagem passar para o seu adversário, que ganhou dois pontos enquanto ela perdeu esse 

mesmo percentual das preferências. Mesmo configurando um empate técnico, a notícia que o 

candidato peemedebista alcançara 40% das intenções de voto, enquanto a petista caiu para 

38%, descreveram um novo cenário. Obviamente mais favorável ao primeiro que ao segundo 

colocado.  

Mas não foi só a divulgação das pesquisas que traziam notícias desfavoráveis à 

campanha de Benedita da Silva. Uma reportagem publicada com chamada na primeira página 

do jornal O Globo do dia 24/10/1992, denunciando que “Benedita usou diploma falso para pôr 

filho na câmara” traria maior prejuízo à sua candidatura51. Configurando-se como escândalo 

político de nepotismo e cumplicidade no crime de falsificação de documentos, esta reportagem 

(convêm lembrar, veiculada no mesmo dia em que se iniciava o horário eleitoral de 

propagandas do segundo turno), exigiu da campanha petista a produção de uma peça de defesa 

com duração de cerca de dois minutos no seu programa do dia 28/10/1992, que se 

caracterizava por classificar como “armação das elites conservadoras” para “derrubar Benedita 

da Silva” e também por tentar dissociar a imagem da candidata das ações do seu filho. 

 

Narrador em off: ‘Alerta Rio. Há uma grande armação em curso com o objetivo de 
derrubar Benedita da Silva. Já se tornou comum, na véspera de eleições, falsas acusações 
contra os candidatos do povo. Na campanha que levou ao poder a dupla Collor - PC Farias 
os exemplos foram vários: campanha de imprensa forjando o envolvimento de militantes 
do PT no seqüestro do empresário Abílio Diniz. E o deplorável depoimento de Mirian 
Cordeiro. A campanha desencadeada pelas elites conservadoras, tentado responsabilizar 
Benedita pela contratação irregular de seu filho é rigorosamente falsa. O filho de Benedita 
foi contratado em 1983, como assessor, em cargo de confiança. Ao contrário do que 
afirmou O Globo, sua efetivação só se deu em 1987, juntamente com centenas de outros 
funcionários; nesta ocasião, Benedita já era deputada federal e, portanto, não participou 
desta efetivação. Aliás, a bancada do PT votou contra a aprovação desta lei, ao contrário 
dos vereadores do PMDB de César Maia. Foi nessa ocasião que Pedro Paulo apresentou 
um diploma falso, ou seja, quando Benedita já se encontrava em Brasília como deputada 
constituinte. Reconhecendo seu erro, Pedro Paulo se demitiu do cargo. Exigimos que as 
investigações prossigam apurando a situação dos assessores contratados inclusive por 

                                                 
51 - Esta matéria, publicada na integra no caderno especial sobre eleições, cujo título versava que “Benedita 
contratou filho com diploma falso”, denunciava que o filho da candidata do PT havia usado documentos falsos 
para conseguir um emprego na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A leitura do artigo de AZEVEDO 
(2001), permite perceber que são abundantes as evidências de parcialidade e partidarismo da Rede Globo na 
realização da sua cobertura jornalística desde 1982.   
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indicação dos vereadores do PMDB e seus aliados. Essa é a verdade dos fatos. Estes 
métodos que elegeram Collor de Mello foram derrotados uma vez pelo Impeachment. 
Vamos derrotá-los novamente em 15 de novembro elegendo Benedita da Silva, prefeita pro 
Rio’.  

 
 

A réplica aos argumentos de defesa de Benedita da Silva foi protagonizada pelo jornal 

O Globo, numa reportagem publicada logo no dia seguinte (O Globo, 29/10/1992). A acusação 

complementar publicada por esse jornal, no seu caderno especial sobre eleições, em uma 

reportagem de meia página, destaca em seu título que a “Enteada de Benedita usou diploma 

falso”. Outros dois subtítulos dessa matéria afirmavam: “Cargo de filha de candidata era 

ilegal” e “PT desvincula Benedita dos filhos”. O texto ratifica que os dois filhos da candidata 

do PT haviam usado de expedientes ilícitos – que atentavam contra a lei e contra os valores 

morais - para conseguir emprego sem passar por concurso público. Segundo o jornal, eles não 

apenas haviam falsificado documentos para serem contratados como funcionário da Câmara 

Municipal, como também haviam se beneficiado de um esquema popularmente conhecido 

como “trem da alegria”52.  

Não foi somente Pedro Paulo Souza Silva – filho da candidata do PT à prefeitura, Benedita 
da Silva – o único membro da família a fraudar documentos para ser efetivado na Câmara 
Municipal. A enteada de Benedita da Silva, Eunice Maria dos Santos, também falsificou 
certificados de conclusão de Segundo Grau para ser efetivada com o salário maior. Ela, 
contudo, foi ainda mais longe: conseguiu, no verso do diploma, um carimbo do 
departamento de Educação (DEC) da Secretária Estadual de Educação, validando o 
documento falso.  

 

Para uma candidata que vinha desde o início da campanha – como vimos - ostentando 

o discurso de valorização da ética na política como o seu principal trunfo frente aos seus 

adversários, ter a sua imagem associada a atos de corrupção configurava um ataque do qual 

era imprescindível retorquir, sobretudo naquele contexto de mobilização para o impeachment 

do presidente Collor, de crítica ao nepotismo e ao clientelismo. Dessa forma, Benedita da 

Silva apressou-se a apresentar sua defesa imediatamente numa entrevista num programa de 

rádio local, e dois dias depois da publicação da reportagem do O Globo, ela a re-apresentou no 

seu programa do HGPE do dia 31/10 e 01/11/1992. Pode-se observar o quanto esses ataques 

                                                 
52 - No glossário da política brasileira, trata-se de um recurso legal - mas socialmente reprovável desde os anos 
1990 - que os representantes do poder executivo, legislativo e judiciário usam para efetivar um grupo de 
funcionários prestadores de serviços de órgãos públicos - geralmente pessoas ligadas às suas redes de relações 
familiares, interpessoais ou clientelísticas - nos seus quadros, sem que esses se submetam aos concursos públicos.  
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eram percebidos como críticos para o sucesso da campanha de Benedita da Silva, pois os 

petistas puseram no ar uma peça na qual ela faz um pronunciamento que consome 70% do 

tempo de seu programa. No discurso de sete minutos que está abaixo transcrito, nota-se os 

seguintes aspectos: i) a tentativa do PT de desvincular a imagem de Benedita da Silva dos atos 

dos seus filhos, ii) co-responsabilizar a bancada do partido do seu adversário de ter organizado 

as contratações irregulares, de fazer uso do apelo às identidades com recurso para mobilizar a 

solidariedade de gênero, raça e classe para neutralizar as acusações de nepotismo e falta de 

ética, iii) denunciar o uso de estratégias de “campanha suja” por parte do seu adversário, e iv) 

o esforço de descontrução da imagem de César Maia. Trata-se de um discurso de apelo 

político, temperado com apelos explícitos de gênero, raciais e classe, com uma retórica crítica, 

linguagem ora informativa ora panfletária, pronunciado, como pode se perceber, com um tom 

constante de indignação.  

Vídeo: 

Legenda: “Nesta Sexta-feira, numa entrevista Benedita respondeu definitivamente às 
acusações veiculadas pela imprensa e pelo senhor César Maia”. Em plano de fundo 
encontra-se Benedita de perfil em frente a um microfone, vestindo roupa listrada, de cores 
marrom, preto e branco. À sua frente vê-se o interlocutor da rádio e um fotógrafo tirando 
fotografia de Benedita. 

(00:00:05) 

Áudio: 
Narrador em off: Nesta Sexta Benedita respondeu às acusações veiculadas na imprensa  
pelo senhor César Maia. 
 

Vídeo: 

Benedita (séria)  vestida de camisa social listrada, de cores marrom, preto e branco, 
sentada em estúdio    (plano aproximado de busto), onde no lado esquerdo a cima lê-se  
“Entrevista rádio JB” . 

(00: 00:22) 

Áudio: 

Benedita: Espero que seja hoje o último dia em que eu esteja falando neste 
assunto, não porque eu tenha fugido das explicações, mas porque eu exijo 
respeito com a minha pessoa. Quando nós colocamos que honestidade tem 
cara, honestidade tem cara. E é preciso respeitar a verdade da imprensa, 
mas porque a verdade da imprensa é maior que a verdade da Benedita da 
Silva, que com transparência está disputando a eleição para a prefeitura do 
Rio? Quero dizer ao companheiro, de que o PT não tem do que se 
envergonhar, porque eu também sou PT, como eu não tenho do que me 
envergonhar.   

Eu gostaria ainda de dizer, que como não fui conivente com meu filho, mas quero 
também ressaltar de que ele tomou uma atitude, que eu considero, nesse momento como 
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mãe de um filho que aos seis anos estava entregando pão na porta das madames, que fez 
carreto na feira, que teve que trabalhar sol a sol, que viveu também embaixo de uma casa 
sem teto, que passou fome, frio e sede, e que não teve como muita gente a mesma 
oportunidade. Não para justificar o erro de meu filho, mas como mãe também me acho no 
direito, porque estou sendo cobrada como mãe, não estou sendo cobrada absolutamente 
como outra coisa, e como mãe eu não pude dar aos meus filhos tudo aquilo que eles 
mereceriam; porque também como política, os que estão no governo, até hoje, não deram 
essa oportunidade.  

Não vou de forma nenhuma aceitar e quero respeito que à minha imagem esteja 
associado... o meu comportamento a essa atitude, mas vou defender o direito... porque não 
sou apenas mãe do Pedro Paulo, eu sou mãe, sabe, de filhos que não saíram das minhas 
entranhas, mas que estão pelas ruas, jogado, abandonado, mãe de mulheres que com 
dignidade ‘cheparam’, sabe, esmolaram, mas não permitiram jamais, ver a sua imagem 
depreciada, como digna mulher que devem ser todas elas, e do qual eu represento e faço 
parte.  

Quero dizer mais ainda, de que é muito bom que nesse momento nós estejamos 
enfrentando uma elite que é preconceituosa, que é racista e que não aceita, evidentemente, 
que uma mulher do povo esteja disputando um cargo majoritário na cidade. Nós não vamos 
ficar na defensiva. O PT não tem do que se envergonhar, porque nós estamos derrubando e 
desmistificando e provando, passo a passo, cada uma dessas atitudes, desse desrespeito que 
nós estamos tendo nesses últimos dias.  

E as oportunidades não são as mesmas, as coisas estão muito bem orquestradas. 
Por acaso vocês acham que o Partido dos Trabalhadores tem conivência com o crime 
organizado ou com o narcotráfico? No entanto as nossas imagens estão sendo colocadas e 
por quem? E por quem ela está, senão pelo representante dessa elite? Vocês acham que nós 
estamos aqui promovendo a baderna e promovendo os arrastões? Não, porque nós somos 
da paz, é a única candidatura que recebeu votos do setor de classe média, recebeu voto do 
setor popular e com dignidade quer a paz para a cidade. Somos nós aqueles que estamos 
apostando nas irregularidades, na venda de diplomas ilícitos? Não. Porque nós não temos 
conivência com essas coisas e não contratamos senão à luz do dia... (entra tomada do 
locutor do rádio que a está entrevistando).  

... E mais ainda eu gostaria de dizer (que) vou administrar a cidade com muita 
transparência. Não é só honestidade que tem cara..., as pessoas precisam ouvir a verdade e 
a verdade não quer ser ouvida. Eu me lembro perfeitamente, e tenho aqui, e não ia nem 
tocar nesse assunto, mas faço questão de tocar, que a minha filha insistia com o jornalista 
em apresentar as provas da sua documentação, da sua legalidade, no entanto o que ela 
ouviu foi o seguinte: não adianta porque vai ser publicado de qualquer maneira. Então, é 
preciso que agente tenha respeito invadindo a privacidade da minha família. Eu acho que 
cada um deve pagar pelos seus erros, mas nós precisamos ter um pouco mais de dignidade 
no enfrentamento político.  

O que tem agora é um desespero total do adversário, que não teve no debate 
político a oportunidade de ganhar o debate. Porque ele disse que eu não falava, que eu era 
uma ignorante, que eu não era uma pessoa articulada, e, no entanto, nós desmistificamos 
com a nossa atuação. Então, quando agente sai realmente do campo das idéias parte pra 
agressão e pra violência. É isso que está... vocês hoje estão vendo no jornal O Globo a 
imagem de Benedita de costa e a imagem do ditador, do colonizador com o dedo em riste 
de frente para Benedita. São manipulações de imagem, que faz com que a população não 
enxergue e não veja quem é que está disputando essas eleições. E não é Benedita que pediu 
o exército na rua não, não. Foi Benedita, não! Porque Benedita conhece o exército, eu sei 
que o adversário hoje, na rádio CBN, com licença aqui do JB, disse que nos anos setenta 
enquanto eu entrava pela janela, ele estava no exílio, e que exílio .... 

Eu quero lhe dizer que, realmente, eu sou uma servidora, uma servidora pública; e 
não tenho absolutamente vergonha de dizer isso, que fui contratada honestamente, e não 
foi irregular não, com comprovação, e sabe o que aconteceu? Na verdade, até mesmo o seu 
partido, que naquela época era do governo, eles de forma nenhuma já tinham há vinte anos 
sem fazer um concurso público para o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu fui contratada 
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legalmente e prestei o meu serviço, não precisa vasculhar a minha vida não, porque eu 
prestei um grande serviço. Quanto ao exílio, eu estava exilada; e sabe por que eu não quero 
os militares na rua, porque eu estava exilada nas favelas, onde era proibido consertar os 
barracos, onde as mulheres grávidas foram chutadas, onde não tínhamos o direito de ter um 
banheiro, onde nós estávamos organizando as comunidades, onde nós estávamos 
impedindo que os trabalhadores fossem açoitados. E muitas lideranças ficaram exiladas no 
seu próprio gueto chamado favela, porque nem sequer podiam falar ou descer. E nós, às 
escondidas, levávamos comida como se fôssemos bandidos, senhor César Collor de Maia. 
E o senhor não tem o direito, porque o senhor negou, ao voltar do seu exílio, todo o seu 
compromisso que o senhor tinha e representa hoje a elite. E Benedita não nega nem a sua 
raça, nem a sua classe, nem os seus ideais.  

 
 

Além desse tipo de mensagem que vimos acima, o repertório de estratégias de luta de 

Benedita da Silva incluía ainda o uso de outros tipos de ataques ao seu adversário, 

apresentando peças no formato de reportagens que o veiculava a escândalos financeiros e ao 

tráfico de influência junto ao governo do presidente Collor. Se a petista viu sua imagem 

associada ao arrastão e os escândalos envolvendo a denúncia de que seus filhos haviam usado 

diplomas falsos para conseguir empregos públicos, é também verdade que seu adversário 

viveu o desconforto de ver sua declaração de apoio ao “Plano Collor” de reestruturação da 

economia feita dois anos antes, bem como o seu envolvimento em escândalos de compras de 

terras em reservas ambientais serem exploradas pelos petistas como matérias-primas para 

peças de ataque. Ou seja, o uso de tática de “campanha suja” foi uma prática usada de parte a 

parte; e isto fez com que ambos os candidatos enfrentassem situações adversas nas suas 

campanhas desde o inicio do segundo turno.  

É importante assinalar que enquanto Benedita da Silva digladiava-se no debate com o 

Jornal O Globo, o candidato César Maia silenciava no âmbito do HGPE sobre esses 

problemas. Todavia, continuava a desferir seus ataques em outros francos da campanha de sua 

oponente. Em linhas gerias, o peemedebista dedicava-se a realizar um triplo movimento: i) de 

um lado, apresentar sua plataforma política, que neste momento sobrepunha várias propostas 

defendidas por sua adversária, particularmente aquelas voltadas para as soluções dos 

problemas das áreas de infra-estrutura urbana, serviços públicos e eliminação de impostos 

municipais para os moradores da periferia e favelas; ii) por outro lado, por meio de 

comparação implícita, ele fazia ostensivamente propaganda das suas aptidões para ser prefeito, 

tanto com armas para construção da sua imagem, como também como estratégia de ataque 

para, por meio do recurso discursivo da elipse enfatizar a falta de qualidades de sua oponente 

para o cargo; iii) por fim, ele dedicava-se a desconstruir todas as bases do discurso de 
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Benedita da Silva, desde o apelo de identidade de gênero até o partidário. Em cada novo 

programa, César Maia colocava em prática uma trincheira de mensagens para dilapidar a 

imagem e o conceito da campanha de sua adversária. Nesse sentido, um dos principais alvos 

era o seu discurso de apelo racial. 

Numa conjuntura política em que a sociedade carioca se mostrava disposta a punir 

todos que se envolvessem em atos de corrupção, tráfico de influência, abuso de autoridade ou 

nepotismo, ter suas imagens associadas com estes atos contribuía para tornar frágil qualquer 

reputação. Segundo Thompson (2002), os escândalos são uma expressão da luta pelo poder 

simbólico entre atores políticos, sendo uma das suas principais conseqüências a 

reconfiguração na reputação dos atores políticos e a confiança que neles se deposita. A 

ocorrência de escândalos implica a denúncia de um ato de transgressão de certos valores, 

normais ou códigos morais da sociedade. Se tomarmos como parâmetro os resultados das 

pesquisas, os escândalos que analisamos provocaram avarias irreparáveis na campanha de 

Benedita da Silva. Observa-se na série de pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha (ver 

Figura 3), que entre os dias 23 e 27/10, quando se intensificaram os embates no HGPE e na 

imprensa sobre os arrastões e os escândalos políticos, até o período entre os dias 11 e 13/11, 

antevéspera da eleição, Benedita da Silva perdeu três pontos. No período de quinze dias, ela 

caiu de 40% para 37% , ao passo que seu oponente subiu cinco pontos, passando de 38% para 

43%. Ao que parece, se as tentativas do PT de desvincular a imagem de Benedita da Silva dos 

atos dos seus filhos ou de co-responsabilizar as bancadas dos partidos de seus adversários, 

parecem ter sido pouco eficiente para reconstruir a reputação que esta ostentava no início da 

campanha, pelo menos parece que essas contribuíram para estancar a perda de votos que 

ameaçava acontecer.    

Pode-se supor que foi a prevalência, durante grande parte do segundo turno, de uma 

diferença de apenas três pontos percentuais nas intenções de voto entre os candidatos (menos 

que um ponto, se considerarmos a margem de erro), que estimulou uma acirrada disposição de 

luta nos candidatos para vencer o pleito, como pode ser notado na rispidez do debate eleitoral 

no HGPE e na análise dos discursos de César Maia. 
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2.7.2 - César Maia: “Vamos derrotar os nossos adversários a golpes de inteligência”  

Na disputa com os outros 10 candidatos pela preferência dos eleitores, César Maia 

apresentou-se como o mais inteligente, preparado e com o programa político mais apropriado 

para a cidade nas eleições à prefeitura do Rio de Janeiro, em 1992. O apelo ao eleitor racional 

e a apresentação de propostas pragmáticas formaram a base da estratégia de propaganda de 

Maia na televisão. Ele baseou a construção da sua imagem na ênfase dos seus atributos 

pessoais de homem inteligente, pragmático e objetivo. Encarnando a figura ora do 

administrador público ora do síndico de um condomínio, ele se caracterizou, desde o início de 

sua campanha, por interpelar o “homem comum” para tratar dos problemas pragmáticos que 

tocavam diretamente o seu cotidiano, tais como: segurança pública, redução dos impostos e 

melhoria dos serviços públicos. Incessantemente pintando o quadro de uma cidade 

abandonada, em seu relacionamento com o eleitor, ele lhe perguntava: “É este o Rio que você 

quer?” Logo em seguida, de maneira assertiva, lhe garantia: “O Rio tem solução”. 

Atento à conjuntura política que o cercava, ele também não esquecia de discutir temas 

políticos e ideológicos, manifestando indignação com os escândalos de corrupção no governo 

federal, mas sempre estendendo suas críticas ao governo municipal e estadual que estavam sob 

o controle do PDT, partido da candidata Cidinha Campos que estava na liderança da corrida 

eleitoral segundo as pesquisas de intenções de voto. Dessa forma, ele conduzia seu diálogo 

com a audiência (Programa César Maia - HGPE, 18/08/1992): 

 [...] É verdade que a crise nacional criou um quadro de desesperança... A crise econômica, 
o desemprego, a crise social, os serviços públicos... aí estão. E a crise moral? Quem é que 
podia imaginar que a corrupção tomasse conta como tomou do governo federal?. E aqui no 
Rio de Janeiro não é diferente, você sabe disso... Aqui os hospitais também não funcionam, 
as escolas de 1º grau não têm vagas, as crianças nas ruas, o trânsito um inferno e a 
violência? A violência tomou conta das nossas vidas.  

 

Nesse contexto, diferente de Benedita da Silva que preferia “federalizar” as eleições, o 

alvo preferencial dos ataques de César era o governador Leonel Brizola e o seu partido, o 

PDT.  

A reclamação por mudanças era a linha mestra dos discursos de César Maia. Na 

tentativa de projetar a imagem de um político independente, modernizador e pragmático, Maia 

não se conformava apenas em apresentar-se como um dissidente da primeira linha do quadro 

do PDT, mas um político anti-brizolista. Um dos atributos mais destacado na imagem de Maia 

era o fato de ser um ex-brizolista. Nas propagandas, sua imagem era definida em 
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contraposição a de Leonel Brizola, principalmente criticando o estilo brizolista de fazer 

política. Na retórica de César Maia, Brizola encarnou a figura do inimigo, aquele que precisa 

ser destituído do poder. Num cenário marcado pela crise da imagem dos políticos e das 

instituições políticas, ele revelava-se como “o candidato da lei e da ordem”. Todavia, a matriz 

na qual a autobiografia de César Maia foi construída era flexível o suficiente para permite-lhe 

não ser rotulado como um candidato conservador ao estilo da paisagem política americana, 

porquanto ele tinha o cuidado de combinar muitas facetas na sua imagem como mostra o 

primeiro programa do HGPE exibido no dia 18/08/1992.  

Nesse programa de abertura da campanha, lembrando sua fase de militância política, 

César Maia evoca um passado de luta junto ao movimento estudantil e aos partidos de 

esquerdas, mas apenas como referência que o economista, tecnocrata, classe média e pai de 

família, ainda, guardava dentro de si os ideais de valores democráticos da juventude. Sua 

trajetória mostrava a passagem das idéias juvenis da esquerda para o amadurecimento 

(pragmatismo) da idade adulta, sobretudo na sua visão da política, na valorização da ordem e 

na defesa da integridade e interesses da família. Com recursos da narração em off, recorte de 

jornais e cenas atuais, investindo cerca de dois minutos dos 5min e 52s que dispôs para fazer o 

seu primeiro programa, a narração da biografia do candidato foi a pedra fundamental para 

construção da imagem de César Maia.  

Vídeo: 
A peça começa com uma enorme quantidade de ruídos e gritos. As imagens em preto e 
branco mostram cenas de caos: pessoas sendo espancadas por policiais, grandes multidões 
levantando bandeiras e segurando um caixão. A câmera se movimenta de maneira rápida, 
se aproximando ou se afastando da cena. Uma tomada mostra jovens ajoelhados à frente de 
um avião.  
Um movimento de câmera da esquerda para a direita mostra a página de um jornal com a 
manchete: polícia paulista prende Vladimir e mais 1239 no congresso da UNE. A câmera 
começa a descer, mostrando o restante da notícia. A imagem do jornal se funde com outra, 
na qual aparece um estudante com as mãos na cabeça, e transforma em marca d´água. Uma 
página amarelada, com a foto de César Maia e outros estudantes, vira-se e dá lugar à 
imagem de uma série de jovens enfileirados, com as mãos na cabeça, ameaçados por 
polícias com cacetetes. A cena posterior se funde a esta e mostra a imagem de pessoas 
segurando uma faixa que diz: SOLTEM NOSSOS ALUNOS.    
Foto em preto e branco de César Maia. A imagem é virada como se fosse uma página. 
Imagens que se fundem umas as outras mostram cenas de pessoas numa escadaria. Entre 
elas, soldados armados.  
Foto de César Maia segurando dois bebês. A imagem é virada como se fosse uma página. 
A câmera se movimenta de baixo para cima e mostra cena de uma grande multidão 
segurando faixas. Ouvem-se gritos.  
Foto de César Maia mais novo transforma-se numa foto dele mais velho. Uma seqüência 
de fotos mostra César Maia em diferentes períodos de sua vida.   
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Neste momento, aparece um vídeo colorido de César Maia sendo beijado por uma 
garotinha negra. Em seguida aparece a imagem de uma mulher recebendo um folheto das 
mãos de César. Crianças e mulheres o cumprimentam.  
Áudio: 
Narrador em off: A geração dos anos rebeldes não vive só na ficção.  Ibiúna, 1968: a sede 
do congresso da UNE é invadida pela polícia; mil estudantes são detidos, vinte e um 
líderes estudantis permanecem na prisão por vários meses.   

O jovem César Maia está entre eles.  

Rio de Janeiro, 1969: Perseguidos e condenados pela ditadura, centenas de jovens são 
forçados a deixar o Brasil. 
César Maia está entre eles.  
 
Chile, 1973. Um golpe sangrento derruba Salvador Alliende e leva uma legião de exilados 
brasileiros a buscar refúgio em países livres.  
O pai de família César Maia está entre eles.  
 
No Brasil de 1992, a geração dos anos rebeldes é uma geração de homens e mulheres mais 
maduros, mais sofridos, mas eternamente jovens; que continuam sonhando com um Brasil 
livre, decente, justo, um país verdadeiramente digno.  
Entre o jovem idealista das décadas da repressão e o político e economista íntegro de hoje, 
existe muitos anos de estudo e uma enorme experiência em matéria de administração. O 
Secretário de Fazenda que, de 1982 a 86, saneou as finanças do Rio de Janeiro, o 
combativo deputado federal, o autor de vários livros e artigos, o líder social democrata e o 
carioca apaixonado. Apaixonado por sua cidade, apaixonado pelo Brasil. Este é o homem 
que vai dar ao Rio um novo destino, César Maia. 

 

César Maia mostrava grande a atenção aos benefícios das tecnologias de marketing 

político para o desenvolvimento da sua campanha. Seu programa revelava preocupação com 

os aspectos semióticos da mensagem, observando a escolha das cores do cenário, roupas dos 

candidatos, locações e características da audiência. A peça acima descrita, por exemplo, 

destaca-se pela coreografia entre imagem e áudio, na busca da condução do sentido desejado 

pelo candidato. O recurso de edição de imagem permite marcar as várias rupturas políticas ao 

longo da sua trajetória, de militante estudantil, exilado político de esquerda e secretário de 

Estado do governo (de Leonel Brizola) a candidato de oposição a este mesmo governo, como 

se fossem páginas viradas da vida de César Maia: “entre o jovem idealista das décadas da 

repressão e o político e economista íntegro de hoje, existe muitos anos de estudo e uma 

enorme experiência em matéria de administração”.   

A coordenação de comunicação da campanha de César Maia, a cargo do jornalista Nei 

Cantinho, preferiu utilizar uma linguagem pouco ousada em termos de propaganda política. 

Ele colocou seu candidato como protagonista da campanha, optou por não utilizar ancoras, 
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raramente utilizava celebridades e aliados políticos e compôs um programa com pouca 

diversidade de segmentos. A utilização de bonecos caricatos dos concorrentes foi o único 

ingrediente fora do comum para esquentar a sua propaganda na TV ou, melhor seria dizer, 

para atacar os seus adversários na campanha. É interessante notar que a campanha 

peemedebista manteve as diretrizes definidas pela estratégia de comunicação ao longo de todo 

o período eleitoral, apesar dos confrontos ocorridos com os diferentes adversários no palanque 

eletrônico. A mensagem reiterada exaustivamente na sua propaganda política, mas também em 

entrevistas na imprensa dizia que “[...] a população do Rio faria uma opção racional e 

inteligente nas eleições”. Mais ainda: que ele era entre todos os candidatos o mais inteligente 

e preparado, e usaria a inteligência como arma de campanha. Dessa forma, vemos que mais 

que um atributo pessoal, a simbologia da inteligência — títulos acadêmicos, eloqüência ao 

falar, domínio de câmera, capacidade de analisar conjunturas, segurança para identificar 

problemas e propor soluções e, principalmente, recorrência na verbalização da própria palavra 

inteligência e outros verbetes afins — era, como diria Meyrowitz (1985), a principal fachada 

da imagem de César Maia nessas eleições. O slogan da campanha não deixa dúvidas sobre 

esse aspecto: “César Maia – o voto inteligente”.  

Na sua luta para vencer as eleições, Maia recorreu às aulas de uma professora para 

melhor usar sua voz e seus gestos na sua comunicação com o público, sobretudo para travar o 

corpo-a-corpo na sua campanha nas ruas (Scotto, 1994 e 1996). Ele também enviou uma 

equipe aos Estados Unidos para conversar com os consultores do então candidato a presidente 

da república, Bill Clinton, e obter informações sobre tecnologias de campanhas naquele país 

(Maia, 1998)53.  

Os programas iniciais desse candidato interpelavam a classe média carioca 

solidarizando-se com os problemas de segurança pública que “os tornavam prisioneiros das 

grades que deveriam protegê-los” e com o valor excessivo dos impostos municipais. César 

                                                 
53 - Os depoimentos levantados em várias fontes não informaram se a equipe de César Maia colheu dados sobre 
as estratégias para disputar corridas eleitorais marcada por debates sobre relações raciais. Contudo, como 
veremos adiante, na secção que se dedicará a analisar a retórica sobre construção de identidade e relações raciais, 
que o candidato peemedebista mostrou-se muito sintonizado com o repertório de estratégias discursivas já 
utilizadas em corridas eleitorais bi-raciais entre brancos e negros nos Estados Unidos. Em seu livro (Maia, 1998), 
este político revelou sensibilidade à importância de se considerar o peso das variáveis sócio-econômicas e 
demográficas na opção de voto e na definição da estratégia discursiva.   
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Maia caracterizava-se por tratar, boa parte do tempo, de assuntos que tocavam diretamente a 

vida das pessoas: a falta de segurança pública, o valor da taxa de IPTU, os transtornos vividos 

por causa da burocracia municipal ao se buscar tirar uma licença para abrir uma micro-

empresa. Às camadas mais pobres da população, César Maia acenava com uma agenda repleta 

de propostas para solução dos problemas de habitação e acesso aos serviços públicos, tais 

como: a falta de água, saneamento básico, precariedade do ordenamento do trânsito e 

deficiência do transporte. Apesar do personalismo do candidato, a análise dos programas 

indica que se tratava de uma campanha baseada em “propostas”. Observemos a lista das 

propostas de Maia, segundo sua ordem de aparição nos programas: 

1. Reforço à segurança a pública; 

2. Anistia ou redução do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU; 

3. Eliminação de impostos municipais para a abertura de micro-empresas; 

4. Ampliação e melhoria da rede municipal de educação e aumento do salário dos 

professores;  

5. Desenvolvimento de programa de saúde bucal para crianças da rede municipal de das 

crianças carentes; 

6. Promoção de convênios entre prefeitura e empresas para criar cursos 

profissionalizantes; 

7. Disque-mãe: serviço de apoio á saúde da mulher gestante; 

8. Melhoria do transporte; 

9. Geração de emprego; 

10. Urbanização de favelas. 

 

Um exemplo de propostas de apelo pragmático na campanha foi a promessa de reforma 

tributária, que Maia anunciava dessa maneira: “Assim que assumir a Prefeitura, vou 

encaminhar um projeto de lei de anistia do IPTU para as pessoas que estiverem atrasadas, 

inadimplentes ou sem pagar até o dia 30 de junho de 1992.” (HGPE, 19/09/1992). Essa 

proposta foi também divulgada nos jornais O Globo, 25/7/92, O País, p.8.  

É importante salientar que as propostas de anistia ou redução do IPTU e a 

desburocratização da abertura de pequenos negócios eram temas presentes também nas 

agendas de outros candidatos dos partidos de centro e direta, como Sergio Cabral Filho 
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(PSDB), Francisco Dornelles (PFL) e Amaral Neto (PDS) (O Globo, 15/7/1992). Uma agenda 

marcada pelos temas de desenvolvimento urbano, aperfeiçoamento da administração pública e 

a geração de emprego, constituíram a espinha dorsal da plataforma do candidato peemedebista 

durante as duas primeiras semanas do HGPE, enquanto os principais candidatos concentravam 

seus ataques em Cidinha Campos e Amaral Netto, que lideravam a corrida eleitoral, segundo 

as pesquisas de intenção de voto.  

Desde o início da campanha, Maia mostrou-se preocupado com temas relacionados aos 

problemas de habitação. Ele declarava que as favelas teriam prioridade no seu governo caso 

fosse eleito. Prometeu construir “planos inclinados, posto de saúde, creches e escolas” nas 

favelas do Rio de Janeiro. Sua retórica revelava preocupações típicas dos candidatos de 

esquerda, com questões de desigualdade e exclusão social. Nesse sentido, observava-se que as 

populações faveladas foram bastante cortejadas pelos principais candidatos. Todos os 

candidatos acenaram com propostas para resolver os seus problemas. As favelas foram, por 

exemplo, uma das principais locações para as campanhas na televisão de César Maia e 

Benedita da Silva. 

Uma outra característica da retórica de Maia era definir, previamente, o público-alvo 

dos seus discursos. Seu modo de interpelar o eleitor sempre indicava para quem, 

especificamente, estava dirigindo suas propostas e promessas de campanha. Inicialmente, suas 

mensagens tentavam sensibilizar os segmentos da classe média carioca, agendando temas 

ligados à segurança, a ineficiência dos serviços públicos e o excesso de taxas públicas. A 

promessa de anistia do IPTU era feita aos funcionários públicos, aposentados e assalariados 

urbanos. A eliminação da taxa de alvará e imposto municipais para abertura de empresas 

dirigia-se aos pequenos comerciantes da cidade. Aos taxistas prometia-lhes melhores 

condições de trabalho e o fim da exploração da mão-de-obra dos diaristas pelos donos de 

frotas de táxis. Às mulheres das populações de baixa renda, ele se comprometia a implantar o 

“disque-mãe” – um programa de atendimento à gestantes que, segundo Maia, disponibilizaria 

36 ambulâncias em seis pontos da cidade para garantir atendimento a parturientes pobres e 

residentes dos bairros da periferia carioca. A preocupação com a saúde da mulher e da criança 

era a principal justificativa desse projeto.   

Quanto aos negros, nenhuma manifestação verbal (explícita) por parte do candidato de 

intenção de instituir programas em favor desse grupo foi computada no conjunto de 68 
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programas veiculados no HGPE. A estratégia típica de interpelação de César Maia aos negros 

era feita, como já destacamos anteriormente, por meio de mensagens implícitas, geralmente 

por meio de narrativas imagéticas, que mostravam que eles faziam parte dos grupos que 

seriam beneficiados pelas futuras políticas de seu governo, como ilustra o story-board54 

abaixo (Figura 6), que documenta a seqüência cronológica de fotografias da peça apresentada 

no programa do dia 11/09/1992 com as propostas de Maia aos taxistas:  

 
Figura 06.   

PROGRAMA DE CÉSAR MAIA, HGPE, 11/09/1992 
 
 

 
 
Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”, 2005. 

                                                 

54 - Entende-se por story-board a forma com a “história contada em seqüência de desenhos com indicação e 
orientações de enquadramentos para a equipe operacional” 
<www.tvebrasil.com.br/oficinatvedemidia/2004/glossario/s.asp.> Acesso em: 20 set. 2006. 
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Nessa peça César Maia, numa espécie de reportagem de rua, revela-se preocupado com 

as condições de trabalho dos taxistas do Rio de Janeiro e promete criar leis que lhes 

garantiriam adquirir seus próprios táxis, deixando de trabalhar como diaristas nas empresas 

locais. Apresentando depoimentos que descrevem uma situação de exploração do trabalho 

desses trabalhadores, mostra uma seqüência de rostos tristes até concluir a peça com um close-

up e o congelamento da imagem no rosto de um taxista negro. O rosto desse senhor será 

inserido, a partir daí, em mais de uma dezena de segmentos de propaganda ao longo da 

campanha, entre vinhetas e videoclipes. É importante frisar que essa peça caracteriza um 

exemplo de propaganda com mensagens raciais implícitas, sobretudo pela ênfase em 

identificar, por meio de imagens, como os negros estavam incluídos entre os segmentos que 

seriam beneficiados pelas propostas políticas do candidato.  

O padrão de discurso de mensagens raciais implícitas do programa de César Maia 

configura, conforme ilustra a Figura 7. a seguir, um esforço do candidato em tentar transpor as 

distinções entre ele (político, branco, classe média) e os outros (favelados, negros e mulheres). 

Não se trata de um discurso de elogio à identidade e de reconhecimento da alteridade como 

vimos na campanha de Benedita da Silva, mas antes a negação de ambos, pela celebração de 

uma sociedade cega a todas as diferenças, e, sobretudo, “color-blind”, onde não era relevante 

às diferenças de classe, raça, gênero ou ideologia, para definição das suas políticas públicas. 

No discurso racial implícito na propaganda de César Maia, os abraços e os beijos são 

expressões ao mesmo tempo da construção de um estilo personalista de relação do candidato 

com os eleitores, como também na postura de elogio aos cânones da democracia racial, isto é, 

cordialidade e harmonia entre os diferentes grupos da sociedade. 
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Figura 07.   
 

CLIPE DAS MENSAGENS RACIAIS IMPLÍCITAS                                                                   
NA CAMPANHA DE CÉSAR MAIA, 1992 

 
Ênfase: candidato de toda cidade e todos os cariocas 

 
Ênfase: inclusão de negros como um dos segmentos contemplados por suas políticas 

 
Propostas para as mulheres, jovens e crianças (negros)  

 
Apertos de mãos e beijos como prova de relação de respeito, amizade e amor  
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Ênfase: descrição de um mundo heterogêneos e a diversidade de apoio a candidatura  

 
Elogio a democracia racial e valorização da contribuição negra à cultura brasileira 

 
O candidato de todos que celebra a harmonia racial 
 
Fonte: Pesquisa de Tese “A inevitável visibilidade da cor”. 
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Por outro lado, a narrativa imagética de César Maia além de produzir um discurso 

desracializado para a sociedade mais ampla, também veiculou mensagens que garantiam que 

os negros seriam contemplados pelas políticas universais ou setoriais de seu futuro governo, 

como também os incluiria na representação do mundo atual que descrevia nos seus programas, 

geralmente nos segmentos da propaganda tais como: jingle e videoclipes. É verdade que o Rio 

de Janeiro descrito por César Maia era um mundo mais heterogêneo que o retratado por 

Benedita da Silva, por ter menos negros e mais brancos, pessoas da classe média, famílias, 

jovens universitários e banhistas das praias da zona sul.  

Comparando os clipes de mensagens raciais implícitas na campanha de Benedita da 

Silva e esses de César Maia, observamos que à medida que avança a campanha, o que 

distingue o discurso desses candidatos é menos o conteúdo das propostas que as retóricas 

sobre relações raciais que eles apresentam em suas campanhas. Seus planos de governo 

elegem os mesmos problemas como sendo o alvo das políticas públicas. Na sua disputa direta 

com a candidata do PT, Maia dedica várias propagandas para mostrar-se sensível aos 

problemas dos favelados, das crianças de rua e dos menores abandonados, e dispostos a 

desenvolver políticas públicas em favor desses segmentos. Olhando com atenção, podemos 

perceber que por diversas vezes o mesmo elenco de fotos era utilizada por um e outro 

candidato para representar seus posicionamentos sobre relação racial, como a imagem do 

menino negro e a menina branca se beijando, presente em ambos os programas.    

Se Benedita da Silva caracterizava-se por aparecer nos seus programas encarando a 

imagem de uma liderança negra, uma porta-voz dos excluídos do acesso à cidadania, que está 

ora à frente, ora ao lado daqueles que deseja representar, César Maia apresentava-se como um 

líder que está sempre acima, como um político profissional, mas ainda assim como um homem 

acessível, amável, solidário e amigo. O discurso verbal e imagético de Maia apontava o 

interesse desse candidato de tentar dar um caráter pessoal à sua relação com os eleitores. A 

ênfase em apresentar-se nas cenas de campanha sempre conversando e ouvindo as queixas das 

pessoas é a expressão da estratégia retórica da construção da imagem de César Maia como um 

verdadeiro amigo, conforme destacava seu jingle de campanha. No embate com Benedita da 

Silva, ele privilegiou em seus discursos o elogio a valores tais como: família, fraternidade, 

cordialidade e nacionalismo, argumentando que sua candidatura defendida esses componentes 

da identidade brasileira.  
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 Os ataques de Maia tinham como alvo preferencial o governador do Rio de Janeiro, 

Leonel Brizola (PDT). Mesmo quando criticava os problemas de infra-estrutura urbana e 

serviços públicos municipais da esfera de competência da prefeitura, atribuía as 

responsabilidades inteiramente ao governador. Sua estratégia era desconstruir a imagem do 

patrono político do PDT para desqualificar a candidata que ele estava apoiando. Em seus 

discursos, nos programas iniciais na televisão, o candidato da coligação Pensa Rio afirmava (e 

a imprensa se encarregava de propagar) que: 

O ciclo do brizolismo terminou. A situação de insatisfação é grande e por isso acredito que 
a população do Rio fará uma opção racional e inteligente nas eleições. E a inteligência é 
nossa arma. Vamos derrotar os adversários a golpes de inteligência. 
(O Globo, 25/06/1992. o país. p.80).  

 
Quando Maia percebeu o crescimento da candidatura de Benedita da Silva, sua agenda 

passou, estrategicamente, a incorporar os temas típicos da plataforma petista, sobretudo a 

preocupação em resolver os problemas de infra-estrutura e serviços públicos que afetavam as 

populações faveladas. Ao que parece, a entrada em cena de Benedita da Silva à frente da 

legenda do Partido dos Trabalhadores não exigiu mudanças somente na agenda dos 

adversários. A candidatura de Benedita da Silva imprimiu mudanças também no formato e na 

linguagem da propaganda. Observamos, na campanha de César Maia, mudança nos cenários, 

locações e personagens da campanha.  

Como César Maia baseou a construção da sua imagem na ênfase dos seus atributos 

pessoais de homem inteligente, pragmático e objetivo, seu programa fez também, 

relativamente, menos uso de apelos emocionais nas mensagens, tanto no primeiro quanto no 

segundo turno (17,3% e 14,1%), quando comparado ao conjunto. As peças do seu programa 

com apelo emocional freqüentemente buscavam humanizar o perfil excessivamente racional e 

técnico que ele estava consolidando. Eram momentos em que ele buscava mostrar 

solidariedade e identificação com os problemas dos baixos salários e pouca valorização do 

trabalho dos professores – lembrando que era filho de professores e ele próprio era também 

um professor. Seguindo o estilo da escola de Brizola, César Maia confiava na sua capacidade 

de oratória e monopolizava grande parte do tempo dos seus programas (retendo 30% no 

primeiro turno e 40% no segundo turno). Isto explica, em parte, o pouco uso que este 

candidato fez de políticos, celebridades ou instituições para conferir credibilidade aos seus 

argumentos de campanha.  
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 Contudo, não se deve precipitadamente concluir que César Maia usou como estratégia 

de construção de imagem unicamente a ênfase na apresentação das suas qualidades pessoais. É 

importante lembrarmos que os principais avalistas da competência de César Maia não foram 

os artistas e intelectuais, como na campanha de Benedita da Silva, mas sim os líderes do 

PMDB que naquele momento protagonizavam os principais papéis no teatro do impeachment 

do presidente Collor. Num momento em que os políticos possuíam uma imagem pública 

negativa em função das denunciais de corrupção envolvendo o Governo Federal, César Maia 

percebeu que a declaração de apoio a sua candidatura dos deputados federais Ulysses 

Guimarães, Ibsen Pinheiro e Amir Lando, respectivamente, Presidente da Câmara, Presidente 

da CPI de PC Farias e o Relator da CPI, não somente serviam como testemunhos para provar 

sua competência e honestidade, mas também reforçava as referências de identidade partidária 

que ele se recusava a assumir explicitamente em seu programa, pois todos faziam parte do seu 

partido.  

O uso intenso da imagem desses líderes políticos buscava colocar César Maia ao lado 

das correntes que clamavam por mudanças políticas, ao tempo que tentava dissociá-lo dos 

estereótipos dos maus políticos que tanto assombravam aquele cenário político. Essa estratégia 

revelou-se, particularmente, importante para conter os avanços de Benedita da Silva que desde 

o início da campanha foi um dos candidatos da oposição que melhor soube incorporar os 

clamores por ética na política e os apelos à mudança como bandeira de campanha. Isto 

significa que, no primeiro turno das eleições, o candidato César Maia buscou no campo 

político institucional os elementos simbólicos para credenciá-lo ao exercício do poder. 

Para conquistar a vaga para disputar o segundo turno das eleições à prefeitura, além de 

construir habilmente sua imagem na campanha, Maia usou prática de ataques constantes a 

todos os candidatos que se colocavam em seu caminho. Como os percentuais de intenção de 

voto do candidato peemedebista situavam-lhe apenas na quinta posição, patinando na casa dos 

5% a 6%, seu nome não era sequer cogitado para projeções sobre os possíveis contendores se 

ocorresse um eventual segundo turno. Observando Cidinha Campos e Amaral Netto na 

primeira posição nas pesquisas de intenção de voto no período pré-eleitoral, Maia dirigiu seus 

ataques, não exclusivamente, mas, principalmente, a esses dois candidatos. Sua estratégia de 

ataque consistia em desferir ataques pessoais aos adversários. Todos os concorrentes diretos 
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de Maia viram suas qualidades pessoais serem subestimadas por ele no que se refere à 

competência política ou administrativa, à postura ética e à inteligência. Essa linha de ação foi 

constante desde os primeiros momentos da corrida eleitoral, como declara o próprio César 

Maia (Maia, 1998, p.17-18), numa entrevista com intelectuais em 1996, sobre como 

desmontou a candidatura de Amaral Netto: 

É, acreditava que disputaria com a Cidinha, não havia alternativa. Como existia uma 
polarização Cidinha X Amaral, eu precisava bater no Amaral para entrar no seu lugar. 
Achava que não conseguiria desmontar a Cidinha e no segundo turno acreditava que 
‘lavaria’ a Cidinha, graças ao voto do não à Cidinha, do não ao Brizola. 
Entrei batendo firme no Amaral Neto. O Dornelles trouxe um dossiê enorme sobre a 
mulher dele, que morrera em São Paulo. Havia dúvidas se ela havia sido assassinada ou 
não, o famoso caso do Amaral Neto, que o ex-ministro da Justiça Alfredo Buzaid arquivou. 
Enviei cartas ao leitor, mala direta, para desestruturar o Amaral. Ele estava com 17-18%, 
enquanto eu estava com 4-5%, e precisei trocar. Não dava para trocar do outro lado, porque 
o discurso seria contra o PDT e iria provavelmente adensar outra candidatura que não a 
minha. 

 

Ou seja, as mensagens visando atacar ou desconstruir as imagens dos seus adversários 

eram dirigidas a todos na tentativa de conquistar espaço. Maia criticava todos os principais 

candidatos, como também os líderes dos seus partidos: Cidinha Campos, Benedita da Silva, 

Albano Reis, Técio Lins e Silva, Sérgio Cabral, Leonel Brizola e Moreira Franco (O Globo, 

20/7/92. O País, p. 4). Todavia, é importante destacar que como Cidinha Campos e Amaral 

Neto estavam na primeira e segunda posição nas pesquisas de intenção de voto, Maia 

concentrou seus ataques inicias a esses dois candidatos. Em resposta aos ataques de Maia, o 

candidato Amaral Netto (PDS) defendia-se mostrando a incoerência do seu adversário, 

lembrando que: “César Maia saiu dos braços do Brizola ontem e hoje quer se apresentar como 

anti-brizolista” (Amaral Netto, O Globo, 3/8/92. O País. p. 5).  

Convém frisar, que as críticas do peemedebista, quase que invariavelmente, buscavam 

dilapidar as qualidades pessoais dos seus adversários para administrar a cidade do Rio de 

Janeiro. Seu discurso apontava que seus adversários não possuíam competência ou então não 

estavam ainda preparados para ser prefeito de uma cidade complexa e importante como o Rio 

de Janeiro. Nesse sentido, para um candidato personalista como Maia – cuja principal 

estratégia de construção da sua imagem consistiu na auto-promoção de qualidades pessoais – 

fazer ataques aos ataques dos adversários, assinalando justamente a falta de qualificação para 

chefiar a prefeitura, era uma retórica coerente. Sobre a deputada federal Cidinha Campos 

(PDT), candidata favorita na disputa da sucessão municipal, Maia em tom jocoso comentou 
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que: “Cindinha tinha com o marido uma lanchonete no Norte Shopping que faliu. Como uma 

pessoa que não consegue administrar uma lanchonete pode ter a pretensão de administrar uma 

cidade como o Rio de Janeiro?” No que se refere a sua outra colega de congresso, Benedita da 

Silva, ainda no início da campanha quando a mesma não surgia-lhe no horizonte como real 

postulante ao cargo de prefeito, ele declarou: “É uma mulher admirável, mas não tem 

condições de ser prefeita. Nunca foi sequer presidente de uma Associação de Moradores. 

Acho uma maldade lançarem sua candidatura. Penso que tentam desmoralizá-la.” (O Globo, 

18/7/92. O País, p. 8). O tom jocoso e o uso de perguntas retóricas que mais propalavam suas 

noções do que questionavam as qualidades dos seus adversários, eram marcas do seu estilo de 

ataque. Se desafiado a avaliar as potencialidades de uma ou outra candidatura, Maia não 

hesitava em classificar como uma “piada!”, “uma brincadeira!” (O Globo, 18/07/92. O País, p. 

8).  É verdade que este estilo corrosivo de criticar qualidades pessoais e políticas dos 

adversários contribuía, por outro lado, também para vestir-lhe uma imagem de um homem 

arrogante e antipático, que seus adversários se encarregavam de explorar.   

Mas o arsenal de guerra do peemedebista não tinha apenas essa arma. Segundo conta o 

próprio Maia (1998), ele também fez uso da disseminação de boatos com o objetivo de 

desestabilizar a candidatura dos adversários nas eleições de 1992. O seu interesse era fazer 

com que as pessoas repetissem e propagassem uma idéia a respeito do seu adversário político 

até contaminar a opinião pública com este fluxo de informação negativa. No início do segundo 

turno, aproveitando o momento em que equipe de coordenação da campanha de Benedita da 

Silva foi para uma fazenda no interior do Rio de Janeiro para elaborar as estratégias de 

campanha para enfrentá-lo, César Maia lançou um boato que – segundo sua interpretação – foi 

um golpe mortal na sua adversária.  

Maia buscou associar a candidatura de Benedita da Silva ao crime organizado, dizendo 

que “havia uma articulação entre o tráfico e o PT” e que pelo menos um candidato a vereador 

desse partido tinha sido eleito com o apoio dos traficantes. Ao usar essa tática em sua 

campanha, Maia dizia inspirar-se no governador Leonel Brizola, que gostava de iniciar o 

denominado “fluxo tardeano” (o boato), lançando apelidos nos seus adversários. Nesse 

sentido, pode ser citado, como exemplo desse tipo de estratégia, a insistência do governador 

Leonel Brizola de apelidar de “sapo barbudo” o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, 

quando eles disputavam diretamente uma vaga para o segundo turno das eleições presidenciais 
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de 1989.  Conforme discutimos anteriormente, consideramos que um fator que conduziu ao 

acirramento do debate racial na campanha eleitoral de 1992 foi uma reação aos fluxos de 

boatos lançados na cidade contra Benedita da Silva. É interessante notar que no primeiro 

programa em que Benedita da Silva apresentou um discurso afirmando sua identidade étnica e 

racial foi produzido em resposta aos comentários do governador Brizola que afirmou que “a 

ditadura tinha sido tão perversa, mas tão perversa, que tinha até embranquecido à Benedita da 

Silva”. Esta candidata voltou a sofrer outros ataques de disseminação de boatos no segundo 

turno das eleições de 1992.  

Outro expediente de ataque utilizado pelo candidato peemedebista foi o apelo ao voto 

útil ao longo da campanha. César Maia procurou mostrar, exaustivamente, a dimensão 

estratégica que envolve as escolhas eleitorais no seu diálogo como o eleitor, visando propagar 

na mídia eletrônica, na imprensa e no corpo-a-corpo, o conceito de voto útil, até o último 

minuto das eleições do primeiro turno, com o seguinte discurso: “se você não quer Benedita 

nem Cidinha, vota comigo, porque os outros não têm chances” (Maia, 1989, p. 19). Tendo 

escolhido Cidinha Campos (PDT), como alvo preferencial dos seus ataques desde o inicio da 

campanha, fazendo um discurso anti-brizolista e acusando o governo estadual por todas as 

mazelas que a cidade maravilhosa enfrentava naquele momento, Maia disputava com os outros 

candidatos a posição de desafiante da candidata do partido do governador Leonel Brizola. Sua 

estratégia era se promover como o candidato mais preparado para enfrentar Cidinha Campos 

(PDT) no segundo turno decisivo das eleições. Nesse contexto, seu discurso dirigia-se 

principalmente aos indecisos e aos eleitores da frente de partidos de esquerda comandada pelo 

PT.  

Mesmo o surpreendente crescimento de Benedita da Silva que assumiu a primeira 

posição na corrida eleitoral, lançando Maia e Cidinha para disputarem entre si o direito de 

enfrentar essa candidata no segundo turno, não fez o representante do PMDB mudar o eixo de 

sua estratégia de campanha. Ele continuou a tentar mobilizar o sentimento anti-brizolista, 

dizendo que se “(os eleitores) queriam uma vitória total sobre o PDT precisavam votar nele e 

completar o serviço” (Programa de César Maia, HGPE, 30/09/1992). Somente quando 

percebeu a consolidação das intenções de voto para Benedita da Silva nas semanas finais antes 

das eleições do primeiro turno, Maia passou a mobilizar também o sentimento anti-petista 

presente entre os eleitores dos partidos de direita e os indecisos e a fazer apelos raciais 
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implícitos mais intensamente. Segundo O Globo (3/10/1992. O País, p. 17), com base na 

avaliação de que Maia tinha ainda alguma chance de tomar a vaga de Cidinha Campos no 

segundo turno, “o PMDB traçou também um plano minucioso para a boca-de-urna. Além dos 

dez milhões de cédulas com o nome de César Maia e de candidatos a uma vaga na Câmara 

Municipal, o partido vai distribuir cem mesinhas pela cidade. Nesses locais, os cabos eleitorais 

vão explicar a estratégia do voto útil e tirar dúvidas de eleitores sobre como votar certo...”  

Não resta dúvida que o conceito de eleitor do “modelo maiaísta” de competição 

eleitoral é um ator racional. É aquele ator que age orientado pela preocupação de maximizar 

seus lucros num cenário de escassez de recursos (Downs, 1957). Assim sendo, como exemplar 

especial de ator político que busca vencer as eleições nos discursos da campanha, era com um 

jeito professoral que César Maia escolhia o fim, indicava os meios para alcançar a meta, 

avaliando as perdas e os ganhos advindos das decisões. Obviamente, a ostentação de 

capacidade de analisar conjunturas e cenários políticos e econômicos fazia parte da mise en 

scène de Maia para cristalizar uma imagem de homem inteligente. 

Percebi a ascensão da Benedita antes do próprio PT. Mostrei a pesquisa ao Sérgio Arouca 
— que era o seu vice e não sabia de nada —, e disse: ‘A Benedita já está passando para 
primeiro lugar. Isso é bom para nós.’ Passei a insistir mais ainda no voto útil, mostrando 
que ‘Se você não vai votar na Cidinha, nem na Benedita [...]’ Ou então, ‘Se você tem um 
grande candidato como Amaral Neto, vote comigo, porque [...]’ Voto útil (Maia, 1998, p. 
19). 

 

E é justamente caminhando entre o fogo cruzado de tantos candidatos que disputavam 

uma vaga no turno decisivo, que Benedita da Silva surpreendentemente venceu o primeiro 

turno das eleições à prefeitura do Rio de Janeiro com 32,94% dos votos. A alegria e o 

otimismo dos petistas quanto às possibilidades de conquistar o Palácio da Cidade era 

alimentado também pelas primeiras pesquisas que apontavam que sua candidata superaria 

qualquer adversário no segundo turno. Se enfrentasse Cidinha Campos, as projeções 

indicavam que Benedita da Silva venceria com vantagem de até cinco pontos. Se o confronto 

fosse com César Maia, ela ganharia com mais facilidade, podendo estabelecer até vinte pontos 

percentuais de frente sobre esse candidato (O Globo, 4/10/1992. Eleições, p. 12).   

Estes cenários foram simulados antes de fechar as urnas e sem previsões exatas sobre 

quem seria o possível adversário de Benedita da Silva no segundo turno. O consenso entre os 

analistas era que a campanha pelo impeachment do presidente Collor contribuiu tanto para o 

sucesso da campanha petista como para o fracasso da campanha da representante do PDT do 
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governador Leonel Brizola. Capitalizando o sentimento antibrizolista presente na cidade, Maia 

também conquistou sua vaga no segundo turno.  

Podemos observar mudanças significativas na estratégia de persuasão utilizada por 

César Maia do primeiro para o segundo turno das eleições. Se na primeira fase da corrida 

eleitoral, o peemedebista caracterizou-se por destacar na sua imagem o perfil de um político 

competente, inteligente e racional, do tipo técnico-burocrata, já no seu combate particular com 

Benedita da Silva, ele tentou vestir-se também dos signos de líder carismático para tentar 

estabelecer com o eleitor uma relação de caráter pessoal e humana semelhante àquela que sua 

oponente no turno possuía com o eleitorado. De fato, no segundo turno, César Maia 

combinava duas posturas para interpelar a audiência: ora como um político tecnocrata que 

apresentava o diagnóstico mais minucioso sobre os problemas do país, do estado e da cidade, 

juntamente com as respectivas soluções para cada problema; ora como um político paternalista 

tentando reeditar a relação familiar que Getúlio Vargas construiu com os trabalhadores 

brasileiros nos anos do Estado Novo. Tudo isso para contrapor a retórica de apelo às 

identidades de Benedita da Silva.  

César Maia armou-se com um discurso de negação da existência dos conflitos sociais e 

raciais com base no elogio à união da sociedade e à harmonia entre os cariocas. Ele operava a 

negação do conflito social projetando a imagem de uma cidade harmônica, fraterna, como 

local de convivência alegre entre as pessoas.  É o resultado dessa estratégia produziu 

programas ricos em cenas de fraternidade e amizade inter-racial, inter-geracional e inter-

classe, como ilustra as diversas fotografias de cenas de campanha e videoclipes que 

mostravam a convivência alegre entre as pessoas na cidade. 

 No segundo turno, ao invés do discurso de enaltecimento do saber técnico, Maia 

privilegiou em seus discursos o elogio aos valores e os sentimentos, argumentando que sua 

candidatura defendia esses componentes da cultura nacional.  Se Benedita no seu processo de 

construção de imagem caracterizou-se por aparecer nas cenas de campanha sempre com um 

microfone em punho interpelando a audiência para falar de política, Maia preferia aparecer 

conversando com as pessoas e ouvindo suas queixas. Sua atenção era, particularmente, 

dirigida às mulheres negras e aos homens. Além disso, César Maia diminuiu o número de 

holofotes que destacavam seus atributos pessoais e aumentou a carga de criticas aos seus 

opositores – ora Benedita da Silva, ora o Partido dos Trabalhadores.  É marcante a sua 
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preocupação em mobilizar em seus discursos os apelos aos valores – honestidade, família, 

fraternidade – consagrados na sociedade brasileira, sobretudo os eleitores mais conservadores, 

como estratégia especifica para neutralizar os apelos raciais e de gênero de Benedita da Silva.  

É importante destacar que nem Benedita da Silva nem César Maia fizeram uso de 

propagandas racistas em suas campanhas. Benedita destacou as diferenças e desigualdades 

raciais como parte do seu argumento de defesa dos direitos à cidadania para todos, 

principalmente seu próprio direito de alcançar o cargo máximo da administração municipal. 

Quanto a César Maia, exceto quando dirigiu sua mensagem aos judeus, esse não identificava 

verbalmente os grupos da sociedade segundo cor, raça ou origem étnica. O mundo dele era 

composto por pobres e ricos, não-assistidos e assistidos pelos poderes públicos.  

Cientes que o sucesso de uma campanha eleitoral não é o resultado apenas da 

eficiência das propagandas políticas e das mobilizações coletivas, mas também produto das 

políticas de alianças com outros partidos e grupos da sociedade, Benedita da Silva e César 

Maia não tardaram a construir suas alianças para o segundo turno. Enquanto o comando da 

campanha petista seguiu para o interior do estado para traçar as estratégias para enfrentar 

César Maia, esse agilmente articulou suas alianças. Coerente com o discurso anti-brizolista do 

inicio da sua campanha, Maia dispensou o apoio do governador Leonel Brizola para disputar o 

turno final. Ele aproximou-se dos partidos de centro e direita, construindo um arco de alianças 

que incluía o PSDB, PTB, PFL e dissidentes do PDT (O Globo, 13/2/1992. O País, p. 3). 

Festejou a adesão dos “marcellistas”55  à sua candidatura. O apoiou das lideranças das centrais 

sindicais CGT e Força Sindical conferiu a Maia legitimidade política para falar aos 

trabalhadores. Diante da derrota da sua candidata, o governador Leonel Brizola decidiu não 

apoiar nem um dos dois candidatos, preferindo mobilizar os simpatizantes do seu partido a 

votar nulo no segundo turno. Benedita da Silva, por sua vez, conseguiu o apoio do PRN e 

outros pequenos partidos, além de uma parcela menor de dissidentes do partido de Brizola.    

Neste período, visando mobilizar contra Benedita da Silva o eleitorado anti-petista e o 

eleitorado conservador, Maia não hesitou em mandar uma equipe de televisão a São Paulo 

para colher depoimentos de populares atacando a administração da prefeita Luiza Erundina 

que havia sido eleita pelo PT em 1988. Com feito, administração de Erundina não estava 

                                                 
55 Corrente do PDT liderada pelo prefeito Marcello Alencar. 
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sendo bem avaliada pela população paulistana, com cerca de 41% das pessoas classificando-a 

como ruim ou péssima, segundo pesquisa do Datafolha realizada no mês de junho desse ano. 

Quanto ao prefeito Marcelo Alencar (PDT) - que imprensa dizia que estava discretamente 

apoiando César Maia no segundo turno - nesse mesmo período descontentava, com essa 

mesma intensidade, apenas 15% dos cariocas, mesmo tendo contra si um ambiente de 

discussões sobre os problemas da cidade do Rio de Janeiro (O Globo, 7/7/1992, O País, p.7). 

Dessa maneira, vemos que o candidato da coligação Pensa Rio tinha noção de que era preciso 

desmontar todas as bases de sustentação da candidatura de Benedita da Silva. Certamente, 

passou a pesar na balança contra Benedita da Silva a imagem negativa do PT junto aos 

segmentos mais conservadores e da classe média carioca, e a capacidade de César Maia de 

mobilizar rapidamente o apoio dos principais partidos que disputavam aquele pleito. Com 

efeito, na história recente do Rio de Janeiro construir alianças políticas significa recrutar 

lideranças locais capazes de abrir as portas de grandes redutos eleitorais e de ter acesso ao uso 

das máquinas eleitorais dos partidos. 

A partir dessa descrição da disposição dos candidatos podemos mais uma vez notar que 

o confronto entre Benedita da Silva e César Maia no segundo turno das eleições caracterizou-

se pela agressividade das campanhas. Estratégias de propaganda negativa, denúncias de fraude 

e corrupção, questionamento da acuidade das pesquisas de opinião, mobilização de clivagens 

de classe, raça, gênero e político-partidário foram artefatos utilizados, em menor ou maior 

intensidade, por ambos os candidatos na disputa.   

Benedita da Silva confiava na capacidade de mobilização da militância petista, dos 

movimentos sociais e dos evangélicos para vencer as eleições. Na sua campanha na televisão, 

a candidata petista tinha o desafio de redefinir sua imagem para atrair novos segmentos do 

eleitorado, para que não fosse retratada pela propaganda de Maia como candidata dos 

favelados da cidade. Para tanto Benedita da Silva tinha como principal estratégia evocar as 

imagens e as experiências administrativas do Partido dos Trabalhadores como garantias de que 

poderia por em prática no Rio de Janeiro “o modo petista de governar”. O desafio da candidata 

do PT era conquistar o eleitorado da classe média carioca, principalmente aquele que residia 

na Zona Sul e na Barra da Tijuca. A utilização do depoimento de artistas e intelectuais 

declarando apoio à candidatura petista era sua arma para superar a sua rejeição pela classe 

média. Como tática de ataque ao seu adversário, o plano da petista era associar a imagem de 
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César Maia ao presidente Fernando Collor, ao PMDB e ao seu então presidente, o ex-

governador de São Paulo Orestes Quércia. Em síntese, a idéia era dividir o programa em três 

blocos: continuar abordando temas nacionais na campanha, apresentar o programa de governo 

e construir a imagem do partido. 

César Maia, por sua vez, declarou que não planejava desenvolver ostensivamente 

campanha negativa contra Benedita da Silva no segundo turno. Os assessores de Maia 

afirmavam que a prioridade deles seria fazer uma campanha centrada no seu próprio 

candidato, apresentando suas qualidades e seu programa de governo. Contudo, o 

desenvolvimento da campanha mostrou que sua estratégia discursiva combinava ao discurso 

de valorização da competência do seu candidato, as propagandas de ameaça à população do 

Rio de Janeiro. Essas peças enfatizavam que se eles entregassem o comando da prefeitura a 

Benedita da Silva significaria viver num completo caos, isso porque nem ela nem tampouco o 

seu partido teriam a competência para administrar a cidade. Os discursos da ameaça 

descreviam a eminência da perda da ordem: “Before it is too late” (antes que seja tarde 

demais), da mesma forma que exclamavam as primeiras gerações de políticos brancos ao 

enfrentar os candidatos negros que os desafiavam na disputavam às prefeituras das grandes 

cidades americanas nos anos 1970 e 1980 (Colburn & Adler, 2001). Para seduzir o eleitorado 

Maia fez apelos a todos os segmentos da sociedade, descrevendo as vantagens que ele lhes 

daria no mundo futuro, caso ele se tornasse prefeito. Seus programas possuíam mensagens que 

falavam direto aos trabalhadores, às mulheres, aos favelados, aos judeus, aos aposentados, aos 

professores, aos estudantes, etc, menos aos negros.   

 Durante as eleições, os candidatos se enfrentaram em uma série de debates nas rádios e 

redes de televisão locais, como também em eventos promovidos por universidades e 

sindicatos. Esses confrontos freqüentes permitiram que cada candidato estudasse os 

movimentos do seu adversário, percebesse as reações das platéias com relação aos argumentos 

e os desempenhos de cada candidato, e desenvolvesse estratégias que seriam utilizadas em 

suas propagandas no HGPE. Revelando uma sensibilidade à influência das representações 

raciais, sobretudo no que se refere às expectativas de papéis sociais, César Maia explicou sua 

estratégia nos debates com Benedita da Silva (Maia, 1998, p. 23-24): 

Mas, então, éramos muito cuidadosos na aplicação do segundo golpe. Eu fazia uma 
pergunta, era o primeiro golpe, esperava a réplica. Quando sentia que a situação estava 
desequilibrada, a segunda pergunta era mais mansa. Empatava na segunda pergunta e 
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seguia adiante. Mais ou menos essa foi a tática que desenvolvi. Eu tinha cuidado com a 
Benedita.  

 
Tal tática era embasada na avaliação do candidato do PMDB de que: “Ela (Benedita da 

Silva) já entrava muito tensa no debate, não queria nem me cumprimentar. Se, numa hora 

dessas, chora e me acusa de branco [...]. Eu precisava tomar cuidado com essa possibilidade” 

(Maia, 1998, p.22). Podemos concluir com esse depoimento, que fez parte dessa avaliação 

além da etiqueta de relações de gênero, a influência do fator racial. Afinal, este debate não era 

apenas um confronto entre dois políticos disputando o voto de confiança dos eleitores, era 

também um confronto entre um homem e uma mulher. Nesse sentido, como observa Kahn 

(1993), os ataques contundentes de um candidato contra uma candidata podem ser 

interpretados não apenas como uma agressão de um político contra seu adversário nas 

eleições, mas como de homem contra uma mulher e, portanto, passível de sofrer as censuras 

morais previstas na etiqueta de relações sociais (patriarcais) brasileiras que diz que “homem 

não bate em mulher”. O que está em jogo, nesse sentido, é o perigo que o candidato pode 

enfrentar de ver sua imagem sofrer as imputações de ser tomado como uma pessoa prepotente, 

arrogante ou, até mesmo, machista.  

Se no confronto se estabelece entre um homem branco e uma mulher negra, como 

ocorreu no embate entre César Maia e Benedita da Silva, as representações de gênero e de raça 

se mesclam, de maneira a obrigar os atores a definir suas estratégias discursivas considerando 

as especificidades desse arranjo. O depoimento de Maia sugere, também, que ele tinha essa 

compreensão sobre essa dimensão da disputa eleitoral. Vemos, assim que para este candidato 

era fundamental, para a definição da sua estratégia de campanha, a percepção geral das 

características do seu adversário em termos de filiação partidária, sexo, idade, cor e classe 

social. E é tentando destruir cada uma dessas bases na identidade de Benedita da Silva que ele 

desenvolve, no segundo turno, uma campanha no formato de guerrilha.  

A análise de conteúdo nos oferece as pistas suplementares sobre as estratégias 

discursivas dos candidatos numa competição eleitoral. Ela nos indicará não somente a 

distribuição dos conteúdos, mas também as estratégias dos candidatos (o re-ordenamento e 

redistribuição dos segmentos da propaganda) e a dinâmica do debate entre os competidores.  
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2.8. ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS PROGRAMAS DE BENEDITA DA SILVA E 
CÉSAR MAIA 

A análise de conteúdo dos programas de Benedita da Silva e César Maia veiculados na 

televisão no HGPE oferece também outros elementos para identificar as estratégias discursivas 

desses candidatos na corrida eleitoral do Rio de Janeiro em 1992. Focalizando o olhar sobre a 

campanha de Benedita da Silva, vemos que o desafio inicial da campanha de Benedita da Silva 

era convencer a maioria do eleitorado carioca que uma mulher negra e favelada seria capaz de 

governar uma grande cidade como o Rio de Janeiro, levando-se em consideração que essas 

identidades são associadas às condições sociais de subalternidade. Sobre a estratégia de 

comunicação de Benedita da Silva, conforme matéria publicada no jornal O Globo, em 

13/7/92 que tratava dos planejamentos de campanha de todos os candidatos, os coordenadores 

petistas tinham como diretriz básica destacar a importância da ética na política, usando para 

tanto imagens e depoimentos de populares, personalidades e políticos. 

Parte do plano era utilizar também desenhos animados com imagem de Benedita da 

Silva e do seu candidato a vice-prefeito, o deputado federal Sérgio Arouca (PSB), para dar 

dinamismo à propaganda. Além dos potenciais obstáculos que os preconceitos (social, racial e 

de gênero) poderiam provocar, um outro grande problema da campanha de Benedita era o 

tempo dedicado à propaganda dos vereadores que consumiam quase metade do tempo que lhe 

era disponível no HGPE. Dos 4min e 45s do seu programa, cerca de 2 minutos eram 

reservados aos candidatos a vereadores dos partidos que apoiavam sua candidatura, por força 

das já citadas negociações para montar a coligação. Já o peemedebista César Maia, detentor do 

maior tempo no horário eleitoral gratuito, com programa de duração de 6min e 16s, não sofria 

grandes prejuízos por ceder 20% do seu programa aos candidatos a vereador da sua coligação.  

Os Gráficos 4 e 5 permitem observar que ambos os candidatos optaram por desenvolver 

campanhas utilizando os recursos discursivos televisivos mais usuais nas campanhas 

brasileiras. Isto inclui, portanto, o uso de peças como: vinhetas, jingles, narradores em off, 

pronunciamentos dos candidatos, depoimentos de aliados para atacar os adversários, 

declaração de apoio de políticos e celebridades para avalizar seus atributos para o cargo e 

depoimento de populares para ilustrar as impressões correntes sobre os problemas que afligem 

a sociedade como um todo ou segmentos dela. Contudo, o elemento que solta aos olhos é o 

padrão de participação dos candidatos nos seus próprios programas, isto é, o tipo de exposição 
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que cada candidato opta por fazer da sua presença nos programas de propaganda política. Se o 

candidato é o personagem central dos programas do HGPE, como bem assinalou Albuquerque 

(1999), as condições que cercam a sua apresentação para o público telespectador adquirem 

uma importância crucial para quem se propõe a analisar esse tipo de programa. Dessa forma, 

retomamos aqui, mais uma vez, o problema da nossa pesquisa, que é a reflexão sobre as 

questões que cercam a imagem e os discursos dos candidatos negros e dos seus adversários em 

corridas bi-raciais. 

Gráfico 04. 
 
 

 
 
Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
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Gráfico 05.  

 

                                                                                           

     Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
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Na Tabela 3, notamos que tanto no primeiro quanto no segundo turno a estratégia de 

persuasão da campanha de Benedita da Silva tinha por base mais o endosso de terceiros para 

avalizar os seus atributos para governar a cidade do que sua participação como protagonista 

(primeiro ator) dos programas. Para tanto, como mostra a Tabela 4, uma constelação de 

celebridades, políticos, intelectuais e populares, declamavam as qualidades da candidata 

petista para ser prefeita do Rio de Janeiro. Observamos, dessa forma, que se desenham dois 

padrões de visibilidade entre esses dois candidatos nesta eleição. 

Tabela 03. 
 

PRESENÇA DO CANDIDATO NO SEGMENTO DOS                                          
PROGRAMAS DO HGPE EM 1992 - (%) 

 Benedita da Silva César Maia. 
Presença do candidato 1° turno 2º turno 1° turno 2º turno 
Ausente 33,3 20,9 48,8 16,7 
Sonora 12,9 13,6 20,0 22,7 
Imagem 11,0 27,6 22,3 27,6 
Menção 42,8 37,9 8,4 33,0 
Voz -- -- 0,5 -- 

Total 100 100 100 100 
                       Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”.   

Uma pergunta fundamental é saber que fatores explicam o padrão adotado por 

Benedita da Silva. Com efeito, é difícil elucidar porque os estrategistas da sua campanha 

fizeram tal opção, uma vez que não tivemos oportunidade de entrevistá-los e compreender a 

lógica que orientou suas ações. Contudo, podemos especular logo de início, que essa tática 

tivesse um duplo objetivo: o interesse de evitar potenciais rejeições à candidata (da ordem de 

14%), e capitalizar o prestígio das várias personalidades do mundo da política e das artes 

como estratégia eleitoral. Não é segredo para ninguém familiarizado como o marketing 

político que o uso desses artifícios faz parte do repertório de estratégias para racionalizar o 

grau de visibilidade dos candidatos, evitando rejeições e melhorando o processo de construção 

da imagem do candidato. Conforme nos informa Duda Mendonça, essa tática foi empregada 

por ele para solucionar os problemas de rejeição que Paulo Maluf enfrentava quando concorria 

á prefeitura de São Paulo em 1992:  

Nossa estratégia foi, assim, usar o coração como marca e como tema principal da 
campanha. Ao mesmo tempo, diminuímos a exposição pessoal do Maluf. Aproveitamos o 
fato de ele ser um político bastante conhecido do eleitorado paulista, substituímos então 
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sua foto, em muitas peças publicitárias, por um grande e simpático coração vermelho. (...) 
Na televisão, em suas campanhas anteriores, Maluf aparecia falando ao longo de quase 
todo o seu programa – como faz o Brizola ainda hoje, uma coisa chatíssima, que ninguém 
agüenta mais. Agora, seu programa seria totalmente diferente. Ele apareceria – como, de 
fato, apareceu – falando apenas textos curtos, de no máximo dois minutos. E quase nada de 
improviso (Mendonça, 2001; p. 173).      

 

Tabela 04.  

ORADOR DOMINANTE DO SEGMENTO DO HGPE NO 1º E 2º TURNO                                         
DA ELEIÇÃO À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 1992 - (%) 

 Benedita da Silva – PT César Maia – PMDB 
Orador dominante 1º turno 2º turno 1º turno 2º turno 
Sem narrador 9,1 0,2 0,3 5,9 
Candidato 10,4 11,0 18,6 20,5 
Patrono 0,4 0,3 -- -- 
Líder partidário 2,0 0,3 3,4 -- 
Locutor em off 16,4 20,6 28,3 41,7 
Cantor/ sonoplastia 48,8 44,4 47,0 22,7 
Candidato em off -- 3,0 -- -- 
Aliado político 1,1 6,0 0,3 2,7 
Personalidades 5,8 10,4 -- 2,7 
Populares 4,4 2,3 2,1 0,5 
Vice-candidato 1,3 1,0 -- -- 
Personagens 0,3 0,5 -- 3,3 
Total 100 100 100 100 

                    Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 

Com efeito, não se pode desconsiderar que ambos os aspectos (o controle da rejeição e a 

capitalização do prestígio de políticos e celebridades) podem ter sido ponderados, de alguma 

forma, em um ou outro momento, com menor ou maior intensidade, no processo de 

desenvolvimento da campanha. De fato, nós não temos respostas definitivas para essas 

indagações. Contudo, resta o consolo de apontar essa evidência: o maior controle da 

visibilidade da figura de Benedita da Silva que de César Maia na propaganda televisiva. Se os 

publicitários são os responsáveis pela tradução para linguagem do marketing político das 

estratégias de persuasão da campanha, é possível que a análise da gramática das propagandas 

desses candidatos nos forneça alguns dados para elucidar essas questões. Nesse sentido, o 

próximo passo de nosso trabalho é observar o papel que cumpriu nas campanhas os 

personagens que deram vida aos discursos desses candidatos.
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2.8.1 - Personagens da campanha 

 

As celebridades são um tipo de aliado político muito presentes nas propagandas 

políticas brasileiras (Albuquerque, 1999). A presença de artistas e intelectuais nas 

propagandas visa converter o prestígio dessas personalidades do meio artístico em capital 

político – conforme Bourdieu (1989) trata na sua teoria dos campos. No primeiro turno, as 

celebridades absorviam 17% do tempo dos programas de Benedita da Silva, enquanto César 

Maia praticamente não fez uso desse recurso na sua propaganda. No segundo turno, os artistas 

perderam espaço nas peças para Benedita da Silva, para os políticos e para os populares, 

diminuindo sua participação para cerca de 10% do tempo total do programa. Talvez 

contaminado pela estratégia petista, César Maia passou também a incluir personalidades em 

seus programas. Essa participação, contudo, consumiu apenas metade do tempo que sua 

adversária reservou para o endosso dos “famosos” à sua campanha. 

Na campanha de Benedita da Silva, as imagens das celebridades permitiam-lhe dirigir 

apelos a públicos específicos da sociedade, como mulheres e jovens (aqui representados nos 

depoimentos da atriz Cássia Kiss e do cantor Lobão) e/ou agregar sua imagem a pessoas e 

temas positivamente avaliados naquela conjuntura. Esses aliados políticos foram 

particularmente úteis para atrair a atenção dos telespectadores à candidatura de Benedita da 

Silva; para ajudar no seu posicionamento frente aos adversários; para influenciar a formação 

da imagem dela e, principalmente, para criar um clima de entusiasmo em relação às 

possibilidades de eleger uma candidata que, segundo seus depoimentos, marcaria mudanças 

expressivas no Rio de Janeiro, somente pelas próprias origens sociais e raciais dela. Além 

disso, a presença das celebridades nas campanhas de Benedita da Silva não caracterizava 

somente um esforço de comunicação com segmentos específicos do eleitorado, mas como 

parte da estratégia de construção da imagem da candidatura que buscava dialogar com todos 

os segmentos da sociedade. Nesse sentido, a estratégia discursiva era, em última instância, 

enfatizar o caráter plural e trans-setorial da candidatura de Benedita da Silva. A bandeira de 

defesa da cidadania para todos cumpria essa função. Vinte e nove artistas, entre atores, 

cantores, grupos musicais, cineastas, jogadores de futebol, celebridades, declararam voto de 

apoio à candidata do PT. 



 

 

185 

É importante destacar que a ordem de aparição dos artistas guardava relação direta com 

a dinâmica dos debates nas campanhas e as estratégias discursivas dos candidatos. Assim 

sendo, o aumento da presença ou mesmo a eventual aparição dos artistas negros (Zezé Motta, 

Antônio Pompeu, Neguinho da Beija Flor, Ed Motta, Grupo Cultural Olodum, Martinho da 

Vila, Gilberto Gil e Leci Brandão) nos programas de Benedita da Silva coincidiram com o 

aumento da temperatura dos debates raciais ou com as tentativas de fazer apelos raciais à 

comunidade negra carioca. O que chamava a atenção era o fato de todos os três principais 

candidatos dessa corrida eleitoral terem utilizado as imagens dos artistas negros em seus 

programas para endossar suas candidaturas. Benedita da Silva foi recordista em apoio das 

celebridades negras, conseguindo manifestações de apoio de Zezé Motta, Martinho da Vila, 

Gilberto Gil, entre outros. César Maia, por sua vez, teve ao seu lado nos palanques e na 

televisão, o ator Milton Gonçalves e a líder comunitária Dona Zica da Mangueira. Cidinha 

Campos contou com o apoio da cantora Alcione.  

É possível imaginarmos o choque que teve na campanha – não somente sobre os 

eleitores, mas principalmente sobre os candidatos adversários – ver, a cada dia, uma “estrela 

da televisão”, empenhando sua palavra para apoiar uma candidata à prefeita como Benedita da 

Silva – “mulher, negra e favelada”. O impacto da participação dos artistas na campanha petista 

foi tão significativo que acabou gerando uma peça de autopromoção da campanha, dizendo 

que cada candidato tinha o apoio que merece e que Benedita da Silva havia conquistado a 

simpatia da maioria dos artistas do Rio de Janeiro. Em resposta, Maia valeu-se da defesa do 

cineasta Arnaldo Jabor para criticar seus colegas por estarem “irrefletidamente” e 

“festivamente” apoiando uma candidata que não possuía competência para ser prefeita do Rio 

de Janeiro, ao tempo em que também recitava as qualidades do candidato César Maia, 

conforme pode ser visto no segmento abaixo:  

Vídeo: 

Imagem do cineasta Arnaldo Jabor, em ambiente residencial. Câmera posicionada em 
plano americano. O cenário com arranjo de flores ao fundo, abajur em estilo clássico, 
cortinas, quadro na parede. Ele está sentado numa poltrona, vestindo roupa informal. 
Legenda identifica: Arnaldo Jabor, cineasta. Com aparência tranqüila, Jabor inicia seu 
depoimento sentado na poltrona, logo depois assume uma postura enfática e gesticula 
durante todo o tempo de seu depoimento. 
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Áudio: 

Arnaldo Jabor: A competência administrativa, política, a cultura econômica, a cultura 
política de César Maia é uma coisa tão conhecida, tudo isso é tão claro, é tão óbvio que 
muito me admira que intelectuais e artistas sérios, pessoas de pensamento, pessoas que 
estão ligadas à reflexão não estejam ainda apoiando... que não estejam ah... 
ostensivamente apoiando esta rara oportunidade de ter um homem de grande 
competência no poder da prefeitura do Estado do Rio. Eles preferem ficar num muro 
político partidário com medo de um patrulhismo, de um vago petismo, ao invés de apoiar 
um grande competente..., um homem competente, como o César. Quer dizer, eu se 
estivesse em Porto Alegre, eu votaria no sucessor de Olívio Dutra que é do PT, que é 
excelente. Se eu estivesse em São Paulo, se eu votasse em São Paulo, votaria no Suplicy, 
que é um homem de bem. Agora, no Rio de Janeiro, a Benedita é uma pessoa de bem, 
não estou criticando a Benedita, mas só que o César Maia é uma rara chance de termos 
um homem de alto nível, dirigindo uma cidade que está se afundando na catástrofe social. 
Então, não se pode consultar interesses partidários; tem que se ver a pessoa em si. César 
Maia não importa se ele é do PMDB, se ele foi do PDT, isso não interessa. Interessa a 
competência específica desse homem que não pode ser jogada fora. Se jogarem fora o 
nome de César Maia por patrulhismo, por medo ao patrulhismo, por timidez, estarão 
ajudando a enterrar de vez o Estado do Rio de Janeiro, que é uma catástrofe 
mundialmente conhecida.     

Veiculado no segundo turno, em 3/11/92, no auge do confronto com a candidata 

petista, essa peça surge com uma adaga de múltiplos gumes, capaz de, a um só golpe fazer 

apelos aos intelectuais para apoiar César Maia, exaltar as qualidades desse candidato e, ainda, 

atacar com extraordinária e dissimulada força a imagem de Benedita da Silva. Posicionado na 

cena como O Homem Unidimensional descrito por Herbert Marcuse (1982), confortavelmente 

sentado numa poltrona em sua casa, o discurso de Arnaldo Jabor interpela a classe média, 

mostrando, com seu estilo de viver, os signos de pertencimento a esse grupo social, e tentando 

persuadi-la a votar com base em um cálculo racional e não ideológico. A retórica da ameaça, 

que adverte para que não se deixe “enterrar de vez o estado do Rio de Janeiro”, revela a face 

conservadora de um discurso que pretendia mostrar-se progressista, para além das clivagens 

partidárias. No entanto, trata-se de uma peça habilmente confeccionada para persuadir os 

eleitores da esquerda para migrarem para César Maia, numa disputa que também se 

caracterizava pelas tentativas de romper as fronteiras político-ideológicas que separavam a 

esquerda e a direita na decisão do voto.  

A presença de celebridades nas campanhas eleitorais não é algo novo na história das 

eleições brasileiras, principalmente nas campanhas do PT, como registrou Albuquerque 

(1999). Desde a campanha presidencial de 1989, o brasileiro acostumou-se a assistir uma 

constelação de celebridades emprestarem seu prestígio para endossar candidaturas. 

Recentemente, vimos na campanha vitoriosa de Lula à presidência da republica em 2002, o PT 
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reeditar uma propaganda ontológica nas quais dezenas de artistas, incluindo atores e cantores, 

entoavam o jingle da sua campanha. Na campanha de Benedita da Silva, a imensa participação 

de celebridades serviu para conferir a essa candidatura uma imagem de frente política — uma 

mobilização extensa de diversas forças políticas e segmentos da sociedade. Alguns dos artistas 

que se engajaram na campanha de Benedita da Silva já eram ativistas ou simpatizantes do 

Partido dos Trabalhadores desde a década de 1980. Este é o caso, por exemplo, do ator Paulo 

Betti e dos cantores Gilberto Gil e Chico Buarque, que estiverem presentes na campanha 

presidencial de 1989.   

Diferente de Benedita da Silva, que contou com o apoio intenso e extenso de artistas e 

intelectuais do Rio de Janeiro para endossar sua candidatura, César Maia optou por procurar, 

no próprio campo político, os principais avalistas da sua competência para ser prefeito; como 

também os elementos simbólicos para credenciá-lo ao exercício do poder. Num momento em 

que os políticos estavam com suas imagens extraordinariamente negativas pelas denunciais de 

corrupção envolvendo o governo federal, César Maia percebeu que a declaração de apoio a 

sua candidatura dos parlamentares que exerciam os papéis principais na moralizadora “CPI de 

PC Farias” agregava-lhe valor a sua imagem. Isto não apenas porque o colocava ao lado das 

correntes que clamavam por mudanças políticas, mas também porque o dissociava dos 

estereótipos dos maus políticos. Os depoimentos dos deputados federais peemedebistas 

Ulysses Guimarães, Ibsen Pinheiro e Amir Lando, respectivamente, Presidente da Câmara dos 

Deputados, Presidente da CPI de PC Farias e relator da CPI foram usados, ao longo do 

primeiro e do segundo turno, para atestar a competência e a honestidade de César Maia. Nesse 

sentido, o depoimento de Ulysses Guimarães veiculado ainda na primeira semana da 

campanha, no 25/08/1992, durante o momento de grande efervescência da mobilização pró-

impeachment é uma peça que ilustra essa estratégia de César Maia:   

A CPI evidenciou espantosa corrupção. O povo não aceita, repudia e protesta. Essa nova 
situação da política brasileira neste processo de purificação exige políticos ajustados a essa 
nova exigência. César Maia preenche todos os requisitos como um candidato que o Rio de 
Janeiro deve ter como prefeito porque reúne essas exigências e essas condições da vida 
política moderna. Amo o Rio de Janeiro, aqui vivi anos inesquecíveis da minha vida. Com 
amor e com reconhecimento peço: vote em César Maia para prefeito do Rio de Janeiro.    

 

O interessante é ver que pela intensa reação negativa da opinião pública ao escândalo 

do caso “PC Farias”, uma preocupação constante entre os candidatos era associar suas 
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imagens junto às forças moralizadoras da política. Dessa forma, condenando o oportunismo 

dos seus adversários, César Maia afirmava que: “O eleitor saberá distinguir quem, a exemplo 

do PMDB, apóia o ‘impeachment’ desde a primeira hora”  (O Globo, 21/8/1992, p. 9). Esse 

comentário expressava, já naquele momento, a apreensão desse candidato com o avanço nas 

pesquisas da candidatura de Benedita da Silva, tendo em vista a popularidade que ela 

começava apresentar por conta da sua participação nas manifestações estudantis do 

movimento “Fora Collor”. O que é revelador da estratégia de construção de imagem de César 

Maia no HGPE, é que, mesmo posando ao lado dos líderes do seu partido, ele preocupava-se 

mais em capitalizar as vantagens de ter sua imagem associada àqueles parlamentares, pois 

estavam em posição de destaque na cena pública, do que de atrelá-la ao seu próprio partido, 

que na visão dele – como a maioria das agremiações partidárias brasileiras - não lhe 

franquearia nenhum proveito maior (Maia,1998); ao contrário, poderia até mesmo oferecer 

munição aos seus adversários, para lembrar aos eleitores sobre sua falta de fidelidade ao PDT 

de Leonel Brizola.  

Como pôde ser verificado no Gráfico 5 , César Maia preferiu reservar para si o papel 

central da campanha e dispensou, tanto no primeiro turno como no segundo turno, apenas 

cerca de 5% do tempo do seu programa para a participação dos aliados políticos, ao passo que 

Benedita da Silva deu mais espaço aos políticos, subindo o percentual de participação deles de 

5,2% para 8,2% de um turno para o outro (rever Gráfico 4). A diferença no uso dos aliados 

políticos na propaganda não era somente quantitativa, era também qualitativa. Quando 

apareciam nos programas de Benedita da Silva, os artistas e os políticos tendiam a assumir 

posições de destaque nas peças, cumprindo a função de orador dominante, algo raro nas 

propagandas de César Maia.   

Os políticos foram personagens importantes também na estratégia de construção da 

imagem de Benedita da Silva. O então presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio 

Lula da Silva, teve papel de destaque nessa campanha, configurando-se quase como um 

patrono da candidata. Falamos quase patrono porque Lula não chegou a apresentar-se como 

fiador da candidatura de Benedita da Silva, da forma como o governador Leonel Brizola atuou 

junto à campanha de Cidinha Campos, do PDT, nas eleições, ou como Paulo Maluf veio a 

atuar com relação a Celso Pitta nas eleições à prefeitura de São Paulo em 1996. Os 

estrategistas da Coligação da Frente da Feliz Cidade tentaram transferir para Benedita da Silva 
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o prestígio de liderança nacional que o presidente do PT ostentava no cenário político 

brasileiro, principalmente porque naquele momento de grande visibilidade das manifestações 

pró-impeachment do presidente Collor, ele –— que foi seu adversário nas eleições de 1989 — 

surgia como um dos baluartes da luta contra a corrupção e contra os maus políticos.  

Com a veiculação de quatro pronunciamentos de Lula nos programas de Benedita da 

Silva e a apresentação das imagens de Lula (em incontável número de vezes) participando dos 

comícios, caminhadas e carreatas ao lado da candidata do seu partido, a propaganda petista 

buscou colar — muitas vezes usando técnicas de edição de imagem — o prestígio de Lula em 

Benedita da Silva. Não menos importantes na campanha de Benedita da Silva foram as 

propagandas que trouxeram os depoimentos da então prefeita de São Paulo, a petista Luiza 

Erundina, na primeira semana de apresentação do HGPE, e do então governador negro do 

Espírito Santo, o pedetista Albuino Azeredo. Esse segundo político teve seu depoimento 

veiculado no auge do debate com César Maia sobre a questão racial e a luta para atrair os 

eleitores do PDT no segundo turno. Essas propagandas chamam a atenção por fazer o endosso 

da candidatura petista cruzando-o, implicitamente, aos apelos às identidades partidárias de 

esquerda, com os apelos de gênero e de raça.  

No primeiro turno, as celebridades e os políticos consumiram 22,2% do tempo dos 

programas de Benedita da Silva, chegando a reter juntos 7,5 % mais tempo que a própria 

candidata dispôs. No segundo turno, Benedita da Silva tomou a frente do palanque eletrônico, 

absorvendo cerca de ¼ do tempo do seu programa. Não obstante, o tempo do narrador em off 

continuou prevalecendo na estrutura do programa de Benedita da Silva. Quando comparamos 

mais esse item nos programas dessa candidata com os programas de César Maia, vemos que 

eles apresentaram arquiteturas discursivas totalmente diferentes. Preocupado em emprestar 

realismo e credibilidade, aos conteúdos discutidos na sua propaganda, perto de 25% do tempo 

dos programas de César Maia foram dedicados para narração em off, tanto no primeiro como 

no segundo turno, mostrando que este candidato se manteve fiel a sua proposta original de 

dedicar um quarto do seu programa para interpelar seus eleitores usando uma linguagem 

jornalística. Benedita da Silva, por sua vez, despertou para a utilidade desse recurso quando se 

confrontou com as críticas do seu rival peemedebista de que não possuía propostas políticas. O 

tempo da narração em off triplicou, passando de 10,0%, no primeiro turno, para 29,0%, no 

segundo turno. Mesmo isso não alterou a estratégia discursiva dessa candidata, pois somente 
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em 20% dos segmentos dos seus programas o narrador em off cumpriu a função de orador 

dominante, ao passo que, nos programas do seu adversário, essa percentagem era da ordem de 

41,7%.  

De acordo com Albuquerque (1999), é algo comum os candidatos dividirem com os 

narradores em off e os aliados políticos (celebridades, políticos e populares) as 

responsabilidades pela condução dos programas. Em alguns casos, segundo afirma este autor, 

o narrador em off chega a competir — em termos quantitativos e qualitativos — com a fala do 

candidato a ponto de ser considerado “a voz do programa”. As eleições que estamos ora 

analisando caracterizam um exemplo dessa situação. Albuquerque explica que o uso tão 

extensivo do narrador em off nas propagandas do HGPE deve-se ao fato desse tipo de narrador 

permitir apresentar um discurso verbal articulado a uma narrativa imagética. 

 O narrador em off realiza uma grande variedade de tarefas nos programas do HGPE: 
discute temas de relevância política, expõe a plataforma eleitoral do candidato, apresenta a 
sua biografia política, fornece o contexto para a fala do candidato ou seus aliados, ataca os 
adversários, comenta o desenvolvimento da campanha eleitoral e desempenha o papel 
importante na constituição da estrutura dos programas do HGPE...(fazendo) ataques a 
adversários (Albuquerque, 1999, p.100). 

Além de ser, muitas vezes, o principal mediador do diálogo com o telespectador/ 

eleitor, o narrador em off tem se revelado particularmente útil para realizar tarefas burocráticas 

— como as chamadas para participação em eventos da campanha —, mas também o “trabalho 

sujo” de ataque aos adversários.  Por ter uma identidade indefinida — o narrador em off 

permite que o candidato esconda-se sob o manto do anonimato desse personagem, para 

desferir os ataques aos adversários, desvinculando a imagem do candidato da execução de atos 

socialmente reprováveis, típicos da ‘política suja’, tais como denuncias, acusações e 

incineração da reputação do adversário (Albuquerque, 1999).  

É importante notar que as narrativas jornalísticas não foram as preferidas dos 

candidatos para interpelar a audiência. A inclinação de ambos não foi aquela de imprimir 

sobre os seus programas uma imagem de objetividade para construir o cenário perfeito para 

suas candidaturas, acerca da interpretação da realidade, mas do que como expressão das suas 

opiniões, sua visão critica sobre a realidade. A preocupação dos candidatos era fazer com que 

as câmaras lhes acompanhassem como se fossem registros de documentários da sua relação de 

familiaridade e intimidade com o povo e seus problemas, sobretudo os pobres e favelados. É 

como se estivessem mostrando os mundos que eles conhecem muito bem. Tanto nos 
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programas de Bendita quanto de César Maia eram freqüentes à veiculação de reportagens de 

rua, conduzida por narradores em off. 

Na arquitetura da campanha de Benedita da Silva e César Maia os jingles foram peças 

fundamentais56. Observando-os podemos identificar os conceitos da candidatura e a dinâmica 

dos confrontos com os adversários, bem como a natureza dos embates que foram travados. 

Entretanto, apesar de ter sido comum aos arranjos dos discursos usados pelos dois candidatos, 

César Maia fez uso mais intenso de jingles e videoclipes que Benedita da Silva nas eleições de 

1992. No primeiro turno, o candidato do PMDB compôs 13% do tempo do seu programa com 

mensagens musicais, ao passo que Benedita da Silva utilizou esse recurso em cerca de dez por 

cento do tempo do seu programa (10,7%). No confronto final das eleições, quase 20% dos 

programas de César Maia tinham como narrador principal o jingle, enquanto Benedita da Silva 

quase não alterou o padrão de uso da música nos seus programas, aumentando menos de 2% 

em relação ao primeiro turno. Mas antes de prosseguirmos nas discussões sobre os jingles, é 

importante observarmos os tipos de segmentos mais utilizados pelos candidatos, uma vez que 

aí poderemos vislumbrar toda a categoria de mensagens na qual se encaixam os jingles. Esse 

dado é o que melhor permite que identifiquemos não só o padrão de uso das mensagens 

musicais nas campanhas, mas também a estrutura discursiva da propaganda de cada candidato 

e o estilo dos seus programas. Dessa forma, teremos uma visão mais completa das armas 

utilizadas por Benedita da Silva e César Maia ao longo da campanha. 

Na Tabela 5, vemos que ambos os candidatos investiram a maior parte do tempo de 

suas campanhas veiculando as chamadas mensagens auxiliares, que segundo a tipologia 

composta por Albuquerque (1999), compreende as vinhetas, jingles e videoclipes. As 

mensagens de campanha, aquelas voltadas à apresentação das propostas políticas, construção 

da imagem do candidato e aos ataques aos adversários absorveram uma menor porção dos 

programas de ambos os candidatos no primeiro e no segundo turno, mas nunca menos que um 

terço deles. As mensagens de metacampanha - que trazem as peças criadas para falar sobre as 

                                                 

56 - Os jingles têm uma longa história na vida política brasileira. Tendo sido utilizado pela primeira vez nas 
eleições presidenciais de 1914, o tem sido, desde então, usado tanto como uma arma para autopromoção do 
candidato, quanto para atacar a reputação dos adversários (Folha de São Paulo, 22/9/2002).   
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eleições, informam sobre os resultados das pesquisas de intenção de voto, sobre o desempenho 

dos candidatos, suas chances de vitória - constituem outro importante indicador das estratégias 

retóricas dos candidatos.  Freqüentemente, este tipo de segmento aponta as mudanças de 

postura dos candidatos, principalmente sobre suas inclinações para mobilizar os eleitores para 

participar das suas campanhas e para impor sua própria perspectiva para interpretar o 

andamento da corrida eleitoral.  

 
Tabela 05.  
 

TIPO DE SEGMENTO DE MENSAGEM USADO NO HGPE – 
BENEDITA DA SILVA E CÉSAR MAIA, 1O E 2O TURNO (%) 

 
 Benedita da Silva – PT César Maia – PMDB 

Tipo de segmento 1º turno 2º turno 1º turno 2º turno 
Campanha 35,5 37,9 40,2 47 
Metacampanha 14,2 16,3 6,6 4,9 
Mensagem auxiliar 50,3 45,8 53,2 48,1 
Total 100 100 100 100 

          Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
 

Nesse sentido, um aspecto que chama atenção nesse quadro é ver que Benedita da 

Silva fez uso extensivo, nos dois turnos da campanha, de vinhetas, jingles e videoclipes, para 

confeccionar programas dinâmicos e adaptados à linguagem da televisão. Apenas um terço 

dos segmentos do seu programa interpelava diretamente os eleitores para falar dos atributos da 

sua candidata, das suas propostas e das deficiências dos seus adversários. A veiculação das 

cenas de campanhas, freqüente com o suporte de trilhas musicais ou de narradores em off 

intercalados com breves reportagens ou documentários sobre a participação da candidata 

nesses eventos, foi estratégia utilizada pelos petistas para ajustar suas propagandas ao clima 

das ruas. Os eventos de protesto contra o presidente Collor e o seu tesoureiro PC Farias foram 

os cenários mais freqüentes para a construção da imagem da candidata como representante do 

discurso da mudança e luta pela cidadania. Os outros ambientes mais regularmente 

apresentados nos programas de Benedita da Silva eram as cenas de campanha nas ruas, nas 

quais a candidata interagia com os eleitores nas favelas, nas carreatas e nos comícios. A 

candidata petista foi muito hábil em perceber logo no início das eleições que a veiculação das 

cenas externas, mais do que os discursos feitos em estúdios, se ajustavam aos anseios do 



 

 

193 

eleitorado em ver retratados suas inquietações sobre a situação do país naquele momento. Com 

essa estratégia, ela rapidamente conseguiu posicionar sua candidatura.  

César Maia, por sua vez, preferia dialogar mais diretamente com o público. No estúdio, 

num ambiente de fundo neutro, sem marca de identificação do partido ou outros ícones 

políticos (exceto a memória do estilo de Brizola de apresentar-se na televisão), com câmara 

em plano americano, Maia interpretava os problemas políticos e sociais que a sociedade estava 

vivendo e apresentava as soluções para eles. Os cenários iniciais da sua campanha não eram as 

passeatas estudantis do “Fora Collor”, mas as suas visitas aos bairros das cidades. Primeiro, os 

bairros ricos para mostrar os problemas de segurança, como bem cabia ao seu discurso de “Lei 

e Ordem”; em seguida, os bairros pobres, para mostrar a carência de infra-estrutura de 

equipamentos e serviços urbanos, com era de se esperar de um candidato que pretendia fazer 

uma crítica ao governo do PDT. Por caminhos e argumentos distintos, este tipo de segmentos, 

no formato de jingles e videoclipes, foi aquele preferido dos candidatos para endereçar as 

mensagens das suas campanhas, visando despertar as emoções dos seus eleitores – euforia, 

indignação, medo, otimismo. 

Observando-se a distribuição dos segmentos dos tipos de mensagem, notamos certas 

resistências, por parte de ambos candidatos, de fazerem grandes mudanças na estratégia 

retórica das campanhas na virada do primeiro para o segundo turno. Benedita da Silva fez uso 

de um repertório mais amplo que César Maia de recursos discursivos na campanha. Na Tabela 

6., vermos que os programas da petista eram mais segmentados que os do seu adversário do 

PMDB, com mais personagens alternando-se para compor cada segmento apresentado, com 

vinhetas, charges, entrevistas e reportagens. Como destacamos anteriormente, essa profusão de 

personagens e vozes deixava, em termos comparativos, menos espaço para pronunciamentos 

da candidata que o padrão utilizado por César Maia – sobretudo no que se refere ao uso das 

peças sonoras (aquelas que conjugam a imagem e voz do enunciador no vídeo). Entretanto, 

este arranjo discursivo permitia compor, em termos de linguagem televisiva, a idéia de uma 

candidatura de apelo popular, polifônica, como reclamava o refrão do jingle de sua campanha: 

“O que o Rio quer, Benedita!”.  

Sobre César Maia, é importante notar a ausência de figuras políticas cumprindo 

funções de patrono da sua candidatura ou dividindo com ele, na condição de candidato à vice-
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prefeito, as responsabilidades de governar a cidade caso fosse eleito. A pouca variedade de 

formato de mensagem usada no acervo de cada programa reflete mais as características da 

estratégia retórica desse candidato, sobretudo de construção da sua imagem - aquele que 

sozinho (com golpes de inteligência) colocaria a cidade em ordem – do que a ausência de 

recursos para campanha ou a falta de criatividade dos responsáveis pela produção dos seus 

programas.  

Tabela 06. 

FORMATO DA MENSAGEM DOS CANDIDATOS BENEDITA DA SILVA E CÉSAR 
MAIA,     ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 1992 - (%) 

 Benedita da Silva –PT César Maia – PMDB 
 Formato da mensagem 1º turno 2º turno 1º turno 2º turno 
Pronunciamento do candidato 5,5 6,0 15,2 17,3 
Documentário/ Telejornal/ Reportagem 15,1 26,3 17,6 20,0 
Videoclipe/ Vinheta/ Slogan 54,8 47,8 55,9 48,1 
Ilustrações/ Animação/ Slides 0,2 0,3 -- 0,5 
Dramatização/ Ficção/ Publicidade 9,1 1,0 9,0 3,2 
Povo fala 1,3 1,3 1,0 -- 
Depoimentos 5,1 11,6 1,3 4,9 
Chamadas 6,7 3,7 -- 4,9 
Pronunciamento do patrono 1,1 0,3 -- -- 
Pronunciamento do vice-candidato 1,1 1,0 -- -- 
Entrevista/ Debate com o candidato -- 0,7 -- 1,1 

Total 100 100 100 100 
        Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 

Essa postura é distinta daquela assumida pelo presidente do Partido dos Trabalhadores 

durante a campanha de Benedita da Silva nas eleições para prefeito do Rio de Janeiro quando 

tentou transferir parte do seu capital político para ajudar a representante do seu partido. Como 

veremos no próximo capítulo sobre as eleições à prefeitura de São Paulo em 1996, na 

discussão sobre a conjuntura política deste capítulo, a existência de divergências entre Luiza 

Erundina e Lula sobre as estratégias discursivas da campanha e as disputas internas no partido 

explicariam essa ausência dele do HGPE em São Paulo, mas do que os aspectos técnicos e 

táticos de formatação da comunicação da campanha.   

Este padrão de participação destes líderes políticos nas propagandas – sobretudo esse 

desempenhado pelo prefeito Paulo Maluf – permite perceber que para os estrategistas de 

marketing que não é a quantidade de inserção de uma mensagem que mais pesa na construção 
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de uma imagem positiva junto ao eleitorado, mas a qualidade do seu argumento. Isto confirma 

que até mesmo um simples episódio de endosso de políticos ou de celebridades, como também 

denúncias e escândalos que maculam a imagem do candidato ou de seu partido, exposição de 

traços de personalidade do candidato que são socialmente reprováveis ou a manifestação de 

opiniões que atentam contra os valores amplamente esposados pela sociedade, tal como a 

expressão de preconceito de qualquer ordem, pode revelar-se tão danoso para a vitalidade de 

uma campanha, quanto o lançamento de chama num celeiro. Nestes termos, podemos perceber 

a natureza da estratégia que orienta o uso de cada formato, mesmo que no computo geral 

possam ser raras as veiculações de um ou outro tipo de peça, como os pronunciamentos dos 

candidatos à vice-prefeito ou depoimentos de políticos e celebridades que emprestam suas 

imagens para as campanhas.  

Como vimos nos quadros acima, na arquitetura da campanha de Benedita da Silva e 

César Maia os jingles foram peças fundamentais57. A rigor esses candidatos usaram dois 

jingles em suas campanhas na televisão. Essas peças foram apresentadas repetidamente em 

várias versões e formatos durante o primeiro e segundo turno. Faltando duas semanas para as 

eleições que aconteceriam no dia 15 de novembro, por força do embate das candidaturas em 

torno da questão racial, os dois candidatos introduziram três jingles especialmente para 

discutir esse tema. Benedita da Silva incluiu duas músicas que faziam apelos raciais. A 

primeira conclamava todos os eleitores, independente da raça, a votar na candidata e a segunda 

exaltava a beleza e feminilidade de Benedita.  De sua parte, César Maia respondeu veiculando 

um videoclipe cuja música fazia um elogio à cidade do Rio de Janeiro como símbolo dos 

valores da família e da fraternidade. Em síntese, a candidata do PT usou quatro jingles ao 

longo de sua campanha. O primeiro cantava as virtudes da candidata; o segundo focava as 

qualidades do seu partido e os dois últimos caracterizavam a candidatura de Benedita da Silva 

como sendo um fenômeno político trans-racial. É interessante perceber que, depois das 

vinhetas, o jingle da candidata é a primeira peça da sua propaganda. É ele que abre o 

programa.  

                                                 

57 - Os jingles têm uma longa história na vida política brasileira. Tendo sido utilizado pela primeira vez nas 
eleições presidenciais de 1914, desde então os jingles vêm sendo usados tanto como uma arma para promoção do 
candidato, quanto para atacar a reputação dos adversários (FSP, 22/9/2002).   
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O jingle de Benedita da Silva58 foi concebido como um samba59 na voz do cantor 

popular Dicró, mas ao longo da campanha passou a ser interpretado por diversas estrelas da 

música popular brasileira, destacando-se Gilberto Gil, Djavan, Chico Buarque, Miúcha, 

Wagner Tiso e Jorge Maltner. As alterações no ritmo da música e alternância de intérpretes 

buscavam marcar a dinâmica emocional da campanha. Como peças articuladas, as imagens se 

transformaram em diversas vinhetas e videoclipes, potencializando, assim, sua capacidade de 

fazer apelos emocionais aos telespectadores. O apelo de sua letra, contudo, é político 

informando aos eleitores que: o que está em jogo é escolha do prefeito da cidade. Sua retórica 

era de exortação ao carisma de Benedita. Na sua primeira parte, este jingle é marcado pelo 

canto de uma voz masculina, perguntando como se estivesse num ensaio de escola de samba 

ou em um showmício “o que o Rio quer?”, recebendo o retorno de um coro em uníssono que 

responde: “Be-ne-di-ta”. A música então faz uma lista das coisas que o Rio quer e vai 

conquistar: participação popular, democracia e respeito à cidadania. Se o Rio quer essas 

coisas, Benedita seria perfeita para ser a prefeita do Rio de Janeiro, de acordo a idéia central 

do jingle. O refrão de maneira direta simula um diálogo no qual uma voz pergunta ao povo do 

Rio de Janeiro o que o ele quer e este lhe responde de maneira categórica: Benedita. A letra na 

integral do jingle de Benedita da Silva apresenta-se da seguinte maneira:  

 
O que o Rio quer/ 
O Rio vai conquistar/ 
Participação popular/ 
Com democracia/ 
Respeito à cidadania/ 
É prefeita pro Rio/ 
Benedita. 

 

Dessa forma, a retórica desse jingle sugere a idéia que a candidatura de Benedita da 

Silva teria surgido para atender o clamor popular. O interessante é ver que essa música ilustra 

uma espécie de mito de criação da candidatura de Benedita, algo muito comum nas narrativas 

dos políticos oriundos de movimentos sociais que, freqüentemente, explicam que se tornaram 

                                                 
58 - Durante a pesquisa, não foi possível identificar os títulos das músicas. Assim sendo, atribuímos os títulos aos 
jingles para fins de identificação desse material na tese.  
 
59 - Nas eleições municipais de 1992, o samba foi o ritmo mais ouvido nas propagandas da televisão.  Os 
principais jingles das campanhas entoavam esse ritmo de forte apelo popular e um dos símbolos da cidade do Rio 
de Janeiro. Além de Benedita da Silva, César Maia e Cidinha Campos, também fizeram jingle no ritmo de samba.  
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candidatos por exigência da sua comunidade e raramente afirmam que sua luta para se eleger é 

parte de um projeto pessoal ou uma decorrência da sua trajetória profissional.   

O outro jingle veiculado no programa de Benedita da Silva pode ser classificado como 

a música do PT. Ele caracteriza-se por apresentar um forte apelo emocional, uma retórica de 

sedução e linguagem didática. Essa peça institucional do partido foi confeccionada 

especialmente para promover os candidatos do partido naquela eleição. A forma de 

interpelação da audiência é típica do ativismo de esquerda marcado pelo interesse de 

conscientizar o eleitor sobre os problemas que o país estava passando e o desejo de convencê-

lo que o partido pode construir o mundo melhor que ele deseja.  

A letra da música destaca a honestidade como o principal atributo a diferenciar o 

Partido dos Trabalhadores dos outros partidos. Apresentado no formato de MPB com o 

sotaque mineiro do cantor Flávio Venturine, esse jingle evoca a memória dos festivais de 

música popular e utiliza o lirismo da sua poesia para fazer um forte apelo emocional aos 

simpatizantes do PT. Destaca-se no refrão a imagem da estrela por ser o símbolo do partido. 

Os videoclipes construídos em torno dessa música ilustram a importância que o apelo 

partidário teve na construção da estratégia retórica da campanha de Benedita da Silva. O apelo 

à identidade partidária, juntamente com o apelo a identidade e a construção do líder 

carismático oriundo das massas, foram os elementos para construção da imagem dessa 

candidata. Como podemos ver, essas músicas foram ao mesmo tempo recursos fundamentais 

para fazer apelos emocionais através de discursos e imagens, como bem ilustra uma cena em 

que — com o auxílio de efeitos especiais — dezenas de estrelas cadentes caem como chuvas 

sob a cabeça de uma menina branca e um menino negro ao som da trilha instrumental do 

jingle do PT.  

 
Hoje nós vamos ter uma conversa/ 
Pra ver que em tudo existe uma razão/ 
Vamos sentar, repensar a vida/ 
No pensamento e no coração/ 
Se lá de cima vem um mau exemplo/ 
Será que esse o país que eu quis?/ 
Se a vida ensina/ 
Eu sou aprendiz/ 
 
Uma cidade parece pequena/ 
Se comparada com um país/ 
Mas é na minha, na sua cidade/ 
Que se começa a ser feliz/  
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Olho no olho, quem fala a verdade/ 
Presto atenção e o coração me diz/ 
Se a vida ensina/ 
Eu sou aprendiz/ 
 
Será que a gente é que é que diferente/ 
Ou será que os outros são tão iguais?/ 
Se honestidade é marca da gente/ 
Ser diferente é bom até demais/ 
É minha estrela/ 
É minha cidade/ 
Gente sincera que vem e me diz/ 
Chegou a hora de ser feliz. 

 
O terceiro jingle apresentado no programa de Benedita da Silva era uma marchinha de 

carnaval interpretado também pelo cantor Dicró. Essa peça foi veiculada pela primeira vez 

faltando três dias para encerramento do horário gratuito de propaganda do segundo turno, 

buscando criar um clima de entusiasmo e euforia com o andamento da campanha, como 

também conquistar novas adesões. Trata-se de uma música de exortação à candidata, 

enfatizando o seu carisma. Sem nenhum constrangimento de fazer apelos raciais explícitos na 

campanha, o objetivo principal dessa música é registrar que Benedita da Silva é candidata de 

todos não importa qual seja a cor da pele, como revela o seu refrão. 

A Benedita é beleza pura/ 
Eu quero Bené na prefeitura/ 
Diz aí!/ 
A Benedita é beleza pura/ 
Quero Bené na prefeitura/ 
 
E vota preto/ Vota branco/ todo mundo vai votar/ 
Vota em Benedita pra o Rio melhorar/ 
E vota preto/ vota branco/ todo mundo vai votar/ 
Vota em Benedita pra cidade melhorar.   

 

É importante assinalar que um dos videoclipes que acompanham esse jingle mostra 

cenas de campanha realizada pela candidata na zona sul da cidade. Uma região reconhecida 

como território da classe média branca carioca60.  A última peça musical da campanha de 

Benedita da Silva é também uma marchinha de carnaval. Trata-se de uma peça para 

construção da imagem da candidata. Sua letra informa que: “Ela é bonita /ela é do povo/ ela é 
                                                 
60 - Trata-se da “Caminhada das flores”. Passeata organizada pelo comitê de campanha e pelas entidades  
feministas que partiu do bairro do Leme ao Leblon tentando mobilizar os votos para Benedita da Silva sobretudo 
entre as mulheres.    
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mulher/ Bené, Bené”. Esse pequeno jingle chama a atenção, porque ele foi veiculado na 

semana final da campanha. Além disso, porque esta canção tem entre os elementos enunciados 

do seu texto a discussão sobre a estética da candidata, sobretudo a ênfase em criar vacinas 

contra os preconceitos que insistiam em desqualificar a beleza da candidata. Foi freqüente 

durante a campanha a disseminação de piadas racistas que depreciavam Benedita da Silva 

chamando-a de macaca.  

César Maia usou apenas dois jingles em sua campanha. Esses dois jingles foram 

apresentados durante a convenção partidária que homologou a candidatura de César Maia (O 

Globo, 26/07/1992). Uma balada e um samba. A primeira música é de autoria do compositor 

Tavito e a segunda do compositor Noca da Portela. A balada foi usada como vinheta no início 

e final do programa. Seguindo o que recomenda os manuais tradicionais de uso dos jingles nas 

campanhas, as letras anunciavam as qualidades do candidato e repetia exaustivamente – quase 

como um mantra – os refrões da música: “César Maia, verdadeiro amigo/ César Maia, 

verdadeira voz/ Que vai trazer de volta a confiança/ Depende de cada um de nós”. Seu estilo 

lembrava os hinos nacionais e buscava provocar apelo emocional junto ao telespectador. Sua 

música serviu de trilha sonora para mostrar as cenas da convenção partidária que definiu os 

representantes do PMDB na sucessão. As imagens que a acompanhava lembravam os 

palanques das campanhas pelas “Eleições Diretas Já” de meados dos anos 1980. As palavras: 

amigo/ voz/ confiança/ nós, substanciavam os conceitos em torno do qual César Maia 

construiu uma das faces da imagem dele: o amigo.  

Na sua interação com os eleitores no corpo-a-corpo da campanha, César Maia 

esforçava-se para encarnar a figura de um amigo que se preocupava em ouvir as queixas e 

desejos das pessoas. Inúmeras fotografias da campanha apresentavam esse candidato ouvindo, 

atenciosamente, o que as pessoas lhe contavam. Ele mostrava-se, particularmente, sensível aos 

problemas dos homens e mulheres de meia-idade. As cenas de campanha, que mostravam a 

atenção e o afeto de César Maia pelas velhas senhoras negras, representavam verdadeiros 

ícones da sua campanha. É importante destacar que quanto mais as intenções de voto em 

Benedita da Silva cresciam, mais freqüente era a veiculação das cenas de campanha em que 

César Maia abraçava essas senhoras, revelando assim o re-ordenamento do peso das 

mensagens da sua campanha. Uma diminuição significativa da apresentação de peças que 

enfatizam a inteligência e competência de Maia para ser prefeito, em favor de outras que 
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destacam a face humana e afetuosa desse candidato. 

As cenas de campanha foram embaladas pelo jingle em forma de samba. Esta música 

procurava construir um ambiente de entusiasmo e euforia em torno da candidatura de César 

Maia. Contudo, a estratégia da mensagem era fazer um apelo ao eleitor racional, conforme 

descrito na teoria downsiana, que vota avaliando as vantagens objetivas daquela escolha, 

principalmente as conseqüências que isso pode produzir nas condições de vida dele (Downs, 

1957). A idéia era que César Maia seria o homem que faria o Rio de Janeiro tornar-se 

novamente uma cidade boa para viver. 

 
Sou Rio, por isso eu sou César/ 
E César é o Rio que vai renascer/  
O Rio de felicidade/  
Com a tranqüilidade que a gente quer ter/     
O Rio exige respeito/  
Só quer um prefeito que seja você/  
A César, que é do Rio/  
Um Rio de César melhor pra viver/ 
A César, que é do Rio/  
Um Rio de César melhor pra viver/ 
Bota esse nome César Maia/  
Prá frente/ 
César Maia/  
O voto inteligente/ 
Nossa cidade vai ficar tão diferente/ 
Será maravilhosa novamente/ 
 
Refrão 
 
É no olê, olê, é no olê, olá/ 
César Maia que o Rio vai votar/ 
É no olé, olé, é no olé, olá/ 
César Maia que o Rio vai votar. 

 
 

  O terceiro jingle da campanha pode ser considerado na dinâmica do jogo eleitoral de 

1992 um exemplo de “cartada racial”. Segundo Tali Mendelberg (2001), deve ser considerada 

uma cartada racial numa eleição dirigir ao eleitorado apelos retóricos com motivos racistas 

com o objetivo de instigá-los a usar estereótipos raciais para avaliar a candidatura adversária. 

A cartada racial também pode ser usada de maneira oposta, fazendo-se uso de apelos como 

motivos não-racistas visando acusar o oponente de ser racista.  Depois de ver os dois jingles 

com apelos étnico-raciais que Benedita da Silva apresentou em seu programa, esse terceiro 

jingle de César Maia pode ser considerado quase como uma resposta numa disputa entre 
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cantores repentistas61.  Ele foi lançado na forma de videoclipe faltando três dias para o 

encerramento do HGPE, no dia 10 de novembro de 1992 (ver Figura 8). Sua música é 

interpretada no estilo de MPB, por uma suave voz feminina, e traz a seguinte letra: 

Recebo toda gente no meu solo/ 
A todos dou meu colo maternal/ 
Me chamam Cidade Maravilhosa/ 
Por ser tão generosa, injustamente eu ando mal/ 
Sou homem, sou mulher e sou criança/ 
Quem vive em mim tem têmpera de herói/ 
Meu coração futuro, meu coração lembrança/ 
E o amor que existe em mim ninguém destrói/ 
Deus crie os filhos meus, meus cidadãos/ 
Vocês têm minha vida em suas mãos/ 
Deus guie os filhos meus, e sendo assim/ 
Escolham bem que vai cuidar de mim/ 
 
Refrão 
Deus guie os filhos meus, meus cidadãos/ 
Vocês têm minha vida em suas mãos/ 
Deus guie os filhos meus, e sendo assim/ 
Escolham bem quem vai cuidar de mim. 

                                                 
61 - Na tradição do repente nordestino, os cantores disputam entre si para ver quem é mais hábil na arte de fazer 
versos de improviso, contrapondo argumentos dentro da mesma linha temática.      
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Figura 08.  
STORYBOARD VIDEOCLIPE DA HARMONIA RACIAL – 

PROGRAMA DE CÉSAR MAIA, HGPE, 10/11/1992 
 

 

   

      

 
          Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”.
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Para contestar os apelos de identidades presentes no discurso de Benedita da Silva, 

César Maia responde com uma retórica de apelo a união invocando a imagem da família 

como símbolo maior da fraternidade brasileira. Quando associada às imagens, na forma de 

um videoclipe, a letra dessa música torna explicito este argumento. A retórica do videoclipe 

faz apelos explícitos aos valores da família, apresentando um discurso no qual a cidade do 

Rio de Janeiro representa a mãe zelosa por seus filhos que os acolhe independente de sexo, 

cor e idade, enquanto César Maia encarna a imagem do pai ideal – o prefeito ideal. O 

pedido dessa mãe – apelando por Deus - que se mimetiza no pedido dos próprios filhos é 

para que os cidadãos escolham bem quem vai cuidar deles: mãe/ cidade e filhos/ cidadãos.  

A preocupação com a segurança – tema que foi o carro-chefe da campanha de César 

Maia frente à Benedita da Silva, após os episódios dos arrastões na praia de Copacabana - 

é registrada pelas sucessivas tomadas de crianças brincando tranqüilamente nos parques da 

cidade. Mais do que se preocupar em registrar as cenas do mundo atual vivido pelos 

cariocas, a retórica dessa peça projeta a imagem do mundo futuro que se deseja construir. 

Além disso, por ser representada por uma imagem de uma figura feminina/ mulher/ mãe, a 

cidade do Rio de Janeiro, exigia, nestes termos, como complemento, uma figura masculina/ 

homem/ pai. Tal metáfora permitia também rebater os apelos de gênero que Benedita da 

Silva fazia durante a campanha, quando essa ostentava seus atributos de feminilidade e 

maternidade para mostrar sua capacidade para governar a cidade. Sendo Benedita da Silva 

mulher e a cidade do Rio de Janeiro também mulher e mãe, preocupada com o futuro dos 

seus filhos, o que se espera é que, no mundo construído por César Maia em sua retórica, 

fosse escolhido um homem para se tornar seu marido/ provedor/ protetor e pai para cuidar 

da casa/ família/ filhos. Vimos assim, portanto, que César Maia foi buscar no campo 

semântico do apelo às diferenças de gênero, as armas – os simbólicos e as retóricas – para 

neutralizar os apelos à identidade de Benedita da Silva.  

Ao responder às peças de apelos à identidade racial com uma outra com motivos 

não-raciais, César Maia buscou caracterizar os apelos de Benedita da Silva como sendo 

racistas. O ápice da retórica de apelo à harmonia racial entre negros e brancos vem 

implícito (sem palavras) na cena final de um beijo entre um menino negro e uma menina 

branca. Metaforicamente é como se César Maia tivesse lançado a carta do “As” no debate 
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das campanhas sobre relações raciais. Lembremos que nos programas de Benedita da Silva 

a harmonia racial é representada pela imagem de um menino negro e uma menina branca 

abraçados, como também no videoclipe produzido por César Maia. Observa-se que na 

literatura sobre campanhas política, o abraço e o beijo entre criança de raças diferentes é 

um recurso muito freqüente para discutir relações raciais nas campanhas eleitorais. 

 De acordo com as categorias recortadas por Albuquerque, os jingles integram os 

segmentos das “mensagens auxiliares”.  Esse tipo de mensagem teria a função de adequar a 

propaganda do HGPE à lógica comunicativa da televisão.  Nas palavras de Albuquerque 

(1999, p.70), o objetivo das mensagens auxiliares é “fazer dos programas de HGPE, 

programas de televisão”. Os depoimentos dos profissionais do marketing políticos 

confirmam as interpretações de Albuquerque sobre o papel dos jingles e vinhetas nas 

propagandas políticas na televisão, afirmando que inicialmente essas peças servem para 

tornar os programas mais agradáveis ao gosto do espectador usual de televisão. Segundo 

revela o publicitário Duda Mendonça (2001, p.93), por exemplo, “[...] o uso da música seria 

uma forma de atrair, de seduzir as pessoas para ver aquilo. Com a música, ou no meio da 

música, eu iria colocar minhas mensagens”. Para Mendonça (2001, p.92), “o jingle é um 

discurso musical dirigido a um eleitor. Se for bem-feito, vai chegar ao coração dele, até 

mesmo antes de ter passado por sua cabeça”. O depoimento desse publicitário indica-nos a 

importância dos jingles nas estratégias discursivas das campanhas políticas, comentando 

que:  

Porque eu e minha turma vamos jogando as nossas idéias, as nossas propostas para o 
slogan, e tudo isso vai para o papel, fica devidamente registrado. Quando chegamos ao 
slogan escolhido, temos então todo um elenco de frases que não foram aproveitadas, 
mas que giram em torno de um mesmo tema. De uma mesma mensagem. É um 
verdadeiro caldo de slogans. E essas frases constituem a matéria-prima para aquele que 
for fazer a letra do jingle – do conceito às rimas.  

 
Dessa forma, o coordenador de marketing da campanha vitoriosa à prefeitura de São 

Paulo nas eleições de 1996, do candidato negro Celso Pitta, sintetiza qual é a sua 

expectativa sobre as funções do jingle na estratégia de campanha, dizendo que para ele “o 

eleitor não tem que sair por aí, cantando o meu jingle. Tem é que incorporar, absorver a 

minha mensagem. Os argumentos do nosso candidato” (Mendonça, 2001, p. 94). O cálculo 

que o publicitário realiza supõe que desse casamento entre imagem e som produza-se o 

impacto (emocional) da cena.  
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 Segundo nos conta Duda Mendonça, os manuais de publicidade recomendam que 

todas as peças da campanha devam ter o mesmo conceito: slogan, jingle, cartazes, outdoor, 

etc. Alguns publicitários consideram o jingle uma peça tão importante na arquitetura da 

campanha que só partem para a sua criação quando todos os outros itens já estão definidos. 

O conceito geral da campanha é o primeiro item dessa agenda. A premissa é que todas as 

peças dialogam entre si para construção do conceito da candidatura. Contando seus “Casos 

e Coisas” sobre marketing político, Duda Mendonça (2001, p.88) revela o processo de 

criação do jingle.   

Se considerarmos o depoimento de Duda Mendonça como representativo do espírito 

que tem guiado os coordenadores de marketing das campanhas eleitorais brasileiras a partir 

dos anos 1990, podemos concluir que os segmentos das mensagens auxiliares têm se 

revelado uma peça bem mais que auxiliar, mas armas fundamentais no embate retórico das 

campanhas. Por meio dos jingles se pode veicular outras mensagens da campanha, com 

objetivo de persuadir os eleitores sobre qualquer tema que se torne premente. A idéia 

central é que o jingle deve encampar a estratégia retórica da campanha. À luz dessas 

informações podemos concluir que o uso que os candidatos Benedita da Silva e César Maia 

fizeram das peças musicais em suas campanhas refletiram suas estratégias retóricas para 

interpelar as audiências que direcionavam seus discursos, muitos deles, como vimos, com 

retóricas de mensagens raciais implícitas.  

Sobre os videoclipes políticos, eles são identificados como sendo “segmentos que 

articulam imagens em torno de um tema musical e cujo objetivo fundamental é veicular os 

jingles da campanha dos candidatos” (Albuquerque, 1999, p.93). De acordo com 

Albuquerque, os videoclipes políticos podem servir tão somente como recurso para 

preencher o programa quando se tem excesso de tempo e pouco material substantivo para 

completar. Contudo, nos embates de campanha eles têm se constituído em veículos 

privilegiados para a mobilização emocional do eleitorado, freqüentemente visando construir 

uma comunidade imaginária em torno do candidato. Justamente, por isso, este tipo de 

segmento foi o preferido dos candidatos Benedita da Silva e César Maia para veicularem 

mensagens racializadas e de gênero para o eleitorado carioca. 

 
Nas eleições de 1992, a expressão de preocupação com o estilo narrativo dos 

programas era comum entre os candidatos. O interesse era quebrar a monotonia dos 
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programas do HGPE. O uso de linguagem jornalística, humor, propaganda comercial, 

documentário, etc. fizeram parte do elenco de recursos que as propagandas usaram para 

capturar a atenção dos telespectadores. O Candidato Amaral Netto (PDS), por exemplo, 

aproveitou sua experiência de jornalista, ancorou seus próprios programas, fez propaganda 

tipo reportagens sobrevoando os sites turísticos e os equipamentos de serviço públicos, 

diagnosticando seus problemas e enumerando as suas propostas para resolvê-los (O Globo, 

19/8/1992, p.8). A sua intenção era imprimir uma imagem de dinamismo, modernidade e 

eficiência à sua candidatura. 

É importante salientar que os candidatos tiveram significativa parte dos seus 

programas na televisão comprometida para veicular propaganda dos candidatos a vereador. 

Nesse sentido, Benedita da Silva sofreu mais que César Maia, pois ela cedeu mais de um 

terço do tempo do seu programa para os candidatos da Frente da Feliz Cidade, como parte 

dos acordos firmados como os partidos que compunha essa coligação, enquanto César Maia 

teve apenas 20,7% do tempo do seu programa dedicados para honrar esses compromissos 

partidários. Contudo, não se deve pensar que as inserções das propagandas dos candidatos a 

vereador configurassem uma ruptura pura e simples com a estratégia discursiva das 

candidaturas a prefeito. Ao contrário, notava-se uma estreita sintonia entre os discursos dos 

candidatos proporcionais e os conceitos gerais das campanhas majoritárias, sobretudo nas 

imagens da cidade que se formava nos seus discursos, bem como no elenco de propostas 

que prometiam efetivar caso fossem eleitos. Mesmo a origem de classe, raça e o sexo dos 

candidatos que compunham cada bloco de segmento de propaganda dos vereadores 

espelhavam a retórica das campanhas.  

Por exemplo, os candidatos a vereador da Frente da Feliz Cidade tendiam a ser 

militantes sindicais e líderes comunitários. Em suas curtíssimas inserções individuais de 

cerca de 10 segundos, nos blocos dedicados a propagandas dos vereadores, esses candidatos 

defendiam propostas com ênfase na defesa da cidadania, direitos dos trabalhadores e 

minorias. Havia significativa presença de candidatos negros e mulheres nessa coligação, 

muitos deles fazendo do apelo racial e de gênero a principal tática de persuasão da sua 

mensagem. Os candidatos da “Coligação Pensa Rio” — composta pelo PMDB e PL — 

contaram com o apoio de um narrador em off para apresentar uma breve biografia, sendo 

estes spots — formatados ao estilo do modelo da Lei Falcão — caracterizados por salientar 
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as credencias sócio-profissionais dos candidatos e as suas propostas (Albuquerque, 1999). 

À medida que os embates entre Benedita da Silva e César Maia ficaram mais acirrados, 

aumentou também a visibilidade dos candidatos negros nos programas do HGPE de César 

Maia, sobretudo quando os programas tratavam de temas racialmente correlacionados 

como, por exemplo, as propostas políticas para urbanização de favelas e geração de 

emprego, uma vez que estes problemas atingiam expressivo contingente da população 

negra carioca naquele período.        

Um outro personagem cuja participação nos programas é um indicador da estratégia 

discursiva são os populares. Sua presença na tela visa sugerir a idéia de que está ocorrendo 

um apoio maciço e entusiasmado aos candidatos (Albuquerque, 1999). Quando ganhavam 

voz, nas cenas em que o “povo fala” como estivessem respondendo enquête e entrevistas, 

os depoimentos individuais apresentados nas propagandas buscavam conferir credibilidade 

e fidedignidade aos discursos dos candidatos. A seleção de depoentes revela um esforço em 

articular os discursos, temas e problemas aos públicos aos quais se dirigem suas mensagens 

em termos de classe social, sexo, idade e raça. Além de revelar quem são os interlocutores 

dos candidatos nas suas campanhas, a proporção de tempo que os populares tiveram nos 

programas de Benedita da Silva e César Maia foi outro indicador da estratégia de 

construção da imagem dos candidatos.  

Tendo a preocupação de apresentar-se como a cara e a voz do povo do Rio de 

Janeiro, era como se a categoria dos populares fosse um convidado especial do palanque 

eletrônico da candidata petista. No primeiro turno foi reservado 5,5% do tempo dos 

programas para veicular depoimento dos populares, número que representa um terço do 

pouquíssimo tempo que a candidata guardou para si. Nessa mesma fase, enquanto César 

Maia detinha 29% do tempo dos seus programas, os populares apareciam apenas 7,5%. No 

segundo turno, vemos dobrar a percentagem de tempo dos populares (11,5%) nos 

programas de Benedita da Silva, ao passo que nos programa de César Maia este número 

diminui para ficar na casa de 5,4%.  Comparando os padrões de inserção dos populares nas 

campanhas de um e outro candidato, vemos que, enquanto Benedita da Silva ecoava as 

queixas e reclamações dos populares, posicionando-se nesse sentido próximo da imagem de 

candidato porta-voz (uma liderança que está ora à frente, ora ao lado), César Maia, por sua 

vez, através da disposição da presença dos populares nos seus programas buscava 



 

 

208 

apresentar-se como um líder que está acima. Alguém que com seu saber político ou técnico 

tem a última palavra e a mais longa resposta para os problemas que são tratados na 

campanha. Observava-se que nos programas do candidato peemedebista, em raras 

oportunidades ao longo das eleições os populares apareceram como orador principal nas 

peças de propaganda.   

Quando olhamos a Tabela 7, que apresenta os principais assuntos tratados pelos 

candidatos Benedita da Silva e César Maia nas eleições, notamos que a candidata petista 

utilizou menos de 10% do tempo do seu programa para apresentar suas propostas políticas, 

número três vezes menor do que aquele reservado por seu futuro concorrente no segundo 

turno, o deputado César Maia. A identificação desse ponto fraco instigou Maia a montar 

suas artilharias de ataque a Benedita da Silva para destacar a inexistência de plataforma de 

governo no programa dessa candidata. Com efeito, as críticas do candidato peemedebista 

eram pertinentes, pois chamava a atenção, na propaganda de Benedita da Silva, à altíssima 

incidência de segmentos cujo assunto principal não podia ser identificado para codificação 

(46,6%). Esses eram, freqüentemente, segmentos que se situavam na categoria de 

mensagens auxiliares, compostos por vinhetas, videoclipes com cenas de campanhas e, às 

vezes, propagandas dos candidatos a vereador que, na condição de “puxadores de voto da 

legenda”, haviam colonizado o corpo do programa de Benedita da Silva. Essas mensagens 

se caracterizavam ora pela imprecisão para definir o assunto que estavam tratando, ora pela 

falta de sintonia com a propaganda majoritária.  

A linha de ação da propaganda de Benedita da Silva no primeiro turno consistiu na 

veiculação de mensagem para construção da imagem da candidata (17,7%), imagem do 

partido (4,0%), imagem da campanha (4,4%) e chamada de eleitores e militante para 

participar dos eventos da campanha. No que se refere aos temas e as propostas de 

campanha, somente o debate sobre ética na política mereceu atenção destacada dos petistas 

no primeiro turno das eleições, aparecendo com objeto principal da propaganda em cerca de 

5,1% dos segmentos analisados. Quando observamos não o objeto da propaganda, mas a 

estratégia de persuasão usada no segmento (apresentada na Tabela 8.), percebemos que 

apenas 2,4% das propagandas de Benedita da Silva usavam o recurso de apresentar 

propostas políticas como meio de persuasão dos eleitores. Com efeito, o programa de 

Benedita da Silva raramente apresentava propostas para resolver os problemas da cidade. 
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Tabela 07. 

ASSUNTO PRINCIPAL DO SEGMENTO DAS PROPAGANDAS DE                 
BENEDITA DA SILVA E CÉSAR MAIA, ELEIÇÕES À                                     

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO DE 1992  

Benedita da Silva – PT César Maia – PMDB Objeto (assunto principal) 
1º Turno 2º Turno 1º Turno 2º Turno 

  N (%) N (%) N % N % 
Ausente/ não definido 210 46,6 41 13,6 05 1,3 04 2,2 
Segurança pública   11 3,7 15 3,9 03 1,6 
Saúde/saneamento 16 3,5 03 1,0 11 2,9 02 1,1 
Educação 08 1,8 ---- ---- 05 1,3 ---- ---- 
Infra-estrutura (energia, 
estradas) 

---- ---- ---- ---- 05 1,3 03 1,6 

Problemas sociais 01 0,2 07 2,3 12 3,2 01 0,5 

Político-ideológico/programa 
de governo 

11 2,4 05 1,7  
02 

 
0,5 

 
38 

 
20,5 

Esporte/cultura/lazer   07 2,3     
Transporte 01 0,3 03 1,0 05 1,3 01 0,5 
Ética na política 23 5,1 04 1,3 03 0,8 ---- ---- 
Meio ambiente   01 0,3 ---- ---- ---- ---- 
Habitação 01 0,2 05 1,7 07 1,8 06 3,2 
Economia e desenvolvimento ---- ---- ---- ---- 02 0,5 03 1,6 

Esporte/ cultura/ lazer ---- ---- ---- ---- 01 0,3 ---- ---- 
Emprego/trabalho ---- ---- 06 2,0 05 1,3 ---- ---- 
Abastecimento ---- ---- 01 0,3 ---- ---- ---- ---- 
Cardápio 01 0,2 ---- ---- 20 5,3 03 1,6 
Imagem do candidato 80 17,7 98 32,6 162 42,5 81 43,8 
Imagem do adversário 13 3,0 12 4,0 07 1,8 02 1,1 
Imagem do partido  18 4,0 08 2,6 90 23,7 12 6,5 

Imagem da equipe 02 0,4 06 2,0 ---- ---- ---- ---- 

Imagem da campanha  20 4,4 48 15,9 07 1,8 04 2,2 

Imagem do governo ---- ---- ---- ---- 01 0,3 ---- ---- 
Imagem da cidade ---- ---- 06 2,0 01 0,3 05 2,7 

Grupos sociais (negros) 06 1,3 04 1,3 ---- ---- ---- ---- 

Grupos sociais (mulheres) 04 0,9 ---- ---- 03 0,8 04 2,2 

Outros grupos  (judeus, 
nordestinos, etc 

---- ---- ---- ----  
---- 

 
---- 

 
01 

 
0,5 

Pesquisa de opinião/ intenção 
de voto 

05 1,1 11 3,7  
04 

 
1,1 

 
05 

 
2,7 

Chamada participação 
(doações, carreatas, 
fiscalização) 

31 6,9 14 4,7  
 

07 

 
 

1,8 

 
 

07 

 
 

3,8 
Total 451 100 301 100 380 100 185 100 

        Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
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Notamos na Tabela 8, que tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, a estratégia 

de persuasão de Benedita da Silva incidiu predominantemente no uso intenso da sedução 

(78,6%, 75,4%), na enunciação da idéia de que poderia tornar o Rio de Janeiro uma cidade 

mais justa e feliz caso ela fosse eleita para dirigir a prefeitura. Nesse sentido, sua retórica 

distinguia-se pela crítica aos “poderes públicos”, louvor à democracia e aos direitos 

humanos e a exortação à cidade e ao povo carioca. No primeiro turno, particularmente, a 

discussão sobre política, sobretudo o escândalo PC Farias e o impeachment de Collor, a 

universalização da cidadania e respeito aos direitos humanos, ditaram o tom do diálogo dos 

programas de Benedita da Silva com os eleitores cariocas. Em sintonia com o ambiente 

eleitoral marcado pelo CPI de PC Farias e o processo de impeachment do presidente Collor, 

sua propaganda descrevia um mundo dividido entre: esquerda e direita, progressistas e 

conservadores, bons políticos e maus políticos. Uma marca da campanha dessa candidata 

foi o uso intenso do partido como marca de identidade ideológica durante as eleições.  

Tabela 08. 

ESTRATÉGIAS DE PERSUASÃO UTILIZADAS PELOS CANDIDATOS                                                      
BENEDITA DA SILVA E CÉSAR MAIA NO 1º E 2º TURNO                                                                         

DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DO RJ, 1992 - (%) 

 Benedita da Silva – PT César Maia – PMDB 
Retórica – estratégia de 
persuasão 

1° Turno  2° Turno 1° Turno  2° Turno 

Sedução 78,3 75,4 78,2 62,2 
Proposição 2,4 5,3 7,1 14,6 
Crítica 9,5 11,3 11,3 14,6 
Valores 5,5 4,3 1,3 7,6 
Ameaça -- -- 1,8 1,0 
Exortação 4,3 3,7 0,3 -- 
Total 100 100 100 100 

                   Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 

 

Por outro lado, como se pode observar na tabela que descreve os assuntos das suas 

propagandas, César Maia mesmo dedicando grande parte do seu esforço de campanha na 

construção da sua própria imagem, com 40% das suas mensagens dedicadas para este fim, 

no primeiro e no segundo turno, este candidato também tratou de apresentar um amplo 

leque de propostas. De fato, o dado mais revelador da estratégia discursiva desse candidato 

é ver que essa era tripartite. Ou seja: i) fazia, ostensivamente, propaganda dos seus atributos 
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pessoais para ser prefeito, ii) preocupava-se, complementarmente, em anunciar nos seus 

programas um amplo elenco de propostas para resolver problemas ligados às áreas de 

segurança pública, saúde e saneamento, educação, problemas sociais, habitação, etc, e iii) 

veicular diversos tipos de propagandas para construção da imagem do seu partido 

associando-o à luta pelo impeachment do presidente Collor, à despeito de sua crença que a 

maioria dos eleitores não decidiam seus votos pela identificação com o partido. Nesse 

sentido, é sempre importante lembrar que o uso de uma estratégia particular de persuasão 

não mira somente um objetivo, mas, muitas vezes, diversos deles ao mesmo tempo. 

Porquanto, sabemos que, por exemplo, a veiculação de mensagens com ênfase na 

apresentação de propostas permite tanto interpelar o eleitor racional, mostrando-lhe as 

vantagens que a consecução dessa plataforma traria para sua vida, quanto oferece uma rota 

alternativa para a construção da imagem do candidato, pois permite ao candidato apresentar 

temas, problemas, solução e discursos, que podem atuar com signos de sua competência, 

como veremos com detalhes nas análises da campanha de Celso Pitta no próximo capítulo.  

Observamos que em termos percentuais não se configura na campanha do 

peemedebista um empenho em focar sua propaganda no tratamento de uma temática em 

especial. Contrariando o que sugeria alguns analistas que se dedicaram aos estudos das 

eleições à prefeitura do Rio de Janeiro de 1992, nem mesmo a discussão sobre segurança 

pública, que foi o tema que provocou o mais acirrado debate entre os dois finalistas, desde 

o início do segundo turno, foi objeto central da campanha de César Maia. Ao contrário, o 

conceito de campanha desenvolvido por ele se estruturou, justamente, na estratégia de 

interpelar os eleitores, diariamente, para tratar das suas propostas para solucionar uma 

longa agenda de problemas dos serviços públicos municipais e infra-estrutura urbana. O 

que é importante notar é que no primeiro turno das eleições apesar dos candidatos terem 

utilizado peças gramaticais diferentes na composição das suas propagandas, suas estratégias 

discursivas, de fato, apresentaram o mesmo padrão: predominância do uso da retórica da 

sedução. Os pontos de divergência situavam-se, justamente, no maior ou menor uso que um 

ou outro fez da apresentação de propostas, da expressão de críticas aos seus adversários e 

de ameaças aos eleitores caso esses se inclinassem a votar nos seus oponentes e, finalmente, 

do apelo aos valores.  
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Somente no segundo turno das eleições os candidatos, na tentativa de re-

posicionarem suas candidaturas, revelam perfis mais distintos em termos de estratégia de 

persuasão. Este é o momento em que César Maia deixa de lado a sedução e parte para o 

ataque, desferindo críticas diretas a sua adversária e fazendo forte apelo, muitas vezes com 

uma linguagem panfletária, aos valores consagrados na sociedade brasileira, sobretudo, a 

família, a fraternidade e a nação, enquanto Benedita da Silva responde às críticas de César 

Maia, mas continuava a depositar suas fichas na força do seu carisma para vencer a eleição.  

A retórica da campanha de Benedita da Silva estruturou-se em três idéias principais: 

o apelo à mudança, a promessa da ampliação dos direitos da cidadania aos excluídos e a 

instauração de um governo com participação popular. No primeiro turno, essa estratégia 

caracterizou-se por dirigir majoritariamente apelos políticos, com retórica de sedução e uma 

linguagem predominantemente informativa. Diferente do primeiro turno quando 17% das 

451 segmentos de mensagens veiculados no seu HGPE usavam uma linguagem panfletária 

para envolver os eleitores na sua campanha e conclamá-los a não votar nulo, no segundo 

turno, a candidata petista preferiu adotar o tom mais informativo ao formatar sua 

propaganda, ainda que fosse para veicular reportagem do tipo denúncia para desconstruir a 

imagem de César Maia, associando-a escândalos financeiros no período em que era 

responsável pela Secretária da Fazenda do governo de Brizola. De acordo com Figueiredo 

et al. (2000, p.153), o caráter político se inscreve no apelo quando se trata de mensagens 

cujo argumento predominante busca enfatizar que “a única garantia de que ‘X’ será feito é 

através do candidato, do grupo político ou partido ao qual está ligado [...]” Já segundo 

explica Mario Stoppino (Bobbio et al., 1995, p. 585), “o caráter da ideologia é atribuído a 

uma crença, a uma ação ou a um estilo político pela presença neles, de certos elementos 

típicos, como o doutrinarismo, o dogmatismo, um forte componente passional, etc”. Nesse 

sentido, o quadro que se vê abaixo confirma as hipóteses de Figueiredo et al. (2000) que 

indicam que quando nenhum dos candidatos consegue impor sua interpretação sobre o 

mundo atual é muito comum que tentem se apresentar como aquele que tem mais condições 

de cumprir as promessas para consecução do mundo futuro que os eleitores almejam.   

Dessa forma, no segundo turno, o que vemos é Benedita da Silva fazer uso de todos 

os tipos de apelos (ver tabela 9), sobretudo os emocionais (33,2%), políticos (22,9%) e 

ideológicos (21,9%), para fazer frente ao seu adversário que insistia em interpretar a 
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maioria dos problemas como uma questão política (58,9%).  O discurso de Benedita da 

Silva retratava-a como a candidata perfeita para administrar o Rio de Janeiro, porque tinha 

compromissos viscerais com a maioria da população pobre, carente e não assistida pela 

prefeitura, por que conhecia na própria pele os problemas que eles enfrentavam.  Seus 

atributos pessoais são: o carisma, a integridade ética e moral, ratificada pela sua própria 

história pessoal e pela filiação partidária ao PT. Na falta de prova de competência político-

administrativa, Benedita da Silva mostrou a ainda incipiente capacidade realizadora do seu 

partido à frente da prefeitura de dezenas de cidades brasileiras e, finalmente, além disso 

apresentou-se como a única candidatura capaz de promover a justiça social num a cidade 

que sofria com os conflitos raciais e sociais devido às desigualdades. Em suma, destacava-

se no programa da candidata petista o uso de apelos à identidade de gênero, raça, classe e 

político-ideológico, como argumentos para persuadir os cariocas que somente sua 

candidatura poderia revolver os problemas de uma cidade partida e desigual.     

Pode-se atribuir em grande parte o alto índice de mensagens com apelo emocional 

na campanha de Benedita da Silva ao seu interesse de usar o carisma para estreitar sua 

relação com a sua base eleitoral, geralmente por meio da veiculação das cenas de campanha 

nas visitas as favelas. Por outro lado, a pouca incidência de apelos pragmáticos nos 

programas de Benedita da Silva (5,3%), como também de César Maia (11,9%) quando 

comparado aos outros tipos de apelos mais usados pelos candidatos, revela que naquele 

momento eleitoral em que a beleza das promessas não parecia ser suficiente para seduzir a 

maior parte dos eleitores (sobretudo pela crise de representatividade dos políticos), o que 

passou a orientar os candidatos foi à estratégia de apresentar argumentos (políticos, 

ideológicos ou até mesmo emocionais) de que eles realmente cumpririam suas promessas 

ou que, então, complementarmente, que o seu adversário não poderia fazê-lo. Notamos 

também que no segundo turno o próprio César Maia abandonou sua estratégia de ênfase na 

apresentação de propostas para tentar oferecer garantias aos eleitores de que tinha 

condições de resolver os problemas de todos da cidade, ao mesmo tempo em que cuidava 

de lançar mensagens para desqualificar os atributos de sua adversária para exercer tal 

missão. Naquela conjuntura, o que se podia observar era que os dois candidatos finalistas 

salientaram a importância da dimensão política e ideológica das escolhas que os eleitores 
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iriam fazer. Isso significava enfatizar em seus discursos quem tinha mais credibilidade para 

honrar a palavra e quais grupos seriam os beneficiados com suas ações uma vez no poder.   

 
Tabela 09. 
 

TIPO DE APELO DA MENSAGEM USADO PELOS CANDIDATOS NO HGPE, 
ELEIÇÕES PARA PREFEITO DO RIO DE JANEIRO, 1996 - (%) 

 
 Benedita da Silva – PT César Maia – PMDB 

Tipo de apelo da 
mensagem 

% % % % 

 1° Turno 2º Turno 1° Turno 2º Turno 
Pragmático 3,3 5,3 37,8 11,9 
Político 69,8 22,9 16 58,9 
Ideológico 12,9 21,9 24,7 8,6 
Emocional 7,1 33,2 17,3 14,1 
Credibilidade das fontes 6,9 16,7 4,2 6,5 
Total 100 100 100 100 

             Fonte: Pesquisa “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
 
2.9. O RESULTADO DA ELEIÇÃO À PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO EM 1992  
 

O clima de campanha às vésperas da eleição do segundo turno foi tenso. Os 

candidatos continuaram no corpo-a-corpo nas ruas da cidade (O Globo, 14/11/1992. O 

País, p.10). Com as pesquisas divergindo sobre quem estaria à frente nas intenções de voto 

nas eleições e sobre qual seria essa suposta vantagem, os candidatos acreditavam que o 

trabalho de convencimento na “boca-de-urna” seria decisivo para ambas as candidaturas (O 

Globo, 15/11/1992. O País, p.10).  Todavia, enquanto César Maia “cantava” vitória 

chegando, em alguns momentos, a falar sobre a provável composição do seu secretariado, 

Benedita da Silva declarava estar preocupada em ter sua candidatura prejudicada por 

fraudes nas eleições. A abertura das urnas do segundo turno revelou a vitória de César Maia 

do PMDB sobre Benedita da Silva do PT com diferença de 3,8% dos votos (51,9% contra 

48,1%). Essa diferença, como vimos, foi estabelecida na primeira semana de veiculação do 

HGPE, no segundo turno da campanha, sem jamais ter sido revertida pela candidata petista.  

A geografia do voto desenhou a imagem de uma cidade partida, revelando que os 

eleitores das zonas sul votaram maciçamente no candidato do PMDB. Foi nos bairros onde 

se encontravam os maiores contingentes dos indivíduos pertencentes aos segmentos da 

classe média e alta do Rio de Janeiro, que Benedita da Silva sofreu suas derrotas mais 

expressivas. Nas zonas eleitorais do Flamengo, Botafogo, Ipanema, Leblon e Copacabana, 
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a candidata do PT alcançou no máximo 35% dos votos, enquanto que nas demais zonas da 

cidade o candidato do PMDB, mesmo quando era suplantado por sua adversária, raramente 

viu a diferença de votos entre eles ultrapassar mais que cinco pontos percentuais (O Globo, 

17/11/1992. O País, p.5). Isso significa que a candidata do PT sofreu a rejeição dos 

segmentos da classe média da Zona Sul e não conseguiu barrar a candidatura de seu 

adversário nos redutos eleitorais das Zonas Norte e Oeste. Vemos, assim, que no segundo 

turno, Maia conseguiu dividir com Benedita os votos do morro, retirando dela a 

exclusividade de ser a candidata dos favelados.   

Existe um consenso entre os analistas que investigaram as eleições à prefeitura do 

Rio de Janeiro em 1992 que pelo menos dois eventos principais contribuíram para a vitória 

de César Maia sobre Benedita da Silva (Dias, 1995; Scotto, 1994; O Globo, 14/11/1992. 

Eleições, p. 3). O primeiro foi o episódio dos arrastões nas praias da Zona Sul carioca, que 

aconteceram dois dias após o inicio do HGPE. Este incidente inseriu no debate eleitoral um 

tema que precipitava reflexões não só sobre formas de políticas de segurança pública, mas 

também discussões sobre clivagens sociais e raciais na sociedade carioca. Cristaliza-se, 

assim, a imagem de uma cidade partida entre o morro e o asfalto. O segundo evento foi o 

escândalo provocado pela denuncia, na imprensa, de que o filho e a enteada da candidata 

petista haviam utilizado diplomas falsos para conseguirem empregos na Câmara de 

Vereadores. Estes escândalos provocaram desgastes na imagem dessa candidata, uma vez 

que a associava com atos de nepotismo e corrupção num momento em que a sociedade 

carioca mostrava-se animada pelo espírito de valorização da ética na política e disposta a 

não tolerar políticos envolvidos em corrupção. Para uma candidata que desde o início da 

campanha ostentou como traço distintivo a crítica à falta de ética na política, ter a imagem 

vinculada a atos de corrupção foi um golpe difícil de assimilar. As tentativas do PT de 

desvincular a imagem de Benedita da Silva dos atos dos seus filhos ou de co-

responsabilizar as bancadas dos partidos de seus adversários foram pouco eficazes para 

recuperá-la desses ataques.  

Um aspecto ainda não computado em outros estudos foi o peso das alianças 

políticas feitas pelos candidatos na passagem do primeiro para segundo turno nos seus 

desempenhos nas urnas. Como sabemos, na história das eleições cariocas, o sucesso de uma 

campanha eleitoral não é o resultado apenas da eficiência das propagandas políticas e das 
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mobilizações coletivas, mas também das políticas de alianças com outros partidos e grupos 

organizados da sociedade. São essas alianças que permitem aos candidatos majoritários - 

com ajuda substantiva de deputados, vereadores e cabos eleitorais - tornarem mais 

digeríveis e confiáveis suas candidaturas junto a diversos segmentos que antes não lhes 

eram acessíveis. Benedita da Silva e César Maia não tardaram a construir suas alianças para 

o segundo turno. E o que vimos nesse quesito é que tão logo confirmou sua vaga no 

segundo turno, César Maia buscou articular suas alianças.  

Publicamente, o candidato do PMDB dispensou o apoio do governador Leonel 

Brizola para mostrar-se coerente com o discurso anti-brizolista inicial da sua campanha. 

Aproximou-se dos partidos de centro e direita, e construiu uma aliança que incluía o PSDB, 

PTB, PFL e dissidentes do PDT. A conquista da adesão à sua candidatura do prefeito 

Marcelo Alencar e dos parlamentares ligados pode ser considerada a articulação mais 

lucrativa para a sua campanha, pois lhe permitiu dialogar com expressivo contingente de 

eleitores da base do PDT, que ficaram sem candidata após a derrota de Cidinha Campos e 

deu-lhe oportunidade de cortejar os eleitores sensíveis à retórica social-democrata. O 

apoiou das lideranças das centrais sindicais CGT e da Força Sindical foi fundamental para 

dar-lhe legitimidade para falar aos trabalhadores e para contestar a exclusividade do PT de 

ser representante desse segmento do eleitorado. Nesse contexto, restou à candidata do PT o 

(comprometedor) apoio do partido do presidente Fernando Collor, o PRN, de outros 

pequenos partidos e outra parcela menor de dissidentes do PDT do governador Brizola.    

Acreditando que a dinâmica do embate discursivo entre os candidatos e que atores 

nas eleições define as oportunidades de sucesso ou fracasso de uma candidatura, dedicamos 

um grande esforço para decifrar as retóricas das campanhas eleitorais dos candidatos. A 

preocupação desse capítulo foi não somente identificar os argumentos dos candidatos, mas, 

sobretudo, entender como o embate retórico da campanha se materializou nas estruturas 

discursivas das propagandas. Nesse sentido, o nosso trabalho buscou identificar quais 

foram os recursos de comunicação que os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro nas 

eleições de 1992 utilizaram para afirmar que uma era “a cara do Rio” e que o outro era “o 

candidato mais inteligente”.  

Em outras palavras, o enfoque que seguimos para analisar as campanhas de 

Benedita da Silva e César Maia foi de investigar tanto os conceitos gerais das candidaturas 
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e das propostas políticas, conforme desenvolvido na primeira parte desse capítulo, quanto 

as estratégias comunicativas para materializar esses conceitos, nessa parte final. Nossa 

preocupação foi revelar que quando combinado à análise dos discursos, o simples exame da 

distribuição dos tempos dos segmentos de propaganda dedicados aos candidatos, aliados 

políticos, locutores, populares e recursos de edição de imagem e som no HGPE, indicam-

nos as estratégias retóricas seguidas pelos candidatos.  

A análise de conteúdo das propagandas de Benedita da Silva e César Maia apontou o 

posicionamento dos candidatos ao longo da campanha e as suas estratégias discursivas. 

Vimos que na definição dos posicionamentos dos candidatos e das suas imagens, o clima de 

opinião pública, marcado pelas mobilizações pró-impeachment, foi a pedra de toque de 

todo processo eleitoral. Além disso, a avaliação negativa do grupo pedetista que estava no 

poder, as clivagens partidárias, o grande número de candidatos concorrendo à prefeitura e a 

personalidade dos candidatos contribuíram para a modelagem das estratégias discursivas 

apresentadas nessa eleição. Observamos ainda, no embate entre os candidatos sobre as 

propostas políticas, que “a arte da ambigüidade” na seleção das imagens e propostas das 

campanhas e a construção de apelos a audiências específicas, constituíram-se armas 

fundamentais na competição eleitoral entre Benedita da Silva e César Maia. Nesse sentido, 

esses candidatos pareciam estar em sintonia com os postulados de Page (1978; p. 232) que 

enfatizavam que “as escolhas eleitorais envolvem não somente o que os candidatos 

defendem, mas também o que eles são ou o que eles parecem ser”.    

Observamos que as políticas de identidades e as clivagens sociais, étnicas e raciais, 

levaram os candidatos e os partidos a usarem diferentes padrões para tratar os problemas 

políticos e para mobilizar suas bases eleitorais. Benedita da Silva colocou-se no palanque 

eletrônico como porta-voz da luta pela extensão dos direitos da cidadania para pobres, 

mulheres e negros. César Maia preferiu se posicionar no centro (e às vezes dirigindo-se à 

direita outras à esquerda) como um político que defende as leis, a ordem, a família e, 

sobretudo, a prevalência de políticas “color-brind”. Considerando que o sucesso das 

campanhas depende da capacidade dos concorrentes de mudar o debate em favor das 

questões que lhes são favoráveis, vimos que tanto Benedita da Silva quanto César Maia 

auferiram vantagens em travar o debate sobre questão racial nas eleições de 1992. 
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Observamos também que Benedita da Silva e César Maia conduziram campanhas marcadas 

pelo uso intenso de mobilizações raciais.  

A candidata petista destacou-se por fazer apelos à identidade, explícitos, buscando 

mobilizar as diversas identidades dos grupos sociais aos quais pertencia: mulheres, negros, 

favelados e evangélicos. Curiosamente a retórica de identidade usada pela candidata tinha o 

objetivo de fazer apelos “cross-racial” e “cross-sectional”, mas sem deixar de erguer 

barreiras simbólicas sociais, étnica e de gênero para evitar os avanços dos seus adversários 

sobre esses nichos sócio-demográficos.  César Maia produziu um discurso desracializado 

para a sociedade mais ampla, mas no debate da campanha sobre a questão racial preferiu 

fazer uso de mensagens implícitas, no sentido de garantir aos eleitores negros que eles 

seriam contemplados por suas ações à frente da prefeitura. Primeiro, inserida na discussão 

de políticas públicas de interesse geral; depois, no formato dos segmentos da propaganda, 

notadamente, nas mensagens auxiliares da campanha, como jingle e videoclipes. Um dos 

achados desse trabalho foi ver que o posicionamento dos candidatos frente à questão racial, 

orientou estratégias discursivas antagônicas, mas ambas igualmente eficazes para moldar as 

imagens de cada um dos candidatos, pois os conduziu com fôlego de vitória até o final da 

corrida.   

Observamos que a retórica sobre raça configurou-se como uma arma estratégica 

usada, principalmente, quando Benedita da Silva despontou como potencial vencedor do 

páreo.  As analises dos jingles mostraram que as retóricas raciais transformaram em 

verdadeiro “às” mantido na manga para ser usado contra os oponentes no momento 

decisivo do jogo eleitoral62.  A cartada racial ocorreu tanto para mobilizar a identidade 

étnica quanto no uso de apelos aparentemente não racializados ao eleitorado, visando 

acusar o oponente de fazer apelos racistas. Com efeito, observando-se a quantidade e a 

qualidade de aparições dos candidatos nas peças de propaganda e o andamento do embate 

retórico da campanha, sobretudo os deslocamentos de tempos dedicados para veiculação 

das mensagens dos diversos tipos de atores que compõe o elenco de personagens das 

                                                 
62 - Acredita-se que o termo “play the race card”  foi  cunhado  na Inglaterra  na década de 1960,  quando um  
candidato do partido conservador  ganhou uma cadeira no parlamento britânico, usando o slogan  que dizia 
que:  “Se você quer  um vizinho negro – vote Trabalhista” (minha tradução) (BBC  News – E – Cyclopedia).     
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campanhas, podemos identificar a influencia da variável racial nas estratégias de campanha 

e comunicação política nas eleições do Rio de Janeiro em 1992.  

É bom destacar que a propaganda política veiculada não fez nenhuma alusão a 

introdução de políticas de ação afirmativa para os negros ou para as mulheres como parte 

de sua plataforma política. César Maia, pessoalmente quase se silenciava na discussão 

sobre relações raciais. Quando seu programa foi exigido a posicionar-se sobre essa questão, 

fez uso de um narrador em off para rebater as críticas de Benedita da Silva de que tinha sido 

racista e preconceituoso ao desqualificar seus atributos para ser prefeito do Rio de Janeiro e 

do depoimento pessoal (em caráter editorial) de um aliado político - ator Carlos Vereza, 

para criticar seus colegas artistas por estarem apoiando a candidato do PT por pieguismo e 

para desconstruir a imagem dela. Maia caracteriza os apelos às identidades, como aqueles 

veiculados por Benedita da Silva, como sendo um discurso dos perdedores e dos 

aproveitadores.   

Todavia, a marca da retórica de Benedita da Silva é o apelo à cidadania e à demanda 

de igualdade de oportunidades. O que distingue o discurso de Benedita da Silva do de César 

Maia ao longo da campanha é menos o conteúdo das propostas do que as retóricas sobre 

relações raciais que eles apresentam em suas campanhas. Seus planos de governo elegem os 

mesmos problemas para serem alvos das políticas públicas. Mesmo no campo da segurança 

pública, exceto a promessa de usar as forças armadas para manter a ordem, Maia dedica 

vários propagandas para se mostrar sensível aos problemas das crianças de rua, menores 

abandonados e propor políticas públicas em favor desses segmentos.   

Para aqueles que acreditam que “negro não vota em negro” e que o discurso de 

apelo racial não conseguiria adesão na sociedade brasileira, essa tesa mostra que não se 

pode afirmar que esses apelos tenham sido prejudiciais à campanha de Benedita da Silva 

em qualquer momento da campanha. À luz da teoria de Riker sobre a dinâmica dos debates 

retóricos em campanhas podemos afirmar que a insistência dos candidatos em debater sobre 

a questão racial indica que ambos contabilizavam vantagens na manutenção desse tema na 

agenda principal da campanha.  Para Benedita da Silva desde o inicio das eleições os apelos 

raciais tornara-se uma importante estratégia de posicionamento da sua candidatura, 

permitindo-lhe interpelar significativos segmentos do eleitorado carioca: as mulheres, os 

negros e os favelados. Para César Maia, manter-se no debate tornou-se um imperativo para 



 

 

220 

sobrevivência da sua candidatura. Com efeito, as representações sobre raça e racismo 

estruturavam não só a imagem de Benedita da Silva, mas também a imagem dos seus 

adversários. Podemos afirmar, inclusive, que para Maia, por ser homem, branco e classe 

média – traços da imagem dos ocupantes do poder político no Brasil - a necessidade de 

construir argumentos persuasivos para contrapor a retórica de identidades imposta pela 

candidata petista se tornou imperativo, pois deixá-la dominar esse tema permitiria, 

primeiro, prevalecer sua interpretação sobre a existência de desigualdades raciais e de 

gênero, depois, a necessidade da sua eleição para sanear estes problemas.        

A propaganda de Maia procurou ajustar seu discurso aos pilares das representações 

sobre o mito da democracia racial no Brasil. Sua retórica em palavras e imagens expressava 

o ethos das relações raciais e a etiqueta de relações inter-raciais brasileiras que nega a 

existência de um problema racial em nossa sociedade. Nesse sentido, seu esforço era 

silenciar sobre as desigualdades e interpretar todos os problemas da sociedade como uma 

questão de falta de competência política e administrativa dos governantes. Dessa forma, 

todos os fatos eram interpretados como problemas técnicos. O interesse era não somente 

“desracializar” como “desideologizar” o conteúdo do debate entre as campanhas.  Enquanto 

Benedita dava ênfase às singularidades e diferenças da condição de gênero, raça e classe, 

Maia contrapunha com um discurso de culto a unidade, união de todos, sem distinção 

social.  
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Figura 09. Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
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CAPÍTULO 3 

CELSO PITTA VS. LUIZA ERUNDINA: 

CORRIDA BI-RACIAL NAS ELEIÇÕES À PREFEITURA DE SÃO PAULO,  
EM 1996 

 

3.1.  CONJUNTURA: O CENÁRIO E OS ATORES 

 
Se as eleições municipais de 1992 foram profundamente influenciadas pelas 

mobilizações que levaram ao impeachment do presidente Fernando Collor de Mello e pelo 

clamor popular por mudanças políticas, como conseqüências da rejeição aos casos de 

corrupção e a falta de ética dos detentores de cargos políticos durante aquele período, as 

eleições que se seguiram, em 1996, foram pautadas pela avaliação crítica do desempenho 

dos mandatários e das credenciais dos candidatos à sucessão para administrar as cidades. 

Como nessa eleição ainda não estava em vigor a emenda constitucional que permitiria a 

reeleição para presidente da república, governadores e prefeitos nos pleitos futuros, a 

novidade que emergiu neste cenário – além da introdução do sistema de urnas eletrônicas - 

foi a tendência dos prefeitos de usarem a estratégia retórica de apelo à continuidade política 

administrativa como argumento para convencer o eleitorado a votar nos candidatos a 

sucessão de sua preferência.  

Decerto que o uso do próprio capital político para eleger correligionários e aliados – 

como objetivo de se manter no poder – não é algo novo na história política brasileira. O 

dado interessante dessa conjuntura é que se observou também entre os eleitores uma 

tendência de considerar o desempenho do governo municipal como critério para escolha 

dos seus candidatos e dos partidos nas eleições. Isto significa que, além das clivagens 

político-partidárias e ideológicas, critérios pragmáticos (melhoria na infra-estrutura e 

serviços na cidade) e éticos (moralidade administrativa) aumentaram seu peso de influência 

na decisão do voto na esfera política local. Dessa forma, o que se observou no pleito 

paulistano foi o confronto entre os discursos de apelo à eficiência administrativa e os de 

apelo ideológico e partidário.   

Nesse contexto, a estratégia retórica de apelo à continuidade administrativa como 

argumento para eleição do prefeito cristalizou-se enfatizando a tese de que governos bem 

avaliados não devem ser interrompidos. Nas palavras de Figueiredo et al. (1997), o discurso 
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do “continuísmo” caracterizava-se por tentar persuadir o eleitorado que o mundo presente 

“estava bom” – graças às ações políticas e administrativa do prefeito em exercício - e “iria 

ficar melhor” se seu sucessor fosse alguém afinado como as suas diretrizes políticas, 

ideológicas e técnicas. Dito de outra forma, o discurso da “necessidade da continuidade 

administrativa” tinha como estratégia dominante o argumento de que a situação da cidade 

“estava boa e iria ficar melhor”. Essa idéia era sintetizada pelos bordões repetidos em 

diversos ritmos e vozes – slogan, jingles e discursos – em várias capitais brasileiras: 

“mudar, pra quê?”. 

Eleito em 1992 para suceder a prefeita Luiza Erundina do PT, Paulo Maluf chegou 

ao final do seu governo ostentando uma avaliação positiva da sua administração por grande 

parte do eleitorado paulistano. De acordo com as pesquisas do Datafolha, realizadas em 

agosto de 1996, exatamente três meses antes do dia da votação do primeiro turno, 52% do 

eleitorado considerava a administração de Maluf “boa” ou “ótima”. Na vida política da 

capital paulista, Maluf representa o eleitorado mais conservador da cidade (Pierucci, 1987; 

1989). Segundo Chaia et al. (2002), trata-se de um eleitorado cativo, capaz de relevar tanto 

as acusações de corrupção que pesam sobre ele quanto as gafes que o mesmo expressa em 

seus pronunciamentos. Para desespero dos adversários, aos olhos de muitos malufistas as 

criticas de que seu líder era um político centralizador, personalista e gastador dos recursos 

públicos, muitas vezes constituíam as bases que justificavam seus votos nele.   

Estudos realizados pelos assessores de marketing do prefeito afiançavam que pelo 

menos 25% dos eleitores “estavam loucos” para votar no candidato que ele indicasse, 

conquanto que essa pessoa transmitisse a segurança de que continuaria sua administração 

(Folha de São Paulo, 18/08/1996, p.10). O que explicava – em parte - este bom índice de 

satisfação do eleitorado com o trabalho do prefeito era o conjunto de realizações mostradas 

pela prefeitura depois dos três anos e meio de governo. Essas realizações incluíam além de 

uma série de obras rodoviárias, como túneis, viadutos e avenidas, marcas registradas das 

administrações malufistas à frente da prefeitura ou do governo do estado em gestões 

anteriores, também um leque de obras de caráter social – como o projeto Cingapura, de re-

alocação de populações faveladas em conjuntos habitacionais; o programa Leve-Leite, de 

distribuição de latas de leite para estudantes da rede pública de educação do município; e o 

recém inaugurado (às vésperas da eleição), Programa de Assistência à Saúde, conhecido 
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como PAS. Podia-se observar que à imagem de tocador de obras, Maluf agregava agora um 

novo perfil: político preocupado com problemas sociais. Tudo indicava que a retórica 

malufista havia encontrado um cenário propício para estimular o eleitor a fazer deduções 

pragmáticas sobre o seu desempenho à frente da prefeitura.  

A cidade de São Paulo naquele momento não era propriamente o que declamava o 

discurso malufista. Contudo, não era possível negar as obras da sua gestão, pois as mesmas 

eram “visíveis à olho nu”, segundo comenta o Folha de São Paulo em seu editorial do dia 

8/11/1996. Sobretudo durante o período que antecedeu o primeiro turno da eleição 

municipal, o que se observou foi que “o ritmo com que eram tocadas as obras chegou a ser 

alucinante. Trabalhava-se de manhã, de tarde e de noite” e a freqüência com que o prefeito 

e os seus assessores compareciam para inaugurá-las era igualmente marcante.  

É verdade também que a cidade continuava a ostentar o título de maior metrópole 

da América do Sul. A sua importância econômica e política — por ser a capital do estado 

mais rico e dinâmico do país — era inquestionável. E o status de maior mercado, centro de 

decisão e pólo cultural do Brasil também conferiam prestígio aos paulistanos. Perto de dez 

milhões de pessoas viviam na cidade com a maior mancha urbana do país, sendo 69,4% 

deles brancos, 21,2% pardos, 7,9% pretos, 1,4% asiáticos e 0,1% indígenas. A diversidade 

étnica, resultado de várias ondas de imigrações, continuava a conferir à “terra da garoa” o 

ar de sociedade multicultural, um lugar onde se podia encontrar diversas comunidades: 

portuguesa, italiana, espanhola, árabe, judaica, japonesa, coreana, germânica, entre outras 

(Fundação SEADE, 1992, v.3, p.190). A expansão dos evangélicos nos anos 1990 imprimiu 

novos traços ao perfil dos habitantes da cidade em termos religiosos, mas nada ainda que 

comprometesse a hegemonia da igreja católica que continuava atraindo o maior número de 

fieis (78,0%), nem tampouco que ofuscasse o peso político e simbólico de outras 

comunidades religiosas tradicionais entre os paulistanos como os judeus, os adeptos das 

religiões afro-brasileiras, as religiões orientais e os espíritas, afinal de contas quando se 

trata de São Paulo mesmo 2% pode significa um contingente de 200 mil pessoas (ver 

Gráfico 6). Mas semelhante a outras capitais brasileiras, São Paulo não podia ser vista 

apenas como um lugar de prosperidade, riqueza e diversidade, pois também continuava a 

ser um lugar de contradições, muitas delas cristalizadas em imensas desigualdades 

econômicas, sociais e raciais (Santos, 1996).  
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Gráfico 06. 
 

 População da Cidade de São Paulo segundo Filiação Religiosa - 
Censo 1991
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                        Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991. 
    

No que se refere às relações raciais, observa-se na cidade de São Paulo padrões 

semelhantes aos encontrados no Brasil. Diversas gerações de autores apontaram que grande 

parte dos brasileiros vive o paradoxo de lidar com uma realidade social marcada por 

desigualdades raciais, práticas de racismo e preconceitos raciais exercidos – de maneira 

cordial – sem desafiar ou desalinhar as idéias de democracia racial (Fernandes, 1965; 

Hasenbalg, 1979; Turra & Venturi, 1995). Dois surveys realizados nos anos de 1990, 

investigando as atitudes raciais brasileira, revelaram que a maioria dos brasileiros acredita 

que existe preconceito contra os negros no país. Mas o entendimento mais freqüente era 

que classe social seria o principal determinante das oportunidades dos indivíduos na 

sociedade (Turra & Venturi, 1995). Esta interpretação permanecia extensa entre os 

paulistanos a despeito de a capital paulista ser, desde a aurora da república, um forte pólo 

de ativismo político de luta pelos direitos civis dos negros e cenário de mobilizações étnicas 

no campo da política, arte e economia  (Barcelos, 1999). 

As raízes desse ativismo se encontram na Frente Negra Brasileira criada nos anos 

1930 e no Movimento Negro Unificado (MNU), nos anos 1970. Nos anos 1990, era notável 

a existência, na capital paulista, de numerosas organizações negras e da sociedade civil 

engajada na luta pelos direitos dos afro-descendentes e pela melhoria dos serviços públicos, 

como saúde e educação. Tratava-se de organizações que se revelavam bastante atuante na 
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cena política local, fazendo apelos raciais e/ou político-ideológicos, apesar da dificuldade 

de acesso aos canais de comunicação de massa, como jornais, rádios e TVs, da resistência 

dos partidos em incorporarem a questão racial como tema nas suas plataformas políticas e 

da dificuldade de fazer sua interpretação sobre a questão racial mais amplamente aceita, 

mesmo entre os negros (Pereira, 1982 e 1983; Valente, 1986). Desde os anos 1980, 

principalmente após a celebração do centenário da abolição da escravatura, em 1988, os 

partidos políticos paulistas já haviam percebido a importância de incorporar as 

reivindicações dos negros nas suas plataformas, tanto por força das mobilizações das 

entidades negras quanto pela expansão dos debates sobre desigualdades raciais no Brasil 

(Pereira,1982; Valente, 1986). Muitos desses partidos criaram departamentos de assuntos 

sobre o negro e desigualdade racial, embora ainda mantivesse padrões de recrutamento e 

apoio a candidatos que desfavoreciam os políticos negros (Valente,1986). Dessa forma, as 

eleições de 1996, encontraram uma cidade de São Paulo com larga história de politização 

da questão do negro na sociedade, sobretudo no que se refere às discussões sobre suas 

oportunidades de mobilidade social para os afro-descendentes.     

A cidade de São Paulo durante a gestão malufista tinha a maior proporção de 

pessoas pertencentes aos estratos das mais altas rendas do país, mas também possuía um 

imenso contingente de pessoa vivendo em condições de pobreza. Pesquisas desenvolvidas 

por Santos (1996) indicavam que nesse período existia um déficit habitacional de mais de 

um milhão de unidades na cidade de São Paulo. Em 1992, dois terços de todos os lares 

paulistanos podiam ser classificados como favelas. Os dados do censo de 1991 indicavam 

que 28% das residências da cidade não eram servidas pela rede de água e 50% não estavam 

conectadas ao sistema de esgoto, e este quadro não havia melhorado significativamente em 

meados dos anos 1990 (Santos, 1996). O aumento da população favelada se tornou tema 

preocupante. Os levantamentos apontavam que existiam 1.600 favelas na cidade de São 

Paulo, abrigando um milhão e cem mil pessoas, o que indicava que cerca de 19,3% dos 

paulistanos moravam neste tipo de habitação. Em algumas dessas favelas viviam até 50 mil 

pessoas, como na Heliopolis (Santos, 1996; Folha de São Paulo, 03/10/96).  

Com o agravamento da recessão econômica, desindustrialização e reestruturação 

produtiva, o desemprego, um reconhecido sub-produto do Plano Real, também se 

configurava num outro grande problema a afetar a cidade de São Paulo, atingindo cerca de 
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755 mil trabalhadores. Neste período, a taxa de desemprego na grande São Paulo alcançava 

15,4%, observando-se que os negros tinham mais chances de estar fora do mercado de 

trabalho formal que outros chefes de família. Ao lado do déficit de moradia e emprego, os 

problemas de trânsito e nos serviços de transportes urbanos representavam outro item nessa 

agenda. O trânsito lento, engarrafamentos gigantescos e linhas de metrô saturadas por 

carregar mais de 2,5 milhões de pessoas por dia eram os sinais que os especialistas 

apontavam para informar que o sistema estava à beira do caos. A qualidade do sistema 

médico e de educação também parecia não atender as necessidades da população. A 

preocupação com segurança pública encabeçava as agendas dos candidatos de todos os 

matizes ideológicas, algo bastante compreensível uma vez que as estatísticas mostravam a 

gravidade do problema com os índices alarmantes de aumento da criminalidade nos últimos 

cinco anos na capital paulista, com a mesma intensidade que a mídia não deixava que este 

tema passasse desapercebido (Santos, 1996).  

Se fixarmos os dados acima em contraste com os índices de aprovação da 

administração de Maluf, podemos começar a perceber a eficácia desse discurso do 

continuísmo em São Paulo. Uma retórica que foi capaz de tornar verossímil para 

significativa proporção do eleitorado local seus argumentos de que a cidade “estava boa e 

iria ficar melhor”, mesmo quando estes eram questionados por seus interlocutores63. 

Tinham razão os antigos gregos quando afirmavam que nos embates retóricos “o verdadeiro 

sem o verossímil é, com freqüência, impotente” e que “o verossímil merece mais apreço do 

que o verdadeiro” (Plebe & Emanuele, 1992, p.23).  

Nas eleições de 1996, doze candidatos apresentaram-se para disputar a prefeitura de 

São Paulo, sendo duas mulheres e 10 homens. Entre estes, pelo menos três poderiam ser 

classificados como afro-descendentes. Este conjunto de candidatos representava 27 partidos 

no maior colégio eleitoral municipal do país, que abrigava cerca de 6 milhões e oitocentos 

mil votantes. Seguindo um padrão já observado nas eleições paulistanas dos anos 1980, 

                                                 
63 Segundo Plebe & Emanuele (1992, p.34), “o estilo retórico se apresenta com três características essenciais: 
antes de tudo, um sentido hierárquico dos temas e das soluções, que leva à busca de maneira agonística o que 
for mais eficaz do ponto de vista conceitual, independentemente do critério do verdadeiro e do falso; depois, a 
tendência a considerar temas e soluções em globalidade e, por isso, na sua apresentação perspectiva segundo 
os diversos pontos de vista; finalmente, a agressividade polêmica pela qual todo tema e toda solução sempre 
são considerados competitivos em relação a outros temas e soluções opostos.”  
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essa disputa atual foi um palco de batalha de forças políticas de diferentes matizes 

ideológicos (Chaia et al., 2002), que nesse pleito se materializaram em sete coligações e 

cinco partidos independentes, representativos de um leque de tendências político-

ideológicos da esquerda à direita. (ver Quadro 02.). Somente cinco dessas candidaturas 

surgiram como reais postulantes ao Palácio das Industriais, as outras sete atuaram quase 

como meros coadjuvantes, uma vez que juntos atingiram somente 2% dos votos válidos. 

Tem razão Chaia et al. (2002, p.19) quando destacam que “o mercado político real de São 

Paulo tem tamanho reduzido e é auto-regulado pelos principais partidos”.  

Surpreendentemente, o prefeito Paulo Maluf lançou como representante do seu 

partido, o PPB, na corrida eleitoral, o inexperiente economista negro Celso Pitta, ex-

secretário de finanças do seu gabinete, para enfrentar políticos consagrados nas urnas 

paulistas. A ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina, antecessora de Maluf na gestão 1989-

91, conquistou o direito de representar o PT; o incansável senador José Serra colocou-se 

uma vez mais como o nome do PSDB; o ex-prefeito de Osasco Francisco Rossi, empolgado 

pela votação que o levou a segunda colocação na eleição ao governo de São Paulo em 

1994, era o candidato do PDT, enquanto o médico José Pinotti empunhava a bandeira do 

PMDB.  

Sob a benção do prefeito Paulo Maluf, Celso Pitta ficou à frente da coligação “Não 

deixe São Paulo parar”, dos partidos de direita PPB e PFL, cujo nome não deixava dúvidas 

que seu propósito era o apelo à continuidade política e administrativa. Luiza Erundina 

liderava a aliança “SIM para São Paulo”, formada por partidos de esquerda (PT, PCB, 

PMN, PSB, PC do B). Seu grande desafio era neutralizar a rejeição que envolvia seu nome 

e o do PT, tendo em vista que logo no início da campanha, Erundina percebeu que 42% dos 

eleitores repudiavam a idéia de votar nela por considerar, entre outras coisas, que o PT seria 

um partido de radicais que sempre se posicionavam contra qualquer proposta dos seus 

adversários políticos. Para tanto, a estratégia da campanha foi usar a palavra “SIM” como 

marca em todo material de propaganda para representar uma nova postura pró-ativa e de 

negociação da candidata e do seu partido na cena político-eleitoral. José Serra, por sua vez, 

comandava a coligação de centro-esquerda “SP São Paulo” (PSDB, PV, PPS, PSL), 

mobilizando o sentimento de orgulho paulistano, como sugere o nome da sua frente de 

partidos. Representando grandes partidos, mas encabeçando frágeis alianças, José A. Pinotti 
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com a coligação “Viver São Paulo” (PMDB-PSDC) e Campos Machado com a coligação 

“São Paulo Esperança” (PTB-PAN-PSD) também acharam no discurso de apelo a topofilia 

o mote inicial para suas campanhas. À frente do PDT, PST, PL, o ex-prefeito da cidade de 

Osasco, Francisco Rossi, deixava registrado o caráter personalista da sua campanha no 

próprio nome da sua coligação “Rossi para São Paulo”. Dorival M. de Abreu era o 

candidato da frágil coligação “Bandeira Paulista”, composta pelo PTN, PGT e PT do B, que 

mesmo aglutinando três partidos não conseguia ter grande peso político.  

Sem dúvida, as coligações partidárias formadas nessas eleições demarcam as 

clivagens ideológicas existentes no campo político-eleitoral paulista. Vemos que a 

competição espacial entre as principais legendas foi o principal determinante para 

composição dessas coligações. Isto significa que o desejo de manter suas próprias bases 

eleitorais, mas também ampliá-las e diversificá-las, conquistando os segmentos de eleitores 

fiéis às legendas dos partidos aliados, foi o primeiro vetor para a articulação das alianças. O 

segundo vetor foi o interesse de aumentar o tempo de propaganda dos candidatos no 

HGPE64. Isto não quer dizer que a estratégia de conquista de mais espaço na mídia não foi 

relevante, ao contrário, sublinha a importância das clivagens como determinantes dessa 

corrida eleitoral. Nesse contexto, além de arregimentar um aliado de peso na guerra da 

sucessão, as coligações garantiram às principais legendas mais tempo na mídia para as 

candidaturas se posicionarem no debate eleitoral. Afinal, como lembram Figueiredo & Aldé 

(2003), “a propaganda eleitoral tem três funções simultâneas, no debate eleitoral: reforçar 

seu eleitorado, conquistar o eleitorado do adversário e ganhar os indecisos”. 

É importante, nesse momento, salientar que mesmo sendo considerados meros 

figurantes na sucessão à prefeitura, por defenderem micro-partidos e computarem 

desempenho inexpressivo nas pesquisas e nas urnas, os representantes de partidos como 

PSTU, PRTB, PSC, PRONA e PRP, nem por isso podem ser tratados como atores 

                                                 
64 - Desde os anos 1960, a legislação brasileira garante aos partidos políticos tempo gratuito no rádio e na 
televisão para conduzirem a sua campanha eleitoral. Com sabemos a definição dos tempos dos partidos no 
HGPE deriva da representação dos partidos no Congresso Nacional e nas Assembléias Legislativas. Os 
partidos políticos têm acesso gratuito ao rádio e a televisão, sendo o tempo destinado a cada partido e a ordem 
de aparição nos programas distribuídos de acordo com o tamanho das suas bancadas parlamentares 
(Albuquerque, 2004). Segundo a legislação vigente nessa eleição, só dispunha de tempo de propaganda na 
televisão e no rádio os partidos que haviam elegido pelo menos 01 representante para a Câmara dos 
Deputados e 03 para a Assembléia Legislativa, até 03 de outubro de 1990.  
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irrelevantes. Isto porque os candidatos desses partidos, se por um lado não tinham forças 

para construírem uma boa imagem para si mesmo, por outro dispunham de “munição” 

suficiente – i.e., espaço para propaganda na mídia - para ferir a imagem dos principais 

competidores do pleito como Celso Pitta (PPB), Luiza Erundina (PT) e José Serra (PSDB). 

Quer movido por ideologia, quer instigado por recompensas materiais, o fato é que no 

embate das campanhas esses candidatos serviram, voluntária ou involuntariamente, como 

perfeitos auxiliares das grandes candidaturas no primeiro turno das eleições, sobretudo pela 

sua capacidade de puxar críticas que podiam se reverter contra seus autores. Segundo o 

jornal Folha de São Paulo (27/09/1996), Pitta foi o alvo preferencial dos ataques de todos 

os candidatos que recriminavam desde a sua "condição de carioca'' e seu relacionamento 

com Paulo Maluf até os méritos dos seus projetos para a cidade. Enquanto Serra viveu com 

menor freqüência que Pitta o desconforto de ver sua candidatura atacada, todavia não 

deixou de observar menos danos a sua imagem e do seu partido – como atesta os discursos 

que os responsabilizava pela falta de verbas federais para a expansão do metrô na cidade de 

São Paulo. E essa crítica incidia sobre a principal promessa de campanha dos tucanos.   

Escolhido segundo a lógica do Marketing político, sem biografia política nem 

notoriedade, o economista Celso Pitta vestiu a imagem de tecnocrata e apresentou-se como 

aquele que tinha competência para dar continuidade à (aparentemente) bem sucedida 

administração de Paulo Maluf (Aldé & Dias, 1997; Kachani, 1996). Rapidamente a aposta 

de Paulo Maluf em Celso Pitta revelou-se muito acertada, uma vez que a cada nova 

pesquisa indicava a força eleitoral do seu candidato. O gráfico 7 mostra o desempenho dos 

cinco primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto realizadas pelo Datafolha 

entre 23 de abril a 27 de setembro de 1992, durante o período de seis meses correspondente 

à fase pré-eleitoral até a semana que antecedeu o pleito: Celso Pitta, Luiza Erundina, José 

Pinotti, José Serra e Francisco Rossi. Tão logo o seu nome começou a figurar nas 

sondagens de intenção de voto à prefeitura de São Paulo, as oscilações de intenção de voto 

de Celso Pitta foram, freqüentemente, positivas, principalmente no período pré-eleitoral. 

Justamente no momento em que os partidos ainda estavam avaliando os potenciais 

eleitorais dos seus representantes na sucessão, as expressões de preferências pela 

candidatura de Pitta já saltavam de menos de 2% em abril para 19,2% em julho.   



 

 

231 

Admiravelmente, com menos de quinze dias de veiculação das propagandas dos 

candidatos no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral – HGPE, conforme mostra a 

pesquisa realizada em 14 de agosto, Pitta já conquistava a liderança das intenções de voto 

com 28,6%, deixando para trás a ex-prefeita Luiza Erundina e o ex-prefeito Francisco 

Rossi, que haviam saído na frente da corrida, cada um angariando quase um terço das 

preferências dos eleitores. Ambos os candidatos viram seus índices de intenção de voto 

definharem à medida que se aproximava a abertura das urnas no primeiro turno das 

eleições, no dia 5 de outubro. Luiza Erundina conseguiu manter-se na segunda posição, 

caindo de 33,7% para 24,4%, ao passo que Francisco Rossi caiu da otimista marca de 

31,5% para o frágil número de 16,9%. Esse desempenho da petista garantiu-lhe vaga na 

disputa do segundo turno contra o candidato Celso Pitta do PPB.  

O senador José Serra – figura de grande expressão do mundo político paulista e 

brasileiro, principalmente por ter sido até recentemente o titular de dois importantes 

ministérios do governo FHC (Planejamento e Saúde) - viu as perspectivas da sua 

candidatura oscilarem como se estivesse numa pequena montanha russa. Com a segurança 

de um político experiente que toma posse do espólio legado pelo seu partido nas eleições 

anteriores, Serra saiu de modesto 3,7% das preferências dos eleitores em abril para alcançar 

a casa dos 20 pontos dois meses depois. Contudo, como ele não conseguiu frear os avanços 

de Celso Pitta sob os segmentos do eleitorado alinhado ao PSDB, produzindo um discurso 

que neutralizasse o apelo à continuidade, nem tão pouco foi bem sucedido em suas 

tentativas de invadir os nichos eleitorais dos petistas e dos pedetistas, sua campanha não 

contagiou o eleitor paulistano. Observando este mesmo gráfico vemos que quando José 

Serra começou a veicular suas propagandas políticas na televisão e rádio, a partir do mês de 

agosto, apenas 11,9% dos eleitores declaravam o desejo de vê-lo à frente da prefeitura. 

Apesar do esforço de tentar montar uma campanha competitiva, com ataques constantes aos 

adversários e com apresentação de propostas em consonância com as aspirações dos 

eleitores, Serra, que era um dos homens fortes do governo FHC, chegou às vésperas das 

eleições agradando apenas 15,2% do eleitorado. Ao que parece, Serra não sobe identificar 

quem era o seu adversário direto na eleição: se era Maluf, Celso Pitta, Luiza Erundina ou se 

era o fantasma da má avaliação dos governos tucanos no estado e no país que assombrava a 

sua candidatura.   
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Entre os nomes avaliados nas pesquisas, o candidato José Pinotti foi aquele cujos 

índices de intenção de voto foram progressivamente desalentadores, caindo de 9.1% para 

2.5%, como mostram as pesquisas. Apesar de sua notoriedade por ter sido ex-reitor da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), ex-secretário da saúde do governo de São 

Paulo e por ter na sua retaguarda a tradicional legenda do PMDB, Pinotti viu o lançamento 

da sua propaganda no HGPE em agosto ser lastreado pelo pífio índice de 1,1% das 

intenções de voto. Parte deste desempenho pode ser atribuído aos conflitos intra-partidários 

que assombraram toda a campanha de Pinotti. O maior deles era à disputa entre José Pinotti 

e João Leiva para ser o representante peemedebista na sucessão. Contestando a decisão da 

convenção do partido que homologou a candidatura de Pinotti, Leiva acionou a justiça 

eleitoral para que arbitrasse seu pleito65. 

Este incidente fez com que durante as primeiras semanas do período oficial de 

propaganda na televisão e no rádio, em agosto, o eleitor não soubesse quem era o candidato 

peemedebista à prefeitura. Por várias vezes, as propagandas de Pinotti foram retiradas do ar 

para a veiculação das peças de João Leiva. O segundo problema da campanha de Pinotti 

derivava do primeiro. Por conta da briga que se estabeleceu entre o grupo de Pinotti e do 

ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, para monopolizar o tempo do programa do 

partido na televisão no HGPE.  

Como líder do partido no estado de São Paulo, o ex-governador disputava espaço na 

mídia não para expressar seu apoio ao candidato do seu partido à prefeitura, mas para travar 

sua briga particular com o governador tucano Mário Covas, que o atacava com denúncias 

de corrupção na sua gestão. O interesse maior de Quércia, na verdade, era usar este espaço 

na televisão para lançar as bases de sua campanha ao governo do estado em 1998. Dessa 

forma, uma porção do programa do PMDB foi usada por Quércia e a outra por Pinotti como 

se estivessem desenvolvendo duas campanhas distintas. Nem mesmo o apoio do ex-

presidente da república José Sarney conseguiu injetar ânimo à campanha de Pinotti, que 

teve que se contentar em usar a campanha para fortalecer sua imagem para futuras eleições 

e atacar seus adversários para preservar a posição de seu partido na arena política local.  

                                                 
65- Somente no dia 20 de agosto, José Aristodemo Pinotti teve sua candidatura aprovada pelo TRE-SP, 
homologando assim a decisão da primeira convenção do PMDB e negando os recursos de João Leiva para 
tornar-se o candidato do partido naquele pleito.   
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A questão que mais inquietava os analistas políticos naquela conjuntura era saber: 

“Como (era) possível que um discreto secretário de um prefeito operoso, mas controverso, 

um homem negro, carioca, sem biografia e história registrada na memória paulistana, 

[pudesse] despontar com o mais provável mandatário da cidade?” (Folha de São Paulo, 

18/08/1996, p.10). A maioria das análises sobre a eleição para prefeito de São Paulo de 

1996 sublinhava, de imediato, que Celso Pitta beneficiou-se do capital político do prefeito 

Paulo Maluf.  A interpretação mais difundida afirmava que o prefeito “colhia os frutos dos 

três anos e meios de uma administração bem avaliada” vendo seu candidato alcançar a 

primeira posição na preferência dos eleitores logo no início da campanha. Ao final do mês 

de agosto, depois de intensa campanha nas ruas e na mídia, as pesquisas já colocavam Pitta 

na liderança da corrida eleitoral com 43,5%, quase o dobro das intenções de voto da 

segunda colocada, a ex-prefeita Luiza Erundina. Na avaliação dos analistas, 30% dos 

43,5% daqueles que declararam disposição de votar em Pitta viam esse candidato como o 

herdeiro de Maluf. Dessa forma, este potencial eleitoral era considerado, por muitos, como 

resultado da transferência de votos dos eleitores de Maluf para Pitta, enquanto que o 

restante (13,5%) poderia ser considerado mérito do próprio candidato.  

Observadores mais críticos diziam que o sucesso parcial da campanha de Celso Pitta 

era o resultado de três fatores: a boa avaliação da administração de Paulo Maluf; a 

avaliação negativa do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e, por 

conseguinte, do seu partido o PSDB; por fim, ao eficiente trabalho de comunicação e 

marketing da campanha. No que se refere a este último item, destacavam-se três aspectos 

igualmente importantes para o sucesso do candidato pepebista: o suntuoso apoio de Maluf a 

candidatura de Celso Pitta, a ampla participação da mídia cobrindo às eleições e a intensa 

campanha de rua feita por Pitta nas periferias pobres de São Paulo, sobretudo nas zonas 

Leste e Sul.  
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Gráfico 07. 
 

Intenção de voto estimulada para prefeito de São Paulo - abril a outubro, 1996 
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Ao perceber os movimentos do prefeito Paulo Maluf para usar as eleições 

municipais como canal para construir uma imagem de governante competente e projetá-la 

em escala regional e nacional com vista à disputa a presidência que se aproximava, o 

Palácio do Planalto se apressou a mobilizar seus ministros para atacá-lo. Além da disputa 

do cargo de prefeito, a eleição a prefeitura de São Paulo virou palco de batalha da sucessão 

presidencial de 199866. Esta disposição gerou ofensas de parte a parte, entre o prefeito 

Paulo Maluf e os representantes do presidente FHC, notadamente o então Ministro das 

Comunicações, Sérgio Mota, como também contribuiu para inserir temas nacionais na 

agenda da eleição paulistana, como a questão do desemprego e o bloqueio de verbas 

federais aos municípios. Para os analistas políticos, o sucesso da candidatura de Pitta era 

interpretado como a consolidação da pré-candidatura de Maluf à presidência, na medida em 

que o recolocava na galeria de liderança políticas nacionais. Os malufistas mais otimistas 

admitiam que a vitória de Pitta seria o início da caminhada do seu líder para o Palácio do 

                                                 
66 - No período das eleições de 1996, onde quer que houvesse um candidato do seu partido, o PPB, ou de um 
partido aliado, o prefeito Paulo Maluf utilizava os palanques, programas de propagandas políticas e espaços 
da mídia para divulgar suas obras à frente da prefeitura de São Paulo. De Porto Alegre a Recife, Maluf inseria 
peças de propaganda da sua gestão como prefeito de São Paulo. Isso mostra como os embates das eleições 
locais foram cenários para consolidação das candidaturas à presidente e a governador de alguns chefes 
políticos.  
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Planalto. Já o prefeito temia que a emenda à constituição, que estava em andamento no 

Congresso, permitisse a reeleição do presidente; algo que posicionaria FHC como franco 

favorito no pleito de 1998. 

Um dos aspectos mais interessantes das eleições à prefeitura de São Paulo foi ver 

que embora Maluf temesse enfrentar FHC numa disputa à presidência da república, ele 

mostrou bastante coragem ao colocar em risco seus projetos políticos endossando a 

candidatura à prefeitura de “um homem sem biografia política”, “um candidato negro”, 

“um João Ninguém”, numa cidade que constituía, simplesmente, o maior colégio eleitoral 

do país, com 6.765.407 de eleitores. Segundo destaca Chaia et al. (2002), este número é 

superior ao eleitorado de 23 dos 27 estados brasileiros. Mais significativo do que a 

magnitude do eleitorado dessa cidade é a complexidade da dinâmica eleitoral paulistana, 

que é capaz de embaçar os olhos dos analistas políticos mais experientes. Segundo sugestão 

de vários autores, a principal dificuldade para interpretar o espírito do eleitorado paulistano 

é que historicamente ele apresenta um comportamento volátil e imprevisível (Figueiredo & 

Jorge, 1997; Lima, 1996).  

Lima (1996) notou que, desde as primeiras eleições municipais diretas para prefeito 

em 1985, os paulistanos têm oscilado entre eleger um político de direita e outro de esquerda 

para dirigir os destinos da cidade. Com efeito, com o surgimento do Partido dos 

Trabalhadores no início dos anos 1980 e a revitalização dos tradicionais partidos de 

esquerda, como o PCB, PC do B e PSB, as eleições para prefeito de São Paulo se 

configurou numa feroz disputa entre forças políticas de esquerda e de direita, mais 

particularmente entre petistas e anti-petistas, malufistas e anti-malufistas. Para alguns 

autores, tais como Lima (1996), Pierucci & Lima (1991) entre outros, esse fenômeno de 

mudança eleitoral é revelador das divergências de opinião sobre como resolver os 

problemas da cidade de São Paulo, uma vez que cada grupo tende a acenar para o 

eleitorado com agendas compostas por diferentes prioridades e estratégias de governo.  

Esta cidade surpreende também pela ousadia das suas escolhas, conduzindo ao 

poder, em várias oportunidades, políticos não-convencionais. No final dos anos 1950, o 

excêntrico e conservador Jânio Quadros foi eleito, ostentando com símbolo de campanha 

uma vassoura que representava seu desejo de varrer a corrupção da administração pública 

municipal. Nos anos 1980, a surpresa que só as bocas das urnas revelaram foi a eleição da 
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assistente social Luiza Erundina, do Partido dos Trabalhadores, uma imigrante nordestina, 

militante de partido de esquerda e ativista de movimento social que se tornou a primeira 

mulher a conquistar a prefeitura de São Paulo (Bimbi,1996). Se as clivagens ideológicas e 

estereótipos de gênero mostraram que não eram impedimentos para a conquista do poder na 

“terra da garoa”, a influência do fator racial ainda não havia sido testada no desempenho 

dos candidatos à prefeitura em São Paulo67.  

De fato, até a eleição de 1996, a cidade de São Paulo tinha visto somente políticos 

brancos na condição de reais postulantes à prefeitura. Na história política da cidade de São 

Paulo a cadeira de prefeito, e mesmo a de vereador, têm sido, tradicionalmente, ocupadas 

por homens brancos, ricos e conservadores. Dessa forma, a emergência do economista 

Celso Pitta como o primeiro negro com reais chances de vencer na maior cidade do país 

representava um marco na história política brasileira. Um dos dados mais intrigante dessa 

campanha foi o modo como o fator racial foi tratado por Celso Pitta, por seus adversários, 

pela mídia e pelas organizações da sociedade civil.  

A mídia desempenhou papel de destaque na campanha para prefeito atuando tanto 

com ator quanto com veiculo dos discursos políticos nas eleições. A propaganda política e 

os debates entre os candidatos, partidos, organizações da sociedade civil e a mídia 

ganharam significativo espaço na televisão, rádio e imprensa. Nesse contexto, as “variáveis 

políticas”, como plataforma política, experiência política e posição ideológica dos 

candidatos e dos eleitores, rivalizavam com as “variáveis não-políticas”, como raça, gênero 

e religião, para influenciar o desenvolvimento dos debates da campanha. A mídia impressa, 

em particular, realizou coberturas extensivas das campanhas, tendo muitos veículos 

produzido cadernos especiais somente para tratar da sucessão municipal. Segundo 

Figueiredo (1995), desde os anos 1980 tem se observado que os jornais consolidaram–se 

como atores de papel relevante nos processos políticos e eleitorais, nacionais e regionais, 

apesar da competição com outras mídias, com partidos políticos e sindicatos. De maneira 

complementar, e por essa razão, Dias (1995) explica que vários fatores exigem que os 

                                                 
67 - Observa-se que o eleitorado paulistano tem se inclinado para eleger políticos tanto de esquerda como 
Luiza Erundina quanto Paulo Maluf - um reconhecido ex-aliado dos militares no período de regime autoritário 
no Brasil.   
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analistas políticos observem a natureza da cobertura da imprensa nos pleitos eleitorais, 

sendo o principal deles o fato da imprensa influenciar na produção da agenda política e na 

construção da imagem dos políticos, a ponto das agendas e das imagens construídas no 

início da corrida eleitoral permanecerem durante toda a campanha. Baseando-se em 

Oliveira (2004), entendemos que é de suma importância analisar o tratamento da imprensa 

nas corridas bi-raciais no Brasil, uma vez que os estudos sobre a emergência dos prefeitos 

negros norte-americanos apontam que o sucesso eleitoral deles deve-se, em parte, a 

visibilidade que a mídia concedeu à cobertura de suas campanhas. Segundo observa 

Oliveira (2004, p. 110), esta visibilidade acarretava-lhes conseqüências positivas e 

negativas, como, por exemplo, a racialização das eleições.  

De um lado propiciou aos candidatos um espaço de propaganda gratuita para projetar 
rapidamente suas campanhas na corrida eleitoral, assim, queimar etapas no processo de 
divulgação das imagens. Em contrapartida, muita visibilidade também contribuía para 
gerar hostilidade e medo entre os eleitores brancos quanto aos avanços e conseqüências 
da eleição de um prefeito negro. [...] Títulos, chamadas e enquadramentos de noticias 
com significado étnico e racial – como, por exemplo, ‘candidato Harvey, que está 
tentando se tornar o primeiro prefeito negro da cidade’, ‘Lee, que é defensor da ação 
afirmativa’ e ‘candidatos discordam sobre ação afirmativa’ -, contribuíam para 
racializar as eleições [...]. 

Assim sendo, vejamos a seguir como se comportou a imprensa nessa eleição. 
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3.2. - A COBERTURA JORNALÍSTICA  

 

Devido a sua importância no mercado de comunicação paulista, tornar-se 

fundamental a análise da cobertura do jornal Folha de São Paulo no período eleitoral. Isto 

não somente por ser este veículo líder absoluto de tiragem diária, num mercado altamente 

segmentado e competitivo e possuir penetração junto a diferentes segmentos da 

sociedade68, mas também por sua considerável importância como agente formador de 

opinião junto ao público mais instruído e politizado da sociedade paulista, como os 

profissionais liberais, professores e estudantes universitários. Podemos somar a este elenco 

de justificativas o fato deste periódico conceder mais espaço que os seus concorrentes à 

competição eleitoral na cidade. Para outros pesquisadores interessados nesta temática, 

reforçamos a importância de examinar também a forma e o conteúdo da cobertura eleitoral 

realizada pelo jornal O Estado de São Paulo, algo que não incorporamos a este trabalho, 

uma vez que ao lado da Folha de São Paulo situa-se como um dos principais jornais da 

cidade. Com efeito, estes dois jornais travam, freqüentemente, verdadeiras guerras pela 

liderança no mercado paulistano (Chaia et al., 2002).    

Felizmente, a própria Folha de São Paulo, na sua ânsia por provar que faz um 

“jornalismo apartidário e pluralista”, publicou – com base em pesquisa realizada pela 

Datafolha - um relatório da cobertura eleitoral realizada por ela e por seu principal 

concorrente, o jornal O Estado de São Paulo, que nos oferece um quadro geral do 

comportamento destes veículos neste pleito (Folha de São Paulo, 17/11/1996). Para não 

fugir a sua tradição, a Folha de São Paulo foi o veículo que mais espaço concedeu à 

cobertura das eleições municipais de 1996. Segundo esta reportagem, seu jornal dedicou 

208,5 páginas para eleição, de 2 de agosto a 15 de novembro, período que corresponde à 

véspera do início do HGPE e ao segundo turno das eleições. Este espaço é cerca de duas 

vezes maior do que o disponibilizado pelo jornal O Estado de São Paulo para cobertura das 

eleições.  

                                                 
68 - Segundo Relatório de Verificação de Circulação, os jornais O Globo e Folha de São Paulo alcançaram as 
seguintes circulações líquidas pagas em junho de 1999. O Globo registrou tiragem média de 493. 866 
exemplares aos domingos e cerca de 300.000 exemplares diários semanais. Já a Folha de São Paulo 
apresentou circulação liquida de 596.519 exemplares aos domingos e em torno de 460.000 exemplares 
semanais (A TARDE, 21/11/1999).              
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O espaço concedido pela Folha de São Paulo para os vários candidatos guarda 

correspondência com a posição deles nas pesquisas de opinião. Este jornal considerou os 

levantamentos realizados pelo Datafolha, ao longo do período eleitoral, como um dos seus 

principais instrumentos para planejar sua cobertura. Dessa forma, o estilo de 

enquadramento da cobertura eleitoral no formato horce race guiou a narrativa dos 

jornalistas na definição do número e ordem de aparições.  

Conforme mostra a Tabela 10., como liderou as pesquisas no primeiro turno da 

eleição, o candidato Celso Pitta (PPB) teve franqueado 40,3% do espaço total de textos, 

gráficos e fotos relativos à eleição municipal. O senador José Serra (PSDB) ocupou 26,2%, 

Luiza Erundina (PT) 22,2% e Francisco Rossi (PDT) 9,3%. É notável como os chamados 

candidatos “nanicos” foram quase seres invisíveis nas páginas dos jornais neste período 

(2.2%). Vemos que o candidato malufista não teve nas páginas do Estado de São Paulo as 

prerrogativas de espaço que encontrou na Folha de São Paulo, ainda que continuasse a ser 

aquele que mais vezes podemos encontrar seu nome citado nas matérias. O Estado de São 

Paulo franqueou cerca de 1/3 das citações a Celso Pitta, 26,8% a José Serra, 21,4% a 

Erundina e 14,2% a Francisco Rossi.   

Não deixa de ser curioso notar que Serra consegue mais visibilidade que Erundina, a 

despeito do primeiro ter estado sempre atrás da candidata petista nas pesquisas de opinião. 

É provável que o uso que a campanha de José Serra fez de ataques aos adversários com 

vista a conquistar um lugar no segundo turno tenha gerado bastante polêmica, a ponto de 

estimular maior número de citações do seu nome nas materiais que a ex-prefeita Luiza 

Erundina. Seguindo os passos trilhados por Figueiredo et al. (2002), podemos supor que o 

candidato peesidebista tenha agregado à sua imagem e campanha elementos mais potentes 

de noticiabilidade, dessa forma ele conseguiu quebrar o critério da proporcionalidade 

definido pela posição dos candidatos nas pesquisas e impôs sobre este o critério da 

atualidade que tem por base a relevância do fato como matéria de interesse da audiência. 

Contudo, não se pode também descartar a hipótese de que a prevalência de certa simpatia 

pela legenda tucana em ambos os veículos tenha auxiliado Serra a conseguir mais espaço 

para divulgar a sua candidatura. No segundo turno, a liderança na corrida garantiu a Pitta 

58,7% do espaço na cobertura. Erundina, por sua vez, teve suas aparições restritas a 41,3% 

da cobertura. Este mesmo padrão de cobertura parece ter orientado o Estado de São Paulo. 
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Tabela 10. 
APARIÇÃO DOS CANDIDATOS NA COBERTURA ELEITORAL DOS JORNAIS                        

FOLHA DE SÃO PAULO E O ESTADO DE SÃO PAULO,                                                                         
DE 8 DE AGOSTO A 11 DE NOVEMBRO, 1996 - (%) 

 
Primeiro turno Segundo turno Candidatos 

Folha de São 
Paulo 

Estado de São 
Paulo 

Folha de São 
Paulo 

Estado de São 
Paulo 

Celso Pitta – PPB 40,3 34,2 58,7 57,5 

Luiza Erundina –PT 22,0 21,4 41,3 42,4 

José Serra –PSDB 26,2 26,8 ---- ---- 

Francisco Rossi – PDT 9,3 14,2 ---- ---- 

Outros candidatos 2,2 3,4 ---- ---- 

Total 100 100 100 100 
      Fonte: Datafolha, novembro, 1996. 
 
 

Quando analisamos além do espaço concedido a cada candidato, também o teor das 

reportagens, gráficos e fotos publicadas pelo jornal a respeito desses políticos, pode-se 

avaliar - em termos qualitativos – o tratamento conferido por estes veículos à imagem de 

cada um dos principais postulantes a prefeitura em 1996. Nesse momento o olhar volta-se 

não para a visibilidade da candidatura na cobertura, mas para a valência – isto é, para o 

sentido do tratamento que lhe foi conferido. A pesquisa de mídia encomendada pela Folha 

de São Paulo junto ao Datafolha identificava – segundo declarou o jornal - se as referências 

aos candidatos nas matérias apresentavam enquadramentos positivos, negativos ou neutros, 

considerando o ponto de vista e interesses dos candidatos na corrida eleitoral. É a partir da 

análise do efeito da visibilidade e da valência que conseguimos inferir a orientação de 

alguns veículos de comunicação no processo eleitoral (Aldé, 2004; Figueiredo et al., 2002). 

Aldé (2004, p.110), enfatizando que a análise das valências é a principal chave para 

percebermos o viés dos jornais no seu tratamento às candidaturas, comenta que:  

Partindo do pressuposto de que, num modelo democrático em que a ocupação de 
espaço público midiático é um de seus principais capitais políticos, consideramos que, 
do ponto de vista das candidaturas, noticias neutras contam a favor, ou seja, as notícias 
positivas e neutras é que somadas, nos indicam a eficácia da candidatura em ocupar 
espaça  dos meios de comunicação. As metérias negativas, ao contrário, vão contra seus 
interesses. Cabe ressaltar que o simples relato, por mais fiel que seja aos 
acontecimentos, pode ser negativo ou positivo em função do próprio conteúdo do 
acontecimento.  
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A esse propósito, essa autora esclarece ainda que:   
 

 

 Classificar as matérias como favoráveis ou prejudiciais aos candidatos e suas 
campanhas, mesmo sem intencionalidade aparente por parte do veículo, nos permite ir 
além da auto-proclamada neutralidade da imprensa, uma vez que, mesmo pretendo a 
objetividade, o processo de pautar o noticiário e a própria decisão de veicular notícias 
positivas ou negativas por si só já representam um processo de escolha política, então a 
seleção e freqüência de matérias que favorecem ou prejudicam determinadas 
candidaturas deve ser atribuída a decisões editoriais de algum tipo, seja obedecendo 
decisões a critérios mercadológicos, sensacionalistas ou políticos. Nesse sentido, 
diferentes fatos e eventos políticos, quer promovidos pelos próprios candidatos, quer 
resultantes da dinâmica eleitoral, ganham evidência e valência nos jornais. Alguns 
pontos de inflexão são comuns, inevitáveis, outros indicam as tendências editoriais, e 
portanto, de modo mais ou menos explícitos, as suas preferências políticas. (Aldé 2004, 
p. 110-11) 

 

A Tabela 11., mostra a valência das matérias em relação às candidaturas de Celso 

Pitta, Luiza Erundina, José Serra e Francisco Rossi, nos jornais Folha de São Paulo e no 

Estado de São Paulo, no período de 8 de agosto a 11 de novembro. Esses dados sugerem 

que num sentido geral a cobertura do primeiro jornal foi mais corrosiva do que a do 

segundo para imagem dos candidatos. A Folha publicou menos material positivo e mais 

negativo sobre os candidatos, enquanto o Estadão optou por “pegar leve” em todos os 

candidatos e mostrou propensão a publicar mais materiais positivos e neutros que 

negativos. Para analisar o comportamento desses jornais concentraremos a atenção sobre o 

tratamento dispensado a Celso Pitta e a Luiza Erundina, por terem sido eles os finalistas da 

corrida à prefeitura de São Paulo.  
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Tabela 11.  
 

VALÊNCIA DA COBERTURA ELEITORAL DOS JORNAIS                                      
FOLHA DE SÃO PAULO E ESTADO DE SÃO PAULO,                                                             

DE 8 DE AGOSTO A 11 DE NOVEMBRO, 1996 
 

Valência da Notícia Candidatos
69

 Jornais  

Positiva Negativa Neutra 
FSP 30,9 34,0 35,1 Celso Pitta – PPB 

ESP 35,0 30,2 35,2 
FSP 36,3 25,0 38,7 Luiza Erundina – PT 

ESP 45,3 18,2 36,5 
FSP 31,8 32,6 35,6 José Serra – PSDB 
ESP 46,3   23,7 30,0 
FSP 37,6 12,9 49,5 Francisco Rossi – PDT 

ESP 48,0 6,2 45,8 

              Fonte: Datafolha, novembro, 1996. 

 

Celso Pitta foi enredado desde o início da campanha, em mais notícias com 

referências negativas que qualquer outro candidato nos dois jornais. Ao ler a Folha de São 

Paulo era possível notar que as materiais se inclinavam mais em dar saliência a relação 

entre Pitta e Maluf, destacando a condição de apadrinhado do primeiro em relação ao 

segundo, do que a relação de filiação do primeiro à legenda do PPB que ele defendia na 

corrida eleitoral. Assim sendo, termos como “o candidato patrocinado pelo prefeito Paulo 

Maluf” e “o afilhado de Maluf” constantemente acompanhavam o nome de Celso Pitta ao 

longo de toda a campanha. Seja nas matérias jornalísticas, seja na voz dos outros candidatos 

envolvidos na disputa, as expressões geralmente utilizadas para tratar Pitta colocavam-no 

numa condição passiva, sempre como beneficiado, protegido ou submisso às ações de um 

patrono: “o prefeito Paulo Maluf, patrocinador de Pitta”, “a sombra de Maluf”, “boneco do 

prefeito” e “boneco de ventríloquo” eram expressões corriqueiras para referir-se ao 

candidato do PPB.  

Nos momentos em que os interlocutores de Celso Pitta preferiam identificá-lo como 

um produto do marketing político, numa estratégia para desqualificar a sua competência e 

                                                 
69 - Os dados correspondem ao teor dos textos, fotos e gráficos em relação aos candidatos Celso Pitta e Luiza 
Erundina na cobertura dos jornais nos dois turnos. Foi computada a valência das materiais referentes a José 
Serra e Francisco Rossi apenas da fase do primeiro turno. 
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rotular sua candidatura como algo artificial, era comum vê-lo ser chamado também de 

“candidato iogurte” ou “candidato sabonete” nas páginas dos jornais. Com efeito, uma das 

principais críticas direcionadas a Pitta durante a campanha buscava atacar sua imagem 

afirmando que ele era um produto do marketing político. Quase todos os concorrentes do 

pepebista incitavam os leitores e eleitores a avaliá-lo negativamente, afirmando que ele não 

teria idéias próprias, que seus discursos, palavras e gestos, seriam orientados pelos 

“marketeiros” de Paulo Maluf.  

Nesse contexto, a imprensa conjugava-se com a propaganda política no processo 

eleitoral paulistano e amplificava os debates entre os diversos atores envolvidos nas 

campanhas. Semelhante fenômeno foi também observado por outros pesquisadores em seus 

estudos (Ansolabehere & Iyengar, 1994, Dias,1995; Figueiredo et al., 2002). Além de palco 

e caixa de ressonância dos debates, o principal jornal paulista atuava também de maneira 

paternalista com os eleitores: orientando-lhes sobre o que eles deveriam observar ou saber 

sobre seus candidatos e suas campanhas. Nas palavras do ombudsman do jornal Folha de 

São Paulo sobre o posicionamento da sua empresa no primeiro turno das eleições, “as 

denúncias e os detalhes publicados na imprensa (na Folha) contribuíram para desfazer em 

parte as mistificações televisivas” que estavam ocorrendo na disputa da prefeitura de São 

Paulo (Folha de São Paulo, 29/09/1996). A cobertura eleitoral da imprensa caracteriza-se 

por descortinar o que existia “por traz” da propaganda política dos candidatos na televisão, 

guiados pela preocupação de revelar a estrutura da campanha e as estratégias utilizadas para 

persuadir os eleitores. 

Advertimos que não se tratava da imprensa assumindo tão somente o papel de 

“crítico de arte” que tenta explicar para o grande público a lógica de produção das 

campanhas, conforme identificado por Jamieson (1992) em suas análises sobre a relação 

entre a imprensa, candidatos e eleitores nos Estados Unidos. O que se observava era que os 

principais repórteres e articulistas da Folha de São Paulo agiam como tutores dos eleitores, 

instruindo-os a entender o funcionamento de um mecanismo complexo que seria capaz 

conduzi-los ao uso inadequado do voto, caso não recebessem a devida orientação. A 

engrenagem que tanto temiam era a eleição na era do palanque eletrônico.  

As críticas da imprensa e dos concorrentes de Pitta insistiam em destacar que com a 

força política de um líder político, apoio de uma máquina partidária e com os recursos do 
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marketing político se conseguiria eleger até um poste; isto é, alguém que não sabe andar, 

falar e pensar. No discurso da imprensa, o sucesso da candidatura de Pitta era descrito 

como resultado dos artifícios do prefeito Paulo Maluf e do seu “guru”, o publicitário Duda 

Mendonça, sendo a propaganda política veiculada no HGPE e nos intervalos comerciais da 

televisão, o principal alicerce para caminhada vitoriosa de Pitta. É interessante notar que as 

palavras mais recorrentes utilizadas para se referir ao sucesso da campanha (bem como da 

eleição) de Celso Pitta enfatizam a idéia de surpresa: admiração, assombramento, choque e 

arrebatamento. Para o jornal, a inexperiência política de Celso Pitta – a ausência de registro 

de participação política ou partidária – fazia desse candidato “uma matéria bruta, virgem, 

cuja forma final poderia ser inteiramente lapidada e lustrada pelas ferramentas do 

marketing: um produto ‘competente’, com curso no exterior, ‘participação na iniciativa 

privada’ e ‘braço direito’ de uma prefeitura cujas realizações, corretas ou não, são 

escandalosamente visíveis” (Folha de São Paulo, 18/08/1996, p. 10). 

A preocupação da Folha de São Paulo em informar sobre os bastidores da 

campanha de Pitta contribuía para propagar a idéia de que o candidato de Maluf era produto 

do marketing e, dessa forma, desconstruir a imagem dele. Usando os jornais como mais um 

veículo de campanha, os adversários do candidato pepebista não poupavam críticas ao uso 

do marketing na sua campanha. Na imprensa as noticias insistiam em apontar que Celso 

Pitta era produto do marketing político, cujo bom desempenho no HGPE podia ser 

creditado – quase que exclusivamente – as orientações e treinamentos dos seus assessores. 

Alguns editoriais dos jornais e revistas insistiam em fazer analogias entre o candidato Pitta 

e produtos como hambúrgueres, iogurte e sabão em pó, visando destacar que a imagem 

desse candidato e seus projetos eram moldados pela propaganda. A ânsia em desvelar o que 

o marketing político escondia pode ser ilustrada pelo teor de três matérias publicadas pela 

Folha de São Paulo.  

Na primeira delas, o jornal investigou o desempenho escolar do candidato Celso 

Pitta averiguando suas notas no ginásio e na universidade, além de colher depoimentos de 

ex-colegas e ex-professores. A reportagem apontava que o “verdadeiro” Pitta “não era 

marcante”, nem tão pouco “era um excelente aluno”, mas era, certamente, trabalhador e 

reservado. Na outra matéria, os repórteres do mesmo jornal paulista entrevistaram três 

médicos cirurgiões plásticos consultando-os sobre o que deveria ser feito na face de cada 
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um dos quatro principais candidatos à prefeitura de São Paulo para melhorar suas imagens: 

Celso Pitta, Luiza Erundina, José Serra e Francisco Rossi.  

A manchete “Médicos ‘reformam’ cara de candidatos” traz a opinião de cirurgiões 

plásticos sobre como a correção de pequenas imperfeições naturais ou resultados do 

envelhecimento dos candidatos pode conferir melhor aparência física no que se refere à 

capacidade de transmitir informações sobre a personalidade deles. Por exemplo, abrandar o 

olhar bravo de Erundina, suavizar a “expressão sisuda” do rosto de Pitta, essas foram 

algumas dos problemas na face dos candidatos (Folha de São Paulo, 23/06/1996).   

Confrontando as opiniões de cirurgiões plásticos com a dos coordenadores de 

marketing de cada candidato, a matéria primava por expor o papel dos publicitários como 

produtores da melhor imagem dos seus clientes, destacando a similaridade que existia entre 

estes e os cirurgiões plásticos. Dentre os quatro principais candidatos, os médicos 

diagnosticaram que Celso Pitta era aquele que estava com melhor aparência, no entanto foi-

lhe recomendado: “o estreitamento do nariz e cirurgia para cortar alguns músculos da testa 

do candidato para amenizar seu aspecto sisudo [...]”. A ex-prefeita Luiza Erundina, 

segundo os especialistas, era quem precisaria investir mais recursos para melhorar sua 

imagem. De acordo com esta reportagem, “a candidata petista Luiza Erundina poderia fazer 

lipo-escultura na face [...], cirurgia na ponta do nariz [...], peeling ou lifting [...] e o 

levantamento das pálpebras [...] para melhorar sua aparência” (Folha de São Paulo, 

23/07/1996). Esse investimento custar-lhe-ia dez mil e oitocentos reais. 

A última é uma reportagem, publicada, na Folha de São Paulo do dia 25/08/1996, 

p.12, alguns dias após o primeiro debate promovido pela Rede Bandeirantes de Televisão 

com os candidatos à prefeitura de São Paulo. Essa matéria desvela totalmente a cortina do 

teatro da corrida eleitoral e mostra as estratégias de Celso Pitta para enfrentar seus 

adversários nesse debate70. Explicando como a técnica de pesquisa qualitativa de grupo 

focal era utilizada na campanha de Pitta, os repórteres informaram que durante o debate, 

este candidato teve seu desempenho monitorado pelos assessores de marketing da sua 

campanha, que utilizaram as informações advindas de um grupo de eleitores sobre suas 

                                                 
70 - A Rede de Televisão Bandeirantes promoveu dois debates como os candidatos a prefeito de São Paulo 
em 1996. O primeiro foi realizado no dia 20/08/1992, cerca de três semanas após o início do HGPE. O 
segundo deveria acontecer no segundo turno, entre Celso Pitta e Luiza Erundina, mas devido a discordância 
entre os candidatos acabou não acontecendo. 
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impressões dos candidatos, para moldar seu discurso e seu desempenho. A matéria 

destacava que: “Cada gesto ou palavra de Celso Pitta era avaliado e a avaliação transmitida 

imediatamente ao publicitário, que dirigia o candidato, nos intervalos”.     

Essas três matérias, acima descritas, mais do que contar aos leitores algumas 

curiosidades das eleições, enfocavam as estratégias discursivas de cada candidato e a 

natureza dos personagens que cada um encarnava. O que chama atenção neste contexto é a 

postura extremamente crítica que a Folha de São Paulo assumiu em relação à candidatura 

de Pitta. Tendo em vista que a campanha pepebista realmente usou ostensivamente a 

imagem do prefeito Paulo Maluf para endossar a sua candidatura, da mesma forma que os 

coordenadores de marketing de Erundina não mostraram nenhuma cerimônia para encarnar, 

publicamente, a figura de “gurus da propaganda”, não se pode – por conseguinte - reclamar 

que a imprensa estivesse agendando temas exteriores aos próprios debates das eleições. No 

entanto, não é possível endossar os relatórios da Folha que afirmam que a cobertura do 

jornal foi imparcial.  

Curiosamente, as mensagens que tentavam imprimir em Pitta a imagem de homem 

subserviente aos mandos de um padrinho político, podiam, por outro lado, também ser lidas 

– assim pensava a tropa malufista - como uma garantia de que os projetos prometidos 

seriam cumpridos. Aproveitando-se dessa mídia gratuita, era sem o menor constrangimento 

que o publicitário Duda Mendonça declarava aos jornalistas que: “Quem tem um padrinho 

como este (Maluf), tem mais é que aproveitar mesmo” (Folha de São Paulo, 28/07/1996, 

Brasil, p.10). O que alimentava essa afirmação de Duda Mendonça era o fato de o prefeito 

desfrutar de um governo com um ótimo índice de aprovação entre mais de 50% dos 

paulistanos. A interpretação dos artífices da comunicação do candidato pepebista era que 

mesmo os ataques que insistiam em denunciar que “Pitta era boneco de Maluf” de certa 

forma contribuíam para divulgar os conceitos que a campanha esforçava-se para fixar: que 

a candidatura de Pitta era chancelada pelo prefeito Paulo Maluf e que era importante à 

continuidade administrativa. 

No seu relatório de cobertura de mídia, a Folha de São Paulo sustentava que em 

relação a Celso Pitta o tratamento dispensado “foi bastante equilibrado”: com 30,9% de 

positivo, 34,0% de negativo e 35,1% de neutro. O Estado de São Paulo também poderia 

usar o mesmo argumento usado pelo seu concorrente, uma vez que lá nas suas páginas o 
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candidato malufista obteve semelhante proporção das valências, embora as positivas e 

neutras (35,0%; 35,0%) superassem as negativas (30,0%). Esta proporção de materiais 

negativos reflete — de certa forma — o fato de tanto a Folha quanto o Estadão terem 

servido como verdadeiros palcos para os diálogos e confrontos entre os candidatos. Espaços 

nos quais eram expressas as críticas, os ataques e as defesas, das imagens e das propostas 

políticas de candidatos e partidos envolvidos naquela disputa. Por estar na condição de líder 

e por estar associado ao governo, era sobre Pitta e Maluf, que, freqüentemente, se dirigiam 

os ataques dos seus concorrentes.      

O tratamento dado pela imprensa a Luiza Erundina foi menos duro que aquele 

dispensado a Celso Pitta, mas nem por isso menos corrosivo para a sua candidatura. A ex-

prefeita teve menos reportagens, fotos e gráficos considerados negativos: 25,0%. A petista 

foi tratada de forma positiva em 36,3% do material publicado e de forma neutra em 38,7%. 

Nas páginas do jornal O Estado de São Paulo, Erundina recebeu tratamento ainda mais 

favorável quando comparado aquele sofrido por Celso Pitta. Ela teve seu nome envolvido 

em 18,2% de material negativo, 45,3% de positivo e 36,5% de neutro. 

A leitura da Folha de São Paulo revela que além de ter que enfrentar os ataques de 

diversos adversários muito fortes ao longo da campanha, Luiza Erundina também se 

debateu com a necessidade de superar os problemas internos do seu partido. Grande parte 

das matérias negativas envolvendo a petista reportava os conflitos entre a candidata e as 

lideranças do PT. Esses conflitos foram precipitados por discordância na condução da 

propaganda política da candidata na mídia. O primeiro deles ocorreu por causa da 

resistência de Erundina em ter o seu tempo de televisão no HGPE dividido com outros 

candidatos da legenda que estavam disputando as eleições nas cidades da região 

metropolitana de São Paulo. O segundo, e mais grave conflito, veio à tona, logo na primeira 

semana de veiculação da propaganda petista na televisão, no início de agosto, pelas críticas 

da “ala majoritária do PT” ao conceito e a estratégia da campanha encaminhada por 

Erundina. Os cardeais petistas não gostaram da idéia de Erundina de tentar contornar as 

rejeições a sua imagem e a do partido veiculando mensagens que, segundo eles, 

comprometiam a identidade da legenda.   

No que se refere ao primeiro incidente, Erundina tentou refutar as diretrizes do 

partido, mas acabou aceitando as exigências do diretório estadual para que cedesse parte do 
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seu tempo na televisão para divulgação das campanhas dos candidatos da região do ABC. 

Expressando insatisfação, a ex-prefeita de São Paulo argumentou que a cessão de tempo no 

seu programa poderia fragmentá-lo e daria margem para discussão de temas antagônicos ao 

conceito da sua campanha (Folha de São Paulo, 18/07/1996, p.10). O desfecho do segundo 

problema foi mais complicado, e mais uma vez a candidata petista teve que ceder às 

pressões do partido e mudar o projeto da campanha. É interessante notar que toda essa 

polêmica – extensivamente debatida nos jornais durante quase todo o mês de agosto - 

surgiu por causa do slogan da campanha: “O PT que diz SIM”. Vale a pena recapitular este 

fato, pois ele lança luz sobre o ambiente que caracterizou a participação dessa candidata.  

Com a mais alta rejeição entre os quatro mais fortes candidatos à prefeitura de São 

Paulo, 42%, cerca de 12% à frente do segundo nome que os eleitores não cogitavam votar, 

a campanha de Luiza Erundina tinha como grande desafio mudar a sua imagem da sua 

candidata e do seu partido. A coordenação da campanha tinha como principal objetivo 

descontruir a imagem do PT com sendo um partido: radical e sectário, que sempre se 

posiciona contra qualquer proposta dos seus adversários, não importando qual seja o teor da 

proposta. A palavra “SIM” foi escolhida como símbolo dessa nova postura pró-ativa e de 

negociação que Luiza Erundina procurou representar o PT, cristalizada no slogan 

“Erundina diz SIM”. A candidata representava a coligação de esquerda “SIM para São 

Paulo” formada pelos partidos PT, PSB, PC do B, PCB e PMN. A palavra “SIM” foi a 

principal marca da campanha, estampada com destaque em camisas, outdoors, jingles e 

vinhetas.  

De acordo com os publicitários da candidata petista, a estratégia de utilizar o SIM 

como mote da campanha visava dar um sentido de plebiscito à eleição. A intenção deles era 

fazer do pleito de 1996 o cenário para o eleitor paulistano manifestar sua opinião sobre a 

gestão anterior de Luiza Erundina à frente da prefeitura entre 1989 e 1992 (Folha de São 

Paulo, 15/07/1996, p.9). No seu esforço de reconstrução da sua imagem e do seu partido, 

Erundina engajava-se em encontros com adversários políticos com os quais os petistas 

tinham dificuldade em dialogar, como por exemplo, os grandes empresários paulistas e a 

central de trabalhadores “Força Sindical”. A estratégia de marketing de Erundina de 

redefinição da imagem do partido gerou forte crítica dentro do PT. O confronto entre os 
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estrategistas da campanha e a cúpula do PT resultou na saída do coordenador de marketing 

de Erundina, o publicitário Celso Luducca.  

Segundo Luducca, a versão light – isto é, sem ranços ideológicos dos discursos do 

PT que tanto provocou insatisfação nos segmentos “radicais” do partido – foi concebida 

para ser utilizada na campanha da televisão. As divergências sobre o conceito mais 

apropriado geraram batalhas fratricidas no PT, chegando algumas delas se tornarem 

públicas. Primeiro com a declaração da cúpula do partido que rechaçava o conceito da 

campanha do PT de Erundina que diz SIM.   

Os líderes petistas insistiam que tal slogan expunha a agremiação a ataques dos 

adversários. O raciocínio deles era que se alguém elogia o PT que diz SIM, sugere-se que 

existe ou existia um outro PT que diz NÃO. Tal mensagem contribui para reforçar os 

argumentos dos críticos dos partidos que declaram que o PT é uma organização de radicas 

que só sabe criticar e não tem parcimônia e maturidade para negociar. Curiosamente uma 

das primeiras vozes a se levantar contra a estratégia da campanha foi o candidato a vice-

prefeito da chapa de Erundina, o economista Aloísio Mercadante. Segundo Luducca, às 

criticas de Mercadante ao conceito da campanha seria resultado do ressentimento desse 

político por ter sido vencido por Erundina nas eleições internas do partido para a escolha do 

candidato à sucessão à prefeitura.  

Além de Mercadante, o então presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio 

Lula da Silva, também puxava as críticas a estratégia discursiva da campanha de Erundina. 

Mesmo gravando mensagem de apoio a candidata do seu partido para ser veiculada no 

HGPE, Lula não escondia seu descontentamento com os rumos que o marketing de 

Erundina estava tomando. Segundo a Folha de São Paulo (15/08/1996, p. 4), “Para Lula, a 

imagem deixada pelo slogan era a de que o PT de Erundina era o único que dizia sim. O PT 

dele e de outras lideranças seria o que dizia não. Temia o uso contra o partido no futuro.” A 

publicação das divergências em torno de qual seria a idéia central da campanha de Erundina 

contribuía para reforçar a tese de que o PT era um partido dividido, no qual era difícil 

definir uma linha de ação.  

Segundo a Folha de São Paulo (15/08/1996), a subida de Pitta e a queda de 

Erundina, nas intenções de voto, soaram o sinal de alarme que estimulou e desencadearam 

às criticas mais acirradas ao conceito da campanha petista e a sua estratégia discursiva. 
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Aloízio Mercadante insistia que a campanha tinha que ser mais ofensiva e desferir mais 

ataques a administração de Paulo Maluf. As críticas de Mercadante contribuíram para a 

queda do slogan “O PT que diz SIM” com apenas quinze dias de veiculação da propaganda 

petista. A mudança de conceito do marketing da campanha acarretou a perda do acervo de 

materiais gráficos (cartazes e outdoors) e peças de propaganda da mídia eletrônica (spots e 

vinhetas), que tiveram que ser abandonadas de lado para dar lugar às peças com o novo 

conceito. É importante destacar que tanto a campanha de Erundina como a de Pitta contou 

com o apoio de um extensivo e caro suporte de profissionais de marketing político. 

Segunda a imprensa, para realizar as propagandas da televisão da campanha de Erundina, o 

publicitário Celso Luducca receberia um milhão de reais (Folha de São Paulo, 15/08/1996).  

Lendo este comentário sobre a polêmica em torno do slogan do PT, podemos 

compreender um pouco mais o cenário da corrida à sucessão à prefeitura. É notável ver que 

as divergências de opiniões sobre qual seria o conceito e a estratégia mais apropriado para a 

campanha majoritária petista desencadeou uma crise no partido, que provocou o confronto 

aberto entre os líderes dessa agremiação, Luiza Erundina e seu candidato à vice-prefeito e o 

afastamento do coordenador de marketing da campanha. Com se não bastasse a divulgação 

de existência desses “rachas” internos no PT, o eleitor paulistano também era informado 

que Erundina estava sofrendo boicote da cúpula do partido que se recusava a “vestir a 

camisa da candidata” e que ela não tinham dinheiro suficiente para conduzir a campanha 

até o final71. Obviamente, a divulgação dessas notícias contribuía para propagar a idéia de 

que a campanha de Luiza Erundina navegava em sucessivas crises.  

Ter um candidato negro com reais chances de conquistar a prefeitura da maior 

cidade do país também fazia dessa conjuntura algo singular. Para Celso Pitta a 

possibilidade de ser o primeiro negro eleito para governar a cidade de São Paulo contribuía 

para atrair imensa cobertura da mídia, como também para deslanchar sua campanha. Essa 

                                                 
71 - Tendo em vista que às discussões públicas entre a Erundina e o seu candidato à vice-prefeito, Aloizio 
Mercadante, já eram suficientes para confirmar os conflitos internos nas hostes do Partido dos Trabalhadores, 
foram às prestação de contas da campanha de Erundina que vieram confirmar os rumores de que os petistas 
não tinham recursos em caixa para fazer frente às despesas da campanha.  Segundo a Folha de Paulo 
(21/11/1996), o PT que prévia gastaria R$ 4,6 milhões na sua campanha, mas teria conseguido arrecadar 
menos da metade dessa soma (R$ 2.007.481,10). As despesas de campanha chegaram a R$ 3.197.103,27 e 
deixaram o partido com uma dívida de mais de um milhão de reais (R$ 1.189.622,17), sendo a maior delas 
contraída junto aos profissionais de marketing que fizeram as propagandas da televisão, que tinham ainda a 
receber R$ 700.000.00 dos R$ 1,3 milhão acordados. 
 



 

 

251 

cobertura gratuita da mídia impressa e eletrônica permitiu que os publicitários queimassem 

algumas etapas no processo de divulgação e posicionamento da candidatura no cenário da 

disputa à prefeitura. Como os consultores de marketing já tinham um candidato que 

conseguia atrair imensa atenção da mídia desde os primeiros minutos de lançamento da 

candidatura, estimulando grande interesse do público para saber mais sobre ele: “quem é 

esse cara que Maluf está apoiando?” Os publicitários puderam ir mais rapidamente – num 

espaço de tempo menor – focalizar suas atenções na criação de peças direcionadas mais 

para persuadir os eleitores sobre as qualidades do candidato do que anunciar sua 

candidatura.           

Nesse sentido, é importante notar que em 28/07/1996, cinco dias antes de começar o 

HGPE, Celso Pitta já era conhecido do eleitorado paulistano, perdendo em notoriedade 

apenas para a ex-prefeita Luiza Erundina que ostentava grau de conhecimento de 65%, 

enquanto ele atingia 53%, índice superior ao do ex-ministro da saúde. Já o senador José 

Serra, veterano em disputas à prefeitura de São Paulo, e o ex-prefeito de Osasco Francisco 

Rossi, segundo colocado nas disputas para o governo do estado de São Paulo dois anos 

antes, parecia conseguir informar a apenas 43% dos entrevistados de que estavam 

concorrendo à prefeitura naquele pleito. Esta falta de reconhecimento do público foi um 

dado crítico da campanha de Serra, tendo em vista que além de ser um político com 

freqüente exposição na mídia eletrônica, uma vez que ele era apontado como o candidato 

do presidente FHC e já havia sido ministro da poderosa pasta do planejamento e até às 

vésperas da campanha era o titular do Ministério da Saúde.  

Um fato que contribuiu para divulgação da candidatura de Pitta foi a imensa 

curiosidade que envolveu as pessoas para saber como ele tornou-se o candidato de Maluf. 

Muitas são as versões para explicar a emergência da candidatura de Celso Pitta, algumas 

delas serão reportadas na seção posterior a próxima. A própria existência de uma ou mais 

narrativas para explicar a gênese de uma candidatura negra apoiada pelo governo de um 

partido de direita, algo tão incomum nas grandes capitais brasileiras, de imediato, já 

sinaliza para a peculiaridade dessa eleição à prefeitura de São Paulo. Vemos assim que o 

que acontece quando um cavalo de cor diferente entra na corrida eleitoral, com chances de 

vitória, como está na prefeitura da maior cidade do país, é que, de imediato, os concorrentes 
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e o público percebem que a cor dele não é igual àquela dos usuais competidores deste 

pleito.   

Ainda no período pré-eleitoral, quando as candidaturas a prefeito estavam 

começando a se cristalizar, os institutos de pesquisa de opinião – talvez inspirados no 

espírito da Escola de Michigan - já começavam a investigar o peso de “variáveis não 

políticas”; isto é, a influência das identidades nas escolhas dos eleitores dos candidatos á 

prefeito. Dado que o candidato negro Celso Pitta já era reconhecido como o representante 

do partido do prefeito Paulo Maluf na corrida ao Palácio das Indústrias e que a ex-prefeita 

Luiza Erundina, declaradamente nordestina, também estava nesse páreo, é interessante ver 

que o título de uma matéria com os resultados de uma pesquisa de opinião feita pelo 

instituto Datafolha sobre os fatores de rejeição aos candidatos destacavam que “Raça e 

origem não determinam voto” (Folha de São Paulo, 14/06/1996)72.  

Com essa chamada em letras em negrito, caixa alta e fonte de tamanho 48, a matéria 

destacava que raça e origem (naturalidade) do candidato não se apresentavam, nas eleições 

à prefeitura de São Paulo, como fatores de rejeição às candidaturas. Segundo o Datafolha, 

apenas 4% dos entrevistados declararam que não votariam num candidato negro e 12% que 

não escolheriam um candidato se ele fosse nordestino. O dado mais interessante dessa 

matéria é ver os termos que a reportagem prima por chamar a atenção que “96% (dos 

paulistanos entrevistados pelo Datafolha) afirmam que não deixariam de votar em um 

candidato negro” e que 88% não deixariam de votar em um candidato “se soubessem que 

ele é nordestino”. A reportagem continuou informando o peso relativo de algumas 

características adscritivas (raça, gênero, naturalidade), culturais (religião) e 

comportamentais (orientação sexual, consumo de drogas, etc.) na decisão do voto num 

candidato. 

O eleitor paulistano revelou, segundo esta pesquisa, mais potencial de rejeição ao 

candidato se ele fosse carioca (23%) do que se fosse nordestino (12%). Curiosamente, 

gênero pareceu ser uma variável com relativa pouca influência nessas eleições. Somente 

8% dos eleitores declararam que não votaria se o candidato fosse uma mulher. Observou-se 

que a filiação religiosa era um dos fatores que mais precipitavam rejeições a um candidato, 

                                                 
72 - As pesquisa do Datafolha conduzidas no período pré-eleitoral e eleitoral no pleito paulista de 1996 
investigavam o comportamento eleitoral e a intenção de voto segundo sexo, idade, escolaridade, renda, cor e 
local de moradia. 
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sobretudo se ele fosse evangélico. De acordo com esta pesquisa, se o eleitor soubesse que 

seu candidato era evangélico, 20% deles afirmavam que “deixaria de votar nele com 

certeza”. Lembremos que segundo o Censo de 1991, 78% dos paulistanos disseram ser 

católico. Os eleitores revelavam maior grau de preconceito contra os candidatos que fossem 

homossexuais, declarando, categoricamente, que não votaria nesse político (34%) ou talvez 

não votasse (7%) se soubessem que sua orientação sexual era essa. Entretanto, a mais 

estrondosa rejeição deveria ser esperada pelos candidatos a prefeito que defendessem 

propostas de legalização da maconha em suas plataformas: 75% dos eleitores.  

Embora a pesquisa do Datafolha tenha indicado que o eleitorado paulistano naquele 

período parecesse pouco inclinado a deixar que os preconceitos raciais, de gênero e 

regionais orientassem sua decisão de voto, é importante ver que alguns segmentos do 

eleitorado pareciam levar estas variáveis em consideração. Isto, de certa forma, explica a 

insistência de alguns candidatos em declarar que era “paulistano”, tais como José Serra 

(PSDB) e Campos Machado (PTB), enquanto outros não naturais de São Paulo, com a 

paraibana Luiza Erundina (PT) e o carioca Celso Pitta (PPB), esforçavam-se para 

convencer os eleitores de que amavam a capital paulista tanto quanto qualquer uma pessoa 

que tivesse nascido nesta cidade. Com efeito, se propagasse e se cristalizasse um 

sentimento de “bairrismo” e rejeição aos políticos naturais de outros estados, Pitta correria 

o risco de perder até 20% dos seus eleitores por ser carioca, enquanto Luiza Erundina 

poderia ver subtraído cerca de 12% do seu eleitorado por ser nordestina. 

A ex-prefeita era uma política, particularmente, marcada por várias identidades 

catalisadoras de rejeição a sua candidatura: mulher, nordestina e petista. Dentre estas, ser 

mulher era condição que inspirava menor preconceito entre os eleitores. Apenas 6% dos 

entrevistados afirmavam que deixariam de votar se o candidato fosse mulher, enquanto 9% 

rejeitavam um candidato nordestino. Se somarmos estes grupos àqueles que mantinham 

uma impressão negativa sobre a avaliação passada de Erundina, podemos entender porque 

ela possuía a maior taxa de rejeição entre todos os candidatos a prefeito de São Paulo – 

conforme mostra o Gráfico 8 -, com 42% enquanto Pitta era rejeitado por 27% e Serra e 

Rossi por 24%. Quanto a Celso Pitta, as pesquisas indicavam que o fato de ser negro 

contribuía para uma rejeição da ordem de 5% a 7% a sua candidatura. Estes índices eram 

considerados residuais pelos seus consultores de marketing e não despertavam grandes 
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preocupações, principalmente porque os outros pré-candidatos à prefeitura também 

apresentavam taxas de rejeição semelhantes (Folha de São Paulo, 18/08/1996). 

 
Gráfico 08. 
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           Fonte: Datafolha, 24/08/1996 

 

Embora os consultores de marketing do prefeito Paulo Maluf ostentassem 

familiaridade para tratar do processo de escolha do “candidato malufista”, destacando a 

importância da técnica de pesquisa qualitativa e quantitativa na definição das estratégias de 

marketing e comunicação da campanha, da mesma forma que exibiam naturalidade com o 

projeto de condução da campanha de um político negro desconhecido, parece que de fato a 

idéia de fazer este trabalho não foi algo digerido facilmente pela equipe. Segundo o 

depoimento de um publicitário que fazia parte dessa equipe, o nome de Pitta pegou-os de 

surpresa, principalmente porque muitos deles não tinham experiência em lidar com 

preconceitos raciais nas eleições. Curiosamente, para revelar o estado de choque da equipe 

e ao mesmo tempo testar a reação do eleitorado a Pitta, a primeira peça de comunicação 

veiculada na campanha para “lançar a candidatura na rua” foi um conjunto de outdoors que 

estampavam a foto de Pitta ao lado de Maluf.  Segundo esse entrevistado, que trabalhou na 

área de comunicação da campanha de Pitta, esta peça gerou grande curiosidade do público 

para saber “quem era aquele negão que Maluf estava apoiando”.  
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Para termos uma noção de como se revelou inusitada a candidatura de Pitta, a 

palavra “surpresa” foi aquela mais utilizada para se referir aos resultados do andamento da 

campanha. A saber: foi surpreendente a escolha de Pitta, o crescimento vertiginoso das suas 

intenções de voto, sua possível vitória da eleição já no primeiro turno, sua vitória no 

primeiro turno, sua liderança folgada nas pesquisas no segundo turno, sua vitória final. Não 

resta dúvida que a aposta do prefeito Paulo Maluf em Pitta revelou-se correta. Celso Pitta 

conquistou a maioria dos votos, batendo políticos já consagrados nas urnas paulistas, como 

a ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina, o senador José Serra e o ex-prefeito de Osasco 

Francisco Rossi. Pitta conquistou 48,2% dos votos no primeiro turno, ostentando um 

desempenho que quase lhe permiti vencer o pleito já no primeiro turno. No segundo turno, 

Pitta derrotou a ex-prefeita Luiza Erundina (PT) com 62,3% contra 37,7% (ver Tabela 12).  

Será que as surpresas com o desempenho de Celso Pitta se devem somente ao fato 

de ele ser neófito na política e não ter notoriedade de qualquer espécie anterior ao pleito de 

1996. Acreditamos que não eram somente estes os motivos dos espantos. Podemos somar a 

esses o fato de Pitta ser negro — carregando consigo os potenciais preconceitos que cercam 

“as pessoas de cor” —, algo contribuía para que as expectativas gerais sobre o sucesso da 

sua candidatura fossem reduzidas.     

Todavia, o dado que imprime o traço mais interessante da campanha de Celso Pitta 

é o fato de que apesar da sua estratégia de apresentar-se como um indivíduo desenraizado 

de pertencimento de raça e classe, envolto sobre o manto da eficiência técnica, típica da 

retórica malufista, foi inevitável a visibilidade da sua cor durante a campanha eleitoral. 

Observa-se que o eleitorado, os partidos e a opinião pública apontaram a cor negra do Celso 

Pitta e trouxeram para a agenda de discussão reflexões sobre a influência da raça nas 

candidaturas de políticos afro-descendentes (Barros & Morris, 1996; Lima, 1997). A 

candidatura de Pitta precipitou intenso debate na imprensa, no seio do movimento negro e 

dos partidos de esquerda, sobre a definição do voto segundo fidelidade partidária ou racial 

(Barros & Morris, 1996; Cardoso, 1996; Novaes, 1996a e b). 

A análise de conteúdo da cobertura eleitoral da Folha de São Paulo revela que este 

jornal denunciava as estratégias de marketing de Pitta durante a campanha, mostrando, por 

exemplo, os candidatos como atores (isto é Pitta) e revelando os itens que compõem o 

processo de construção das suas imagens, sobretudo salientando o papel do prefeito Paulo 
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Maluf e do publicitário Duda Mendonça como protagonistas desta campanha. A análise da 

Folha de São Paulo mostra que apesar das estratégias de Pitta de desracializar suas 

mensagens, ao longo da campanha, a questão racial passou a ser uma questão importante no 

debate do HGPE, sendo amplificada pela cobertura jornalística.   

Resumidamente, esses foram os principais aspectos que marcaram a conjuntura 

política na qual se desenrolou a corrida eleitoral que conduziu Celso Pitta a conquista da 

prefeitura de São Paulo. O objetivo do próximo segmento deste capítulo é analisar as 

estratégias discursivas utilizadas por Celso Pitta e seus adversários nesta eleição. 

 
Tabela 12. 
 

RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA PREFEITO EM SÃO PAULO, 1996 
 

 
Candidato/ Nome da Coligação Partido/ Coligação 

1º Turno 2º Turno 

  N % N % 
Celso Pitta/  “Não deixe São Paulo parar”  PPB-PFL  2.541.150 48,2 3.178.330 62,3 
Luiza Erundina/  “SIM  para São Paulo” PT-PCB-PMN-PSB-

PCdoB  
1.291.120 24,5 1.924.630 37,7 

José Serra/  “SP São Paulo” PSDB-PV-PPS-PSL  819.995 15,6 ---- ---- 
Francisco Rossi/   “Rossi  para São 
Paulo”  

PDT- PST-PL   400.536 7,6 ---- ---- 

José  A.  Pinotti/  “Viver São Paulo”  PMDB-PSDC  101.358 1,9 ---- ---- 
Havanir Tavares de A Nimtz  PRONA 52.328 1,0 ---- ---- 
Antonio C. de C. Machado/  “São Paulo 
Esperança”  

PTB-PAN-PSD  28.479 0,5 ---- ---- 

Carlos Alves de Souza  PRP 16.874 0,3 ---- ---- 
Valério Arcary  PSTU 9.290 0,2 ---- ---- 
José Levy Fidelix da Cruz PRTB 3.608 0,1 ---- ---- 
Dorival Masci de Abreu/ “Bandeira 
Paulista”  

PTN-PGT-PT do B  1.738 0,0 ---- ---- 

Pedro de Camilo Netto  PSC 1.451 0,0 ---- ---- 
Votação do partido e candidato   5.267.927 93,1 5.102.960 92,1 
Voto Nulo 300.333 5,3 329.993  6,0 
Voto em branco  87.078 1,5 107.409 1,9 
Abstenção 1.110.069 19,6 1.225.045 22,1 
Votos validos 5.655.338 83,6 5.540.362 81,9 
Eleitorado 6.765.407 100 6.765.407 100 

Fonte: Nicolau (1998)   
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3.3. HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA ELEITORAL – HGPE  
 

As eleições para a prefeitura de São Paulo foram disputadas por 12 candidatos 

representativos de um amplo leque de tendências político-ideológicas da esquerda à direita. 

A corrida à sucessão à prefeitura de São Paulo iniciou-se em 02/08 e estendeu-se até 

15/11/1996. Como a eleição paulistana exigiu que a disputa se desenrolasse em dois turnos, 

no primeiro turno, o HGPE iniciou-se em 02/08 e terminou em 30/09, exatamente três dias 

antes do pleito realizado em 3/10; enquanto que, no segundo turno, os programas foram 

veiculados do dia 29/10 ao 12/11, tendo a votação desse turno ocorrido no dia 15/11/1996. 

Nessas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – órgão responsável por 

organizar as eleições no país – colocou em prática mais uma nova legislação eleitoral e 

implementou três mudanças no HGPE. A primeira foi permitir o emprego de recursos 

comunicativos como montagens e efeitos visuais na produção das mensagens de 

propaganda, bem como a veiculação de imagens externas e a aparição de outras pessoas 

além dos próprios candidatos, revogando, assim, as normas que regularam as eleições 

federais e estaduais de 1994. Segundo indica Albuquerque (2004), essas mudanças na 

forma e no conteúdo do modelo de audiovisual devolveram a liberdade de expressão que a 

propaganda eleitoral na televisão havia perdido quando estava sob o regime da legislação 

passada. A segunda mudança foi o aumento do período de veiculação do HGPE de 45 para 

60 dias no primeiro turno, estendendo-se, assim, do dia 02/08 a 30/09/1996. Ao todo foram 

veiculados 48 programas, quatro a mais que na eleição municipal de 1992. A terceira foi à 

concessão de tempo para inserção de spots — isto é, peças de propaganda política de 30 até 

60 segundos — durante os intervalos comerciais, ao longo da programação regular das 

emissoras de rádio e televisão, num formato e estilo comunicativo semelhante à publicidade 

comercial brasileira e idêntico as mensagens políticas das campanhas eleitorais nas tevês 

norte-americanas73. 

A grande novidade - incorporada ao sistema do HGPE – foi, sem dúvida, à 

possibilidade dos partidos de veicularem essas pequenas mensagens de propaganda durante 

a programação regular das emissoras, ao invés de apenas a obtenção de espaço nos 

                                                 
73 - A Lei no 9.100/95 introduziu no sistema eleitoral brasileiro o uso de inserções comerciais com duração de 
15, 30, 45 ou 60 segundos nos intervalos da programação normal das emissoras para divulgar as campanhas 
políticas a cargos majoritários.   
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segmentos de horário reservado pela Justiça Eleitoral aos partidos para propaganda política. 

Em termos práticos, isto significou que, durante o período permitido para propaganda 

eleitoral, os partidos dividiram entre si uma hora de propaganda diária seguindo o modelo 

tradicional do HGPE e mais 30 minutos de inserções de 30 ou 60 segundos nos intervalos 

da programação regular das emissoras de rádio e televisão. De acordo com Mendes (2000), 

este novo formato de mensagem política áudio-visual tornou possível aos atores políticos 

interpelarem, tal qual a publicidade comercial, os telespectadores cativos que assistem as 

programações das emissoras e, dessa forma, ampliarem as chances de tornar conhecidas 

para um público mais amplo suas candidaturas e suas propostas nas eleições - 

principalmente devido à abrangência e freqüência da audiência que consegue alcançar.  

O TSE destinou as segundas, quartas e sextas-feiras para a propaganda partidária ou 

dos candidatos a vereador, enquanto as terças, quintas e sábados foram reservados para as 

propagandas dos candidatos a prefeitura. Aos domingos não eram veiculados o HGPE.  

Os Quadros 2 e 3 que apresentam a distribuição do tempo dos partidos e coligações 

no HGPE, respectivamente dos seis principais candidatos à sucessão e de todos os 

concorrentes deste pleito, mostram que mesmo excluindo os 30 minutos de inserções 

diárias dos spots, Celso Pitta acumulava grande vantagem frente aos outros candidatos no 

que se refere às possibilidades de divulgar sua campanha. Isto pode ser confirmado, 

observando-se no Quadro 3 que ele dispunha de 17min e 46s por programa no HGPE, o que 

equivalia a 7 min e 24s a mais que o candidato com o segundo maior tempo, o 

peemedebista José Pinotti. O Quadro 2, por sua vez, revela com mais detalhes, que Celso 

Pitta teve o maior tempo entre todos os candidatos no primeiro turno. Note que cada 

programa do pepebista durava entre 9 min e 23s e 8 min e 23s, o que representava que ele 

teve ao seu dispor duas vezes mais tempo de exposição na televisão que os seus principais 

concorrentes para promover sua candidatura. É interessante assinalar que — numa condição 

bem diferente — encontravam-se os chamados candidatos nanicos que precisavam dar seus 

recados aos eleitores no exíguo intervalo de 30s. Segundo nosso levantamento, a campanha 

de Pitta dispôs no primeiro turno da eleição de um total de cerca de 7h 20min 26s, enquanto 

a ex-prefeita Erundina teve que desenvolver sua campanha na televisão com menos da 

metade do tempo do candidato malufista: 3h 08min 40s. No turno decisivo das eleições, o 

tempo do HGPE foi reduzido a metade. O equilíbrio no acesso à mídia foi estabelecido 
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entre os candidatos finalistas. Nessa fase, Pitta e Erundina tiveram a seu dispor cada um 12 

programas de cerca de 7 min e 30s diários, às 13h e às 20:30, entre 29/10 a 10/11/1996.  

 

Quadro 02.   
 

TEMPO DOS PARTIDOS E COLIGAÇÕES NO PROGRAMA DO HGPE                               
NA TELEVISÃO NAS ELEIÇÕES DE MUNICIPAIS                                                               

DE SÃO PAULO DE 1996 
 

Tempo de duração dos 
programas 

 
Candidato 

 
Coligações/partidos 

13h às 13h30 e 20h30 às 21h 

Celso Pitta  Não Deixe São Paulo Parar (PPB-PFL)  9min23s - 8min23s 
José Pinotti  Viver São Paulo (PMDB – PSDC)  5min11s 5min11s 
José Serra  SP São Paulo (PSDB – PV- PPS – PSL)  4min37s 4min37s 

 
Luiza Erundina Sim por São Paulo (PT-PCB-PMN-PSB-PC 

do B) 
4min03s 4min03s 

 
Francisco Rossi  Rossi por São Paulo (PDT – PST – PL) 2min15s 2min15s 

 
Antonio C. de Campos 
Machado 

São Paulo Esperança (PTB –PAN – PSD)  1min58s - 1min58s 
 

Pedro de Camilo Netto  PSC 33s 33s 
Dorival M. de Abreu  Bandeira Paulista ‘Bandeira Paulista” (PTN 

– PGT – PT do B) 
30s  30s 

Valério Arcádio PSTU** ---- 1min 

José Levy Fidelix da 
Cruz 

PRTB  30s 30s 
 

Carlos Alves de Souza PRP  30s 30s 
 

Dra. Havanir T. de A 
Mintz 

PRONA   
 

30s 30s 

         Fonte: Folha de São Paulo, 19/07/1996 
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Quadro 03.  

DIVISÃO DO TEMPO DE PROPAGANDA ELEITORAL NO HGPE                                       
NA TELEVISÃO ENTRE AS PRINCIPAIS COLIGAÇÕES                                    

PARTIDÁRIAS, SÃO PAULO 1996 

Candidatos / Coligação  Tempo HGPE  
Celso Pitta (PPB-PFL)  17min46s  
José Pinotti (PMDB-PSDC)  10min22s  
José Serra (PSDB-PV-PPS-PSL)  9min14s  
Luiza Erundina (PT-PCB-PMN-PSB-PcdoB)  8min06s  
Francisco Rossi (PDT-PST-PL)  4min30s  
Campos Machado (PTB-PAN- PSD)  3min56s  

             Fonte: Folha de São Paulo, 19/07/1996 

 

Como esclarecemos na parte com as considerações metodológica, apresentada no 

apêndice, esta pesquisa privilegiou a análise dos programas do HGPE, de maneira a tornar 

possível a comparação das estratégias discursivas empregadas nas campanhas dos 

candidatos negros Benedita da Silva e Celso Pitta e seus respectivos adversários (César 

Maia e Luiza Erundina) nas eleições às prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo em 1992 

e 1996. A nossa opção foi analisar os blocos dos programas eleitorais longos – os 

tradicionais HGPE, veiculados no horário nobre das 20h30min., considerando que estes 

programas desempenham um papel central no debate político-eleitoral. Os programas são 

verdadeiros palcos para o diálogo entre os diversos atores envolvidos na sucessão. Sua 

flexibilidade quanto ao uso de formatos e linguagens comunicativas (tais como 

pronunciamentos de políticos, reportagens sobre problemas do povo e da cidade, 

documentários e peças publicitárias) numa só emissão permite – conforme identificaram 

Albuquerque (1999), Aldé (2004) entre outros - que às mensagens políticas estabeleçam um 

instigante e criativo debate com a ‘programação normal’ das emissoras e imprensa que 

acabam por envolver no clima eleitoral mesmo os cidadãos desinteressados do mundo da 

política. Todo esse fluxo concentrado de informações num período especialmente reservado 

para discutir política acaba influenciando nas intenções de voto dos eleitores ao longo da 

campanha (Figueiredo & Aldé, 2003). 

Sobre a estrutura e estilo comunicativo do HGPE, já vimos que se trata de uma 

estrutura híbrida e polimórfica, um verdadeiro mosaico de diferentes peças que são 

articuladas para compor os programas dos candidatos. Tal flexibilidade permitiu ao 
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audiovisual político brasileiro que incorporasse diversos estilos comunicativos da televisão, 

incluindo: segmentos típicos da publicidade comercial, telejornalismo e videoclipes, etc. 

Fazendo uso da criatividade que lhes é peculiar, os profissionais de propaganda política 

notaram que o HGPE e os spots eram dois formatos de comunicação política que se 

articulavam para viabilizar a estratégia discursiva da campanha. Nesse sentido, como 

observou Palmeira (2002) em seu estudo sobre o uso dos spots na campanha de Cássio 

Taniguchi à prefeitura de Curitiba em 1996, os comerciais curtos, por suas características 

específicas, acabaram cumprindo uma função estratégica complementar aos programas 

veiculados no HGPE.  

Segundo Palmeira, por serem de curta duração, dinâmicos e se inserirem, 

sorrateiramente, durante os intervalos comerciais da programação da televisão, os spots 

conquistaram a simpatia dos eleitores e atingiram um público maior que aquele que 

usualmente assistia as propagandas veiculadas nos blocos do HGPE. Se acompanhássemos 

a tese defendida por Gomes (1994), poderíamos afirmar que os spots adaptaram, 

completamente, a propaganda política brasileira à lógica e linguagem própria da televisão: 

baseada no princípio do entretenimento, da espetacularização, do discurso curto, da 

linguagem leve, plástica, imagética, iconográfica e emocional. Tais características tornam – 

em termos cognitivos - as inserções curtas, particularmente, úteis para desenvolver apelos 

persuasivos a partir de imagens e símbolos (Mendes, 2003). 

Entretanto, é importante destacar que longe de reproduzir o modelo norte-americano 

de spots, os pequenos comerciais de propaganda política brasileiro apresentavam muitas 

similaridades com os programas do HGPE (Palmeira, 2002). Esta autora notou que os spots 

sofreram influencia do estilo do programas eleitorais, embora o primeiro operasse, 

marcadamente, segundo a lógica da publicidade – i. e., caracterizada pelo uso de estratégias 

de comunicação mais sistemáticas, tratamento cuidadoso de cada peça veiculada usando 

técnicas de pesquisa qualitativa para pré-testar e avaliar o grau de eficácia da mensagem e a 

repetição pontual de um mesmo spot -, enquanto o segundo formato acompanhasse a lógica 

do jornalismo – i. e., baseada na necessidade de renovação diária do material que leva ao ar 

para manter-se inserido no debate com seus interlocutores. As evidencias levantadas por 

esta pesquisadora indicavam que o formato de propaganda veiculada nos blocos de 

programa do HGPE dominou e influenciou o formato do spot durante as eleições 
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curitibanas, através de continuidade e/ou interação com os tipos de mensagens veiculadas 

no spot e no HGPE. Isto significa – como sublinhou Albuquerque (2004) – que os spots e 

os programas do horário eleitoral não operam de forma desconectada. Identificou-se a 

tendências de “contaminação” dos spots pela linguagem que caracteriza os programas do 

horário gratuito. Por exemplo, observava-se a constante renovação dos spots (o que 

indicava uma influência da temporalidade dos blocos do HGPE que seguem o compasso da 

renovação diária), o diálogo entre as campanhas desenvolvidas nos spots e no HGPE, e a 

justaposição num mesmo spot de diferentes mensagens sem respeitar unidade temática. Na 

passagem abaixo, Palmeira (2002, p. 116-117) resume os pontos de interseção entre os 

spots e os programas do HGPE em 1996. 

Portanto, neste sentido, os spots são produtos comunicativos que sofrem influência do 
formato precedente, mantendo similaridades com os blocos do HGPE. Deste modo, 
podemos concluir que o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral influenciou o estilo 
comunicativo dos spots, já que a maioria das categorias descritas para os blocos foi 
identificada nos spots analisados. Outra característica que aproxima os spots dos blocos 
é a estrutura de mosaico que a maioria assume. Grande parte dos spots veiculados na 
campanha de Cássio Taniguchi encerra com um clipe (aqui com a função de mensagem 
auxiliar), não se estruturando como uma unidade temática. Assim, os spots guardam 
uma lógica de acabamento mais próxima à lógica do HGPE do que a do modelo 
americano de spot.  

Ou seja, vemos que as propagandas do HGPE constituem-se um mosaico de peças 

que freqüentemente combina áudio e imagem para produzir mensagens com objetivos 

distintos. Analisando as propagandas da campanha à prefeitura de São Paulo, neste mesmo 

ano, a impressão que se tinha era que alguns programas de propaganda eleitoral eram 

compostos por uma verdadeira coleção (ou melhor, seria dizer, colagem) de spots. Podemos 

concluir, dessa maneira, que a incorporação dos spots no HGPE sacramenta o modelo da 

linguagem da publicidade na propaganda política eletrônica no Brasil.     

Resumindo, o quadro geral de tempo que os dois candidatos finalistas tiveram na 

disputa à prefeitura de São Paulo em 1996, foi: no primeiro turno, Celso Pitta teve acesso à 

27’13” por dia na TV, ao passo que Luiza Erundina dispôs de 1/3 desse tempo, exatamente 

9’37”. Ambos os candidatos foram franqueados a veiculação de oito inserções diárias de 30 

segundos ao longo da programação das emissoras de televisão (Folha de São Paulo, 

02/08/1996, Brasil, p. 1-6). No segundo turno, Pitta e Erundina tiveram direito ao mesmo 

espaço de tempo no HGPE. Cada um dos candidatos dispôs de dois programas diários, com 

7m30s de duração, além de 20 inserções de propaganda ao longo do dia, que somarão mais 
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7m30s. Para se ter uma idéia do expressivo acesso que os candidatos tiveram para 

interpelar aos telespectadores/eleitores comuns para defender suas candidaturas ou atacar 

seus adversários, tanto Pitta quanto Erundina teve direito a 300 inserções na televisão no 

segundo turno das eleições. Somado cada candidato teve 22’30’’ à sua disposição nas TVs 

(Folha de São Paulo, 27/10/1996, Caderno Especial Eleições, p. 11). Segundo Mendes 

(2000), os dados sobre o HGPE e os spots sugerem que os candidatos a prefeito em 1996 

tiveram uma audiência capaz de fazer inveja as grandes campanhas publicitárias brasileiras, 

como nos horários dos telejornais nacionais noturnos cujo público médio pode alcançar 

cerca de 3.7 milhões de pessoas na grande São Paulo.   

A Pesquisa Datafolha (14/08/96), com os eleitores da cidade de São Paulo, 

investigou a audiência do HGPE logo após a primeira semana de início de veiculação dos 

programas no primeiro turno. Essa sondagem apontou que 53,9% dos entrevistados haviam 

assistido ou ouvido as propagandas dos candidatos à prefeitura de São Paulo. Uma semana 

depois (21/08/96), outra pesquisa apontava que havia aumentado, expressivamente, de 

53,9% para 66,6%, o número de eleitores que diziam ter tido contato com as propagandas 

no rádio ou na televisão. Apenas 1/3 afirmava não ter acessado as campanhas políticas na 

grande mídia. No segundo turno, esse mesmo tipo de pesquisa foi realizado uma semana 

após o início do HGPE. Nessa oportunidade, 56,8% dos entrevistados declararam ter 

assistido ou ouvido, pelo menos uma vez, os programas no rádio e/ou na televisão, ao passo 

que 43,2% diziam não ter tido contato algum com esses programas. Dentre aqueles que 

haviam tido contato com os programas, apenas 1/3 dos entrevistados (34,4%) disseram ter 

visto apenas uma vez, a maior parte disse ter visto os programas entre três a sete vezes 

(55.2%). 

É compreensível – como usualmente acontece – que tantas inovações acabem por 

gerar alguns descontentamentos. Certamente, que os publicitários estão incluídos entre 

aqueles que gostaram da incorporação dos spots no sistema de propaganda eleitoral 

gratuita, pois a criação dessas peças lhes possibilitou significativo aumento dos seus 

honorários. As campanhas de Pitta e de Serra – as mais ricas nestas eleições - declararam 

que iriam gastar, respectivamente, 10 milhões e 9,5 milhões com a propaganda na televisão, 

enquanto que Rossi e Erundina informaram que iriam despender em torno da metade desses 

valores, mas que podemos ver que não deixa de serem expressivos (5 e 4,6 milhões) (Folha 
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de São Paulo, 02/08/1996, Brasil, p.1-6). No que tange às impressões sobre os impactos 

dessa superexposição dos candidates à mídia, os publicitários ficaram divididos. Existiam 

aqueles que reclamavam do peso exagerado do marketing nas campanhas (com sua 

capacidade de imprimir atributos em políticos que não os possuíam!) e outros que 

celebravam o efeito catalisador dos spots para a consecução das estratégias de promoção 

das candidaturas. Acreditamos que poucos irão se surpreender ao saber que as opiniões dos 

“marketeiros”, nesse caso, pareciam depender dos desempenhos dos seus candidatos.  

O que se observou nas principais capitais brasileiras foi que, graças aos spots, as 

candidaturas mais fortes alcançarem suas metas de campanha muito antes do prazo 

previsto. Isto explica – em parte – porque candidatos desconhecidos, sucessores de 

administrações bem avaliadas pela população, surpreenderam pela velocidade admirável 

com que chegaram à dianteira das pesquisas de intenção de votos e conquistaram a 

prefeitura, com aconteceu em São Paulo com Celso Pitta, Curitiba com Cássio Taniguchi e 

Rio de Janeiro com Luiz Paulo Conde (Palmeira, 2002; Venturini, 1997). Da parte dos 

eleitores, as pesquisas indicavam que 60% dos entrevistados aprovaram os spots. A 

explicação para isto é que a propaganda política tornou-se mais palatável, em termos de 

linguagem, ao público e, além disso, ela permitia ao eleitor comum economizar tempo para 

se informar sobre os candidatos, suas idéias e propostas nas eleições74. Nesse sentido, a 

impressão mais recorrente, entre aqueles que avaliaram os impactos da adoção das 

inserções nas eleições de 1996, é que a propaganda “libertou-se do horário fixo”, e deixou 

de ser um espaço reservado para o diálogo com uma audiência mais politizada (Palmeira, 

2002).  

Quem parecia não gostar muito desses novos instrumentos de promoção da 

democracia eram as emissoras de rádio e televisão, que reclamavam que o HGPE e as 

inserções de propaganda política tomavam-lhes tempo valioso para as mensagens dos seus 

anunciantes.  As televisões não gostavam, particularmente, da idéia de ceder seu horário 

                                                 

74 - Para aprofundar os estudos sobre estratégias dos indivíduos para formar as referências que lhes permite 
compreender e se relacionar com o universo da política brasileira, ver ALDÉ, A. A construção da política. 
Rio de Janeiro: FGV. 2004 e VEIGA, L. F. Em busca de razões para o voto: o uso que o homem comum faz 
do horário eleitoral. Tese (doutorado) – IUPERJ. 2001. 
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nobre (correspondente ao período das 18h às 24h) para veiculação dos spots. A lei 

determinava que as emissoras veiculassem 52 inserções diárias em três faixas de horários, 

sendo 26 delas no chamado “horário nobre” da televisão (Folha de São Paulo, 19/07/1996, 

Brasil, p.1).  

Agora que já temos uma visão geral dos cenários nos quais se desenvolveram os 

debates entre Celso Pitta e Luiza Erundina, prosseguiremos nosso estudo observando com 

mais detalhe os personagens desse estudo de caso: Celso Pitta e Luiza Erundina. Logo após 

empreenderemos a análise de conteúdo das propagandas veiculadas por esses candidatos no 

HGPE. Convêm recordar que o objetivo principal desse capítulo é lançar luz sobre as 

estratégias discursivas utilizadas por Pitta e Erundina nesta corrida eleitoral bi-racial. 

 

3.4 - SOBRE CELSO PITTA E LUIZA ERUNDINA 
 
3.4.1 – Celso Pitta  
 

Conforme comentamos anteriormente, um fato que contribuiu para o sucesso da 

candidatura de Celso Pitta foi a imensa curiosidade que ela despertou entre os paulistanos 

para saber quem era aquele homem negro que o prefeito Paulo Maluf estava apoiando na 

disputa à sucessão da prefeitura. Muitas versões vieram a público para explicar o 

surgimento da candidatura de Pitta. O olhar atento sobre essas narrativas ajuda-nos a 

entender as tensões que cercaram a gênese desta candidatura, sobretudo a influência da 

variável racial para o desenvolvimento deste drama. Uma versão bastante difundida para o 

surgimento da candidatura pepebista é que Pitta foi escolhido – segundo conta Duda 

Mendonça (2001, p.186-187) no livro Casos e Coisas — às vésperas das eleições pelo 

então prefeito Paulo Maluf para ser seu sucessor no pleito de 1996 porque ele não 

encontrou outro nome que aceitasse o desafio de lhe representar.  

 Mas, apesar dos altos índices de aprovação alcançados no final do seu governo, Maluf 
não acreditava na hipótese de fazer seu sucessor. Exatamente por isso, procurava um 
nome forte, independente, desvinculado dele, para lançar na disputa. Um nome que em 
caso de derrota, não arranhasse a sua imagem. Queria se preservar para concorrer ao 
governo estadual ou à presidência da República, seu sonho dourado. Dessa forma, 
Maluf convidou José Serra, mesmo sendo do PSDB. Convidou ainda, entre outros, o 
professor Adib Jatene e o empresário Antônio Ermírio de Moraes. Todos agradeceram, 
mas recusaram. 
Como o tempo para a sua decisão começava a ficar curto, Maluf começou a admitir a 
hipótese de entrar no páreo com um candidato próprio.  
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Devido ao fato da legislação brasileira naquela época não permitir, ainda, a 

reeleição para presidente, governador e prefeito, Maluf pinçou o seu candidato na corrida 

eleitoral à prefeitura, entre o seu secretariado, visando manter o poder no maior colégio 

eleitoral do país (Folha de São Paulo, 17/11/1996)75.  

Outra versão para explicar a indicação do carioca Celso Pitta para ser o candidato 

do prefeito na sucessão não menciona as recusas que Maluf recebeu. Conta apenas que ele 

foi escolhido entre os secretários municipais da administração dele. Três meses antes da 

campanha, Pitta se submeteu, juntamente com outros três secretários municipais, a ser 

examinado por testes de desempenho em vídeo coordenados por consultores de marketing 

político, tendo ele apresentado a melhor performance.  

Pitta era um desconhecido Secretário Municipal de Finanças, sem experiência 

política prévia, mas que tinha como credencias além de uma excelente formação 

educacional e profissional — ostentando dois diplomas de mestrado de universidades 

estrangeiras, um nos Estados Unidos e outro na Inglaterra — a mais completa confiança do 

prefeito por ter provado sua qualidade como diretor financeiro da empresa da família 

Maluf. Os outros três aspirantes à preferência do Maluf eram: Paulo Richter (Secretário de 

Planejamento e Saúde), Reynaldo de Barros (Secretário de Obras) e Lair Krahenbuhl 

(Secretário da Habitação)76. Contrariando as expectativas dos publicitários que não 

apostavam em Pitta, devido a sua cor e ao comportamento tímido dele diante das câmaras, 

o desempenho dele obteve melhor aceitação que os outros pré-candidatos em todos os 

segmentos sociais investigados.   

Esse processo de seleção foi coordenado por Duda Mendonça, renomado 

publicitário, que havia dirigido a campanha que conduziu Paulo Maluf ao Palácio das 

Indústrias, depois do mesmo ter amargado sucessivas derrotas em pleitos anteriores. Todos 

os aspirantes a candidatos tiveram seus desempenhos gravados – num teste de vídeo – e 

apresentados em grupos focais para avaliar qualitativamente sua aceitação em diferentes 

segmentos do eleitorado. Sobre as preocupações que cercavam os publicitários de Maluf a 

                                                 
75 - A cidade de São Paulo abrigava sete milhões de eleitores, cerca de 5% do eleitorado nacional.  
76 - Pitta deixou a Secretária de Finanças do município de São Paulo em 23/05/1996, após ser escolhido pelo 
prefeito Paulo Maluf para ser o candidato do seu partido, o PPB, nas eleições (Folha de São Paulo, 
28/08/1996, p. 7).  
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respeito da influência da raça no desempenho do candidato, Duda Mendonça (2001, p. 188) 

comenta: 

Antes do teste, muita gente dizia que São Paulo não votaria num negro carioca 
para a sua prefeitura. Diziam, também, que negro não votava em negro. E outras 
bobagens do mesmo teor. 
Convocamos negros, aliás, para fazer parte dos grupos pesquisados. E nada disso 
apareceu. São Paulo se manifestava, em nossas pesquisas, de forma nitidamente 
antipreconceituosa. Para espanto de muita gente.  (negritos do autor) 
 

Segundo a imprensa, o americano James Carville, ex-consultor político do então 

presidente Bill Clinton, dirigiu, pessoalmente, alguns desses testes. Podemos inferir que 

Carville tenha orientado os seus colegas brasileiros sobre a arte de disputar corridas 

eleitorais num contexto onde a raça do candidato pode ser uma variável na disputa. Conta-

se que em um desses testes, o candidato era perguntado “se ele tinha medo de ser taxado de 

homossexual durante a campanha” e “se ele não tinha medo de ter sua imagem associada 

com Paulo Maluf, ‘um ladrão’”. Novamente, Pitta foi o escolhido (Folha de São Paulo, 

17/11/1996, p.4).  

Pitta não era o preferido de Duda Mendonça (Mendonça, 2001, p. 191): “Mesmo 

não sendo o candidato dos meus sonhos, entrei na campanha”. O publicitário baiano 

considerava o Secretário Municipal de Saúde, Roberto Richter, o melhor nome para 

representar o prefeito na sucessão à prefeitura. O interesse dos assessores de Marketing 

político de Maluf era encontrar o candidato ideal para representar o “neo-malufismo”. A 

definição do conceito da imagem de Pitta, confeccionada com base em insights captados 

das pesquisas qualitativas, principalmente nos grupos focais, caracterizava o candidato do 

PPB como sendo – conforme explicou o próprio Duda Mendonça: “o braço direito de 

Maluf, como homem que cuidava do dinheiro da prefeitura, como a pessoa que poderia 

continuar o trabalho de Maluf” (Folha de São Paulo, 18/08/1996, p. 10). As pesquisas 

prospectivas para avaliar o potencial eleitoral de Pitta identificaram que sua candidatura 

encontrava boa receptividade em todos os segmentos sociais, bem como que o fato de ser 

negro provocava uma rejeição da ordem de 5% - índice considerado residual e comum a 

todos os pré-candidatos a prefeito. 

Outra versão sobre o processo de escolha do candidato do prefeito na sucessão à 

prefeitura de São Paulo em 1996, lembra um pouco a primeira. Ela muda apenas o nome de 

alguns personagens. Esse novo “mito de origem da candidatura de Pitta” diz que Maluf fez 
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uso desse método porque seus convites para representá-lo haviam sido rejeitados por três 

famosos líderes empresárias e líderes políticos paulistas. Segundo o Folha de São Paulo 

(17/11/1996), inicialmente Maluf planejava recrutar um empresário ou um político tão 

famoso quanto ele para ser seu candidato na sucessão. Até maio, dois meses antes do 

começo da campanha segundo o calendário oficial estabelecido pelo TSE, Maluf não tinha 

ainda escolhido o nome do candidato para representar seu partido na eleição à prefeitura de 

São Paulo. Ele havia convidado Olavo Setúbal, dono do maior banco privado do país 

àquela época; Antônio Hermínio de Moraes, dono do maior conglomerado industrial 

brasileiro e, finalmente, José Serra, que era ministro da saúde e o político mais influente do 

partido do presidente Fernando Henrique Cardoso, o PSDB. Nenhum deles acenou 

positivamente ao convite temendo associar suas imagens a Maluf, uma vez que esse 

político gozava de notoriedade, entre outras coisas, por ter sido aliado dos militares durante 

o período autocrático de 1964 a 1985, por ser um político conservador e sofrer constantes 

acusações de envolvimento com corrupção por superfaturamento de obras públicas. 

Patrocinando um candidato famoso, Maluf pensava poder proteger seu capital político de 

qualquer eventual ataque a sua imagem caso esse candidato perdesse a corrida eleitoral. 

Nesse contexto, devido à falta de opção, Maluf teria optado por escolher o seu candidato à 

sucessão entre os seus assessores mais próximos sendo Pitta, então, o escolhido. 

Existem outras versões que afirmam que a indicação do candidato à prefeitura do 

PPB foi mais fruto de uma escolha de Maluf do que de uma decisão orientada por técnicas 

de marketing político. De acordo com o depoimento de Duda Mendonça (Mendonça, 

2001), o desempenho de Pitta nos testes de vídeo não havia sido superior em qualidade aos 

dos outros secretários municipais que estavam disputando a indicação de ser o candidato do 

partido do prefeito nas eleições.  A opção de Maluf pelo nome de Pitta foi uma decisão 

pessoal do prefeito, pois os outros secretários que se submeteram aos testes de vídeo 

haviam apresentado tão bons desempenhos quanto Celso Pitta.  

Outras interpretações sobre o processo de indicação do candidato do prefeito 

sugerem que a escolha do nome de Pitta prevaleceu, porque Maluf buscava alguém sem 

experiência política prévia – isto é, com uma biografia limpa – para que assim pudesse 

barrar as fortes críticas ao “malufismo”. Entende-se por malufismo o estilo político de fazer 

política: centralizador das decisões, personalista, clientelista e desenvolvimentista, cuja 
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administração se caracteriza por investir excessivamente na construção de grandes obras 

viárias, tais como túneis e avenidas, enquanto negligencia as demandas da população de 

ações de promoção de bem-estar social, acesso à educação, saúde, moradia e emprego. 

Conta-se que depois da palavra final de Maluf, coube a assessoria de marketing preparar 

Celso Pitta para interpretar diante das câmaras os discursos que iriam ser apresentados na 

televisão, nos debates e na imprensa (Mendonça, 2001). 

Por outro lado, engrossando o coro daqueles que afirmam que a campanha não foi 

articulada às vésperas da eleição, existem notícias que afirmam que um ano antes do 

período eleitoral começar, em julho, Celso Pitta já estava estruturando sua base eleitoral 

visitando cerca de 500 líderes comunitários e ativando a máquina política de Maluf para as 

eleições que se aproximavam. A escolha do prefeito Paulo Maluf parece ter desagradado 

seus correligionários de partidos que temiam correr tamanho risco numa disputa eleitoral 

como essa à prefeitura de São Paulo. O temor deles era que os paulistanos se recusassem a 

votar num candidato “João Ninguém” ou num “candidato negro” (Folha de São Paulo, 

17/11/1996). Para se ter uma idéia de como a realização da campanha de um candidato 

negro desconhecido representava um desafio extra nesta eleição, segundo o jornal Folha de 

São Paulo (17/11/1996), as negociações entre os coordenadores de marketing da campanha 

de Pitta e o prefeito Paulo Maluf definiam que este era um negócio de risco, assim sendo o 

valor do contrato seria aumentado caso Pitta passasse do primeiro para o segundo turno. A 

vitória na eleição daria aos publicitários o direito de terem seus honorários duplicados.   

Ao que parece, analisando todo processo de escolha de Celso Pitta para representar 

a legenda de Paulo Maluf na sucessão municipal, pode até ter sido conduzida pelos 

coordenadores da campanha como um contrato de risco, contudo os depoimentos revelam 

que esta candidatura, de fato, foi um empreendimento com risco calculado. É interessante 

notar que cada etapa da campanha foi marcada pelo uso intenso de tecnologias de 

marketing político para a prospecção da opinião do eleitorado para operacionalizar a 

comunicação da campanha. Merece destaque também o fato de Pitta ter tido sua campanha 

capitaneando dois dos mais renomados publicitários do país à frente de uma equipe 

formada por cerca de 100 pessoas, ao custou de perto de 1 milhão e meio de reais somente 

para fazer as propagandas na televisão. É justamente por isto que se atribuí grande parte do 

sucesso eleitoral de Pitta ao uso eficiente do marketing na sua campanha. 
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De fato, Celso Pitta contou com o apoio de máquina política de Paulo Maluf para 

esculpir uma imagem de sucesso e competência com os instrumentos mais modernos do 

marketing político. O acoplamento da imagem de Pitta a do prefeito Paulo Maluf foi o 

motor da campanha. Não só a campanha de Pitta enfatizou a relação filial do candidato 

pepebista com o prefeito Paulo Maluf, também os adversários e a imprensa. Nas manchetes 

dos jornais e revistas, o prefeito Paulo Maluf e o seu ex-secretário de finanças eram 

apresentados como “o Criador e a Criatura”. Nos palanques e na mídia, o endossamento de 

Maluf e seu capital político (imagem de realizador, tocador de obras, defensor da lei e da 

ordem contra os banidos comuns) agregavam valor à imagem de Pitta. As qualidades 

pessoais de ser muito educado, leal, dedicado a família e trabalhador, eram os principais 

aspectos da imagem construída por ele na campanha. A identidade negra de Pitta não foi 

totalmente dissociada da sua imagem, mas usada estrategicamente: ora ocultada, ora 

sugerida, nunca ostentada. Este, por sinal, é um aspecto importante da estratégia discursiva 

deste candidato. Suas qualidades pessoais, sucesso profissional e a estabilidade familiar 

foram projetadas para mostrar a imagem de um homem empreendedor – isto é, o self-made 

man do mito americano do sucesso. Entretanto, o maior atributo de Celso Pitta era ser eleito 

para a prefeitura, segundo sua retórica, era ele ser o braço direito de Maluf (ver Figura 10). 

Para os jornais, a inexperiência política de Celso Pitta – a ausência de registro de 

participação política ou partidária – fazia desse candidato “uma matéria bruta, virgem, cuja 

forma final poderia ser inteiramente lapidada e lustrada pelas ferramentas do marketing: um 

produto ‘competente’, com curso no exterior, ‘participação na iniciativa privada’ e ‘braço 

direito’ de uma prefeitura cujas realizações, corretas ou não, são escandalosamente 

visíveis” (Folha de São Paulo, 18/08/1996, p. 10).  

Figura 10. 
PROGRAMA CELSO PITTA, 08/08/96. HGPE-SP 

 

Fonte: Pesquisa de Tese: “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
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A verdade é que essa estratégia de Marketing não tinha o interesse de transformar 

Pitta em Maluf, mas sim o objetivo de tornar esse candidato a expressão de um novo Maluf. 

Ou seja, “desideologizado”, técnico e empreendedor. Dessa forma, a ausência de 

experiência política partidária na biografia de Pitta se revela quase como uma tabua rasa 

para imprimir a nova imagem do malufismo. E a pele negra de Pitta configura-se como 

outro signo da dessa renovação. Um malufismo sem preconceitos, democrático e 

progressista, diferente da imagem que este político ostentava até o inicio dos anos 1990 

(Alves, 2000). Trata-se de um movimento importante para trazer Maluf da direita para o 

centro, com um discurso político que expressava a face da nova direita.  

A plataforma política da campanha, nesse sentido, vibrava no mesmo diapasão da 

estratégia discursiva e propunha uma abordagem tecnicista e pragmática para os problemas 

da cidade, fazendo um balanço dos investimentos já feitos e dos projetos a serem realizados 

nas áreas de habitação, transporte, assistência médica e gerenciamento profissional da 

administração municipal. E o argumento central da campanha, como já destacamos, era a 

necessidade da continuidade administrativa dos projetos do prefeito Maluf. 

Complementarmente, a linguagem do programa seguia a estética da publicidade, que anos 

depois Duda Mendonça recomendaria, num jeito professoral, como fórmula de propaganda 

política para televisão (2001, p. 114): 

Seu programa tem que ser otimista, para cima, com cara de programa vencedor. Porque 
aparecem uns programas por aí que, fracamente, mais parecem missas de sétimo dia. 
Programas escuros, tristes, sem cor, sem clima, tão melancólicos que, quando o 
candidato entra em cena, coitado, parece que já perdeu e não sabe. Seu programa, não. 
Tem que ser claro e luminoso. Com falas curtas. Uma montagem dinâmica e moderna, 
sem, entretanto, ser muito picotada – afinal, MTV é outra coisa, é outro público. 

Tendo alcançado rapidamente a dianteira da corrida eleitoral, Pitta foi o alvo 

predileto dos ataques de todos os candidatos. Durante as duas primeiras semanas do HGPE, 

de 02 a 13/08, os ataques direcionados a Celso Pitta eram disparados contra o prefeito 

Paulo Maluf. O candidato do PPB era quase ignorado pelos adversários, sendo tratado 

freqüentemente como “o boneco de Maluf”. Como os ataques pareciam não surtir efeito, 

conforme sinalizava o crescimento galopante das intenções de voto para Pitta da ordem de 

10%, os adversários passaram a incluí-los como alvo, junto com Maluf, que passaram então 

a ser tratados como uma só entidade: Pitta-Maluf. Com esse recurso discursivo de 

“hifenizá-los, os defeitos de um passaram a serem atribuídos ao outro e vice-versa. Em 
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resposta às ações dos adversários vimos que a campanha de Pitta teve dois momentos. No 

primeiro a imagem dele foi ostensivamente associada a do prefeito Paulo Maluf. 

Posteriormente, depois da avalanche de ataques deferidos contra o prefeito e as críticas de 

que ele seria “o boneco de Maluf” e, por isso, não teria autonomia e competência para 

governar, a estratégia discursiva mudou e passou a tentar descolar a imagem de Pitta da de 

Maluf. Os consultores pepebistas insistiam na estratégia de evitar que ele revidasse aos 

ataques dos seus adversários buscando, dessa maneira, caracterizar tais ações com práticas 

de “políticas sujas”, nos termos já consagrado por Jamieson (1992). Como respostas aos 

ataques, Pitta apresentava-se como um administrador competente, habilitado para continuar 

o trabalho de um respeitado e conhecido político – referindo-se ao prefeito Paulo Maluf.  

É importante sublinhar que não somente Celso Pitta subiu nos ombros de um 

mandatário para aumentar o magnetismo da sua candidatura; outros também o fizeram, 

como o senador tucano José Serra do PSDB. Este candidato esforçou-se para colar sua 

imagem às do governador de São Paulo, Mário Covas, e ao presidente da república, 

Fernando Henrique Cardoso, ambos do seu partido. Sua tática era reclamar paternidade de 

obras do governo estadual e federal, como a construção do metrô de São Paulo e a criação 

do projeto do seguro-desemprego. A principal promessa do tucano na campanha era fazer 

uso da sua influência sobre o governo do estado e do governo federal para capturar recursos 

para ampliar o metrô de SP77. Além de padrinhos políticos de peso, Serra dispunha, tal qual 

Celso Pitta, do apoio de um time de estrelas do marketing político nacional. Sua equipe era 

chefiada pelos publicitários Geraldo Walter e Nizan Guanaes, ambos consagrados por ter 

feito a propaganda que levou FHC pela primeira vez ao Palácio do Planalto em 1994.  

A estratégia discursiva da campanha de Pitta foi desenvolvida em duas frentes de 

trabalho. De um lado, as atividades de defesa da candidatura; de outro, as atividades de 

construção da imagem do candidato e controle da agenda de temas das eleições. Pitta era 

preservado do exercício de proteger sua candidatura, essas funções eram realizadas pelo seu 

patrono político, o prefeito Paulo Maluf, os aliados políticos e as versões dos especialistas 

sobre os temas em questão. Tendo a imagem preservada do confronto com os adversários, 

                                                 
77 - Tratava-se de uma proposta que propunha resolver os problemas de trânsito e transporte urbano que 
perturbava a vida do eleitor paulistano. Devido aos sinais de desgaste do plano real junto ao eleitor urbano, 
sobretudo por conta do aumento do desemprego nas grandes capitais brasileiras, Serra enfrentou grande 
dificuldade para fazer do discurso da estabilidade econômica o vetor da sua candidatura, como havia feito 
pelos candidatos do PSDB e seus aliados nas eleições federais de 1994.   
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cabia a Pitta, na campanha, exercer o papel de apresentar-se como um administrador 

comprometido em continuar as obras do prefeito Maluf, principalmente aos projetos que 

não puderam ser concluídas durante a sua gestão. A vacina contra os ataques de que era um 

“pau mandado” foi produzida como parte do processo da imagem de Pitta, com a ênfase de 

que ele era um técnico. Talvez por não possuir passado político próprio, os ataques a Pitta 

eram freqüentemente de natureza pessoal. Seus adversários incansavelmente insistiam em 

descrevê-lo como um fantoche manipulado pelo prefeito Paulo Maluf para se manter no 

poder. O tratamento a Pitta era sempre desrespeitoso, chamando-o de “afilhado do 

prefeito”, “boneco do prefeito”. A tática de Pitta, por sua vez, para responder a esse tipo de 

ataque, era tratá-los como insultos pessoais e provocações e não revidá-los. Dessa forma, o 

candidato pepebista lançava sobre os ombros dos seus adversários o estigma de estarem 

fazendo “campanha suja”, porque não terem propostas para melhorar a cidade.  

É importante ainda assinalar que este desenvolveu duas estratégias discursivas em 

sua campanha. Na televisão seus programas apresentavam um caráter propositivo, evitando 

ataques aos adversários, enquanto no rádio atacava os que ameaçavam sua candidatura 

(Folha de São Paulo, 14/08/1996. p.7). McLuhan & Fiore (1967) foram pioneiros ao 

enfatizar que o tipo de mídia interfere na natureza do discurso. Enquanto isso, ao que 

parece os profissionais de marketing político da campanha de Pitta também perceberam a 

necessidade de desenhar diferentes estratégias discursivas para interpelar a audiência 

dependendo da mídia utilizada.  

Uma opinião bastante difundida entre os consultores é que a campanha negativa na 

televisão causa danos tanto à imagem do candidato protagonista do ataque quanto do seu 

antagonista (Jamieson, 1992). Isto se deve ao fato que as imagens têm mais capacidade de 

produzir muito mais sentidos de interpretação da peça que aqueles esperados pelos 

emissores da mensagem, podendo freqüentemente ofender os valores do receptor ao 

“aproximá-lo” excessivamente do problema que deseja que ele julgue. O rádio, por sua vez, 

parece permitir ao receptor maior distanciamento do ouvinte em relação aos elementos 

veiculados, por tocar prioritariamente o sentido da audição. Justamente por utilizar várias 

ferramentas de marketing para conduzir a campanha de Pitta, no discurso da oposição e da 

imprensa o sucesso da candidatura dele era descrito como resultado de um artifício do 

prefeito e do seu “escudeiro”, o publicitário Duda Mendonça.  
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Quanto aos adversários de Pitta, estes se viram diante de um impasse: atacar Pitta ou 

Maluf? Isto é, desqualificar a criatura ou o criador? Todos os principais contendores 

viveram este dilema sobre qual estratégia de campanha adotar. Inicialmente preferiam 

atacar Maluf, porquanto era ele o fiador do capital político de Pitta. O pensamento corrente 

era que se fosse abatido o criador, eliminar-se-ia, conseqüente, a criatura, visto que a fonte 

de poder estava no primeiro e não no segundo. Como as defesas malufistas estavam bem 

estruturadas, os adversários não foram capazes de ferir a imagem de Celso Pitta. Mesmo os 

ataques mais criativos, como o desferido através do jingle "Se você pensa que o Pitta 

apita", que fazia uma paródia da famosa marchinha carnavalesca “Se você pensa que 

cachaça é água78”- freqüentemente veiculado pelo programa de Erundina para apontar que 

Pitta seria um político subjugado ao comando do prefeito Paulo Maluf - foi avaliado 

negativamente por 35% dos entrevistados, enquanto semelhante contingente dizia achar a 

idéia apenas "divertida" (32%). Dados colhidos nessa pesquisa de opinião para avaliar as 

propagandas de Pitta e Erundina no segundo turno informavam que esta “música foi 

considerada repetitiva e prejudicial ao partido, já que (atingia) ‘a pessoa do adversário’" 

(Folha de São Paulo, 15/11/1996).  

A verdade é que Celso Pitta beneficiou-se na campanha não somente por colar sua 

imagem a do prefeito Paulo Maluf nas propagandas do HGPE, mas também por 

acompanhá-lo nos eventos oficiais da prefeitura.  Ou seja, Pitta beneficiou-se do apoio da 

“máquina da prefeitura”, sobretudo dos seus recursos de comunicação e da visibilidade que 

as ações do chefe do executivo municipal garantem para divulgação da imagem dos seus 

titulares. Isto significa que a comunicação social da prefeitura e a imprensa, ao cobrirem as 

ações do prefeito, terminavam também por beneficiar Pitta, que, por acompanhar as 

inaugurações de obras, eventos políticos de celebração de contratos entre a prefeitura e 

organizações da sociedade civil e agências nacionais e internacionais de desenvolvimento, 

tinha seu nome destacado na cobertura política e eleitoral. Alguns desses episódios 

tornaram-se inclusive materiais para produção de peças da propaganda de Pitta no HGPE, 

como a reportagem sobre a cerimônia de assinatura dos novos contratos de financiamentos 

do projeto Cingapura junto ao Banco Internacional de Desenvolvimento – BID, que contou 

                                                 
78 - A marcha de carnaval “Cachaça não é água não” foi composta em 1953 por Mirabeu Pinheiro, L. de 
Castro e H. Lobato.< http://marchinhas.cifras.art.br/cifra_3921.html> Acesso em: 20 fev. 2007. 
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com a presença do prefeito Paulo Maluf e do seu secretário de finanças, Celso Pitta 

(Programa 5, 8/8/1996).    

O lançamento oficial da candidatura de Pitta aconteceu no dia 10 de maio de 1996. 

Antes deste período, na condição de secretário de finanças, Celso Pitta já se colocava com 

braço direito do prefeito e o acompanhava nos palanques para inaugurações das obras e 

projetos que se tornariam, na propaganda eleitoral, a prova das conquistas da administração 

de Maluf. Nas propagandas, Pitta aparecia ao lado de Maluf, como por exemplo, na 

inauguração do conjunto habitacional Cingapura, na inspeção das obras rodoviárias da 

cidade e em diversas carreatas.  

Para se ter uma idéia de como Pitta conseguiu pautar a agenda das eleições com 

ênfase na necessidade de continuidade administrativa, observávamos nos programas do 

HGPE que todos os principais adversários dele comprometiam-se em manter e ampliar os 

programas da administração Paulo Maluf. Seja com nomes diferentes ou com novas 

roupagens, o Programa de Assistência à Saúde (PAS) e o programa de habitação para 

favelados (Cingapura) eram considerados ações da administração atual que deveriam ser 

mantidas, ainda que tivessem que sofrer ajustes.        

Segundo o Instituto DataFolha, com apenas 15 dias de veiculação do HGPE na 

televisão, a propaganda de Celso Pitta era considerada ótima ou boa por 61% dos 

entrevistados, algo que indicava aos malufistas que suas estratégias de marketing estavam 

produzindo programas que capturavam e agradavam a audiência (Folha de São Paulo, 

16/08/1996).  

3.4.2- Luiza Erundina  

A oponente de Pitta no segundo turno foi a candidata do Partido dos Trabalhadores, 

a ex-prefeita Luiza Erundina. Militante fundadora do PT, a paraibana natural de Uiraúna, 

Luiza Erundina, nas eleições de 1996, aos 61 anos já ostentava em seu currículo vários 

cargos políticos, incluindo as cadeiras de vereador e prefeito da cidade de São Paulo, 

deputada estadual paulista e ministra da administração do governo do ex-presidente Itamar 

Franco (Bimbi, 1996). A assistente social e deputada estadual Erundina marcou seu nome 

na história política brasileira ao tornar-se a primeira mulher eleita para dirigir a maior 

cidade do país batendo, numa disputa acirrada, o ex-governador Paulo Maluf (PDS) nas 
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eleições à prefeitura de 1988, com 29,8% contra 24,4% dos votos. Como neste período 

ainda não havia sido instituída a disputa em dois turnos, pode-se dizer que a candidata 

petista superou não apenas Maluf, mas outros candidatos que também mostraram bom 

desempenho nas urnas, tais como João Leiva (PMDB) que somou 14,1% dos votos, José 

Serra (PSDB) recebeu 5,6% e João Mellão (PL) garantiu 5,4% (Couto, 2003).  

Atribui-se a surpreendente79 vitória da petista ao intenso apoio da militância do seu 

partido, dos movimentos sociais (Mainwaring,1995), à emergência do voto de protesto 

contra os políticos e os partidos, principalmente entre os segmentos da classe média 

(Bimbi, 1996) e, sobretudo, à eficácia do discurso ideológico de apelo às identidades de 

classe, gênero e origem regional, junto aos operários, as mulheres e os nordestinos da 

cidade (Bimbi, 1996). O trecho abaixo mostra que a petista, fazendo uma retrospectiva 

sobre sua trajetória, conseguiu pontuar as bases sociais do seu voto nas eleições de 1988 

(Bimbi, 1996, p. 82):   

Sempre estive convencida que muitos dos votos que me elegeram prefeita de São Paulo 
foram votos de protesto. Na classe média, circulava uma frustração, quase um 
ceticismo com relação aos partidos e a política: ‘Vamos votar nessa mulher, não vai 
ganhar mesmo’. Naturalmente, as euforias de alguns setores me gratificaram: as 
mulheres se sentiam afirmadas, os nordestinos se sentiam afirmados, os excluídos se 
sentiam afirmados. A base social da qual eu provinha começou a acreditar na sua 
própria força, na possibilidade de mudar o estado de coisas. Quanto ao PT, meus 
partidários nas prévias (na prática, os movimentos populares) haviam me transmitido 
uma notável carga de energia, que se revelava na paixão com a qual eu tinha enfrentado 
a campanha com um perfil decidido, contra a discriminação, que é a alavanca mais 
conhecida do meu empenho público. Sempre digo que, se fosse também negra, teria 
tido um elemento a mais para afirmar esse perfil. 

Observamos na retórica de Erundina que o ser e o sentir-se migrante estruturam sua 

imagem. No seu discurso, a identidade de imigrante nordestina liga-se a identidade de 

mulher e socialista e dá-lhe legitimidade para protestar contra a exclusão e desigualdade 

social, preconceitos e discriminações na sociedade. É também a partir da afirmação da 

identidade nordestina – algo tão cercada por estereótipos negativos na sociedade paulistana 

– que Erundina tenta conquistar seu espaço no campo político-eleitoral local, destacando os 

atributos de obstinação, determinação, resistência e coragem dos imigrantes. Compreende-

                                                 
79 - Para se ter uma idéia de como a eleição de Luiza Erundina para a prefeitura surpreendeu São Paulo, 
poucos dias antes da votação, as pesquisas de opinião apresentavam-na na terceira posição com cerca de 15% 
das intenções de voto (Couto, 2003). Foi a partir da divulgação das pesquisas de boca-de-urna que todos se 
deram conta da histórica vitória da petista, incluindo a própria candidata que acreditava que o terceiro lugar já 
lhe seria um excelente resultado e que a possibilidade de vencer não lhe era algo admissível (Bimbi, 1996).  
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se, assim, porque a ex-prefeita não negava “suas origens” nos seus discursos (Bimbi, 1996, 

p. 25). Nas eleições à prefeitura de São Paulo em 1996, Luza Erundina continuou a investir 

no apelo à identidade com uma das suas principais armas de campanha. 

Seja por causa da identificação do eleitorado paulistano com o seu partido, seja por 

causa do seu próprio prestígio, o fato é que o nome de Luiza Erundina figurou na ponta nas 

primeiras pesquisas de intenção de voto, nas eleições de 1996, desde o período pré-eleitoral 

até a largada oficial da campanha em agosto com o início do HGPE (rever Gráfico 7). 

Observe que apesar de ter terminado seu mandato açoitada por severas criticas a sua 

administração (Couto, 2003), em abril de 1996, 33,7% dos eleitores paulistanos declaravam 

intenção de votar na ex-prefeita. Percentagem que pouco variou até junho, que é o período 

das convenções partidárias para escolha dos candidatos à sucessão municipal. Talvez seja 

por causa do reconhecido carisma de Erundina e a sua capacidade de mobilizar grandes 

fatias dos segmentos dos movimentos sociais que tenha contribuído para que ela vencesse 

nas prévias do PT o economista Aloísio Mercadante que era preferido da cúpula do partido. 

Dessa forma, vemos que Erundina mantinha a tradição do seu partido de lançar 

nomes competitivos para disputar as eleições desde o advento da Nova República, em 

1985; fatos que, naquele momento, permitiam que ela e seus companheiros estruturassem a 

campanha petista buscando chegar pelo menos à disputa do segundo turno. Como toda 

agremiação de massa, a esperança petista era que no embate final o apoio da militância 

pudesse superar os adversários como aconteceu, por exemplo, na própria eleição de 

Erundina em 1988. 

Nas eleições de 1996, a estratégia da campanha petista era construir a imagem de 

que Luiza Erundina era uma líder carismática, querida pelo povo, cuja obra à frente da 

prefeitura, quatro anos atrás, ainda estava presente na memória das pessoas. A estratégia 

discursiva da ex-prefeita na sua propaganda no HGPE na televisão consistia em evitar as 

imagens de locação em estúdio e privilegiar a produção de imagens externas, como cenas 

de campanha, reportagens, corpo-a-corpo com os eleitores dos bairros periféricos. Assim 

sendo, a campanha de rua guardava, em si, seus próprios méritos de aproximar a candidata 

dos seus eleitores e mobilizar a militância; mas também era um meio para gerar imagens 
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para as propagandas na televisão. Essas cenas de campanha configuravam-se na principal 

matéria-prima para a construção da imagem da candidata: líder popular e carismática. 

A estratégia de Erundina ao longo da campanha foi sempre a de navegar ao ritmo 

das demandas do eleitorado e no compasso das promessas dos seus concorrentes mais bem 

colocados nas pesquisas. Dessa maneira, a plataforma e as propostas da candidata petista 

não se distinguiam muito daquelas defendidas por seus adversários. A candidata tentava 

diferenciar-se dos seus concorrentes encampando uma retórica de sedução e fazendo apelos 

com propostas pragmáticas aos trabalhadores.  Dessa forma, vemos a candidata conduzir 

seu partido para o centro, muitas vezes fazendo eco às propostas de Pitta/Maluf. Outra 

estratégia da candidata do PT era mostrar resultados de sua gestão anterior. Seu argumento 

era dizer que ela já fez os projetos que outros prometiam fazer. As propostas políticas da 

campanha da candidata petista possuíam um tempero socialista, com grande ênfase na tese 

de que o serviço público deve ser controlado pelo Estado, e que as ações do governo devem 

se dirigir preferencialmente para atender às demandas dos trabalhadores e das populações 

mais carentes. 

Na campanha, Erundina exercia a tática de modular o tom e o tema do seu discurso, 

dependendo da audiência. Quando se dirigia ao eleitorado de origem nordestina, a 

candidata petista “carregava no sotaque”, tratava-os com intimidade e comprometia-se a 

lutar por seus interesses, os quais incluíam acesso à moradia, saúde e educação. Mas seus 

discursos não eram somente de apelo à solidariedade regional: tratava-se de uma retórica 

fortemente embasada por promessas de realização de ações bem pragmáticas e 

instrumentais para a vida dessa comunidade. Isto é, eram propostas que mostravam quais 

seriam as recompensas caso votassem nela. Ao imigrante nordestino e ao proletariado 

paulistano, Erundina prometia que seu governo ia urbanizar favelas, financiar a compra de 

terrenos, liberar empréstimos para a compra de material para a construção ou reforma da 

casa própria, além de comprometer-se a realizar uma espécie de reforma agrária urbana, 

promovendo a distribuição de terras na cidade. Além de propostas de acesso à moradia, a 

plataforma da candidata petista incluía ainda ações de combate ao desemprego - como o 

fomento ao “empreendedorismo” entre os segmentos de baixa renda e mulheres, com 

abertura de pequenos negócios – e melhoria do transporte público. Com efeito, esse 

discurso tinha com principal alvo os trabalhadores urbanos assalariados urbanos e a enorme 
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massa de desempregados. O principal marca dessa estratégia retórica é destacar a 

familiaridade de Erundina com os problemas dos trabalhadores em geral e dos moradores 

da periferia da cidade de São Paulo. Ao final da campanha este plano mostrou-se eficaz, 

pois foi nesses segmentos que a candidata do PT colheu seu melhor desempenho nas urnas. 

No início da corrida eleitoral, Erundina não reconheceu Celso Pitta como seu 

adversário. A candidata petista mirou seus ataques no prefeito Paulo Maluf, conforme 

ilustra a declaração dada por ela à imprensa na qual afirma que “Paulo Maluf será derrotado 

de novo por uma mulher, nordestina, ‘petista’ e socialista” (Folha de São Paulo, 

25/08/1996). Suas críticas salientavam que “as rodovias de Maluf eram úteis somente para 

a burguesia, que não sofria com os problemas de trânsito da cidade para ir ao trabalho” e 

acusava Pitta de ser testa de ferro de Maluf (Folha de São Paulo, 25/10/1996). A ex-

prefeita estendia suas criticas ao candidato do PSDB José Serra, lembrando que tanto ele 

quanto Pitta – seus principais concorrentes – eram representantes das elites e estavam sendo 

apoiados pelas máquinas dos governos municipais e federais, respectivamente, para fazer 

suas campanhas (Folha de São Paulo, 7/7/1996). Se a interpretarmos à luz do modelo de 

Riker (1996), percebemos que já nesta fase, Erundina começou a forjar uma estratégia 

típica de candidatos desafiantes, desferindo ataques aos seus adversários identificados com 

o governo na esperança de manter-se na disputa. Contudo, por ter se revelado pouco 

combativo aos adversários na primeira semana de veiculação das propagandas no HGPE, às 

criticas não tardaram a surgir. E logo no início da campanha, Erundina sofreu pressão da 

cúpula petista para mudar sua estratégia discursiva. Sendo o seu candidato a vice-prefeito, 

Aloísio Mercadante, um dos mais ferozes críticos do marketing político da campanha. Ele 

insistia na necessidade de atacar Maluf e Pitta, como também que Erundina encarnasse uma 

postura mais agressiva.  

Como vimos anteriormente nas discussões sobre a conjuntura política na secção 

anterior deste capitulo, as criticas de Mercadante precipitaram mudanças na estratégia de 

marketing de Erundina. Assim sendo, observamos, no pleito de 1996, Luiza Erundina 

apresentar-se como inimiga particular do “malufismo” como estratégia para frear o avanço 

da candidatura de Celso Pitta. O mote principal de sua campanha tinha como proposta dar 

continuidade aos programas que haviam sido iniciados em 1988/1992 e que foi abandonado 

pelo governo Maluf. No embate com o candidato Celso Pitta (PPB), ela caracterizava-se 
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por atacar a imagem pessoal do candidato malufista, acusando de ser “uma aventura, uma 

farsa, um boneco”, por dilapidar a biografia política de Paulo Maluf, lembrando dos seus 

vínculos com os governos militares, como também por criticar a festejada administração 

malufista (Folha de São Paulo, 17/08/1996, p. 5). O padrão do discurso dos petistas era 

fazer comparações entre a gestão de Erundina (1988-1992) e a corrente administração de 

Maluf (1992-1996). O seu objetivo era mostrar que o governo de Erundina foi mais 

eficiente, responsável e honesto que o de Paulo Maluf. Assim sendo, nas propagandas de 

Erundina víamos quadros onde, de lado eram apresentados “os números” da administração 

petista, e do outro lado, os resultados sempre mais modestos do governo em curso. 

Ainda no primeiro turno, Erundina adotava a postura de desafiante do candidato de 

Maluf e tentava neutralizar e desconstruir os apelos de Pitta. Por exemplo, se um programa 

de Pitta enfocava propostas para a saúde, a candidata petista organizava seu programa 

seguinte com propostas nesse âmbito também. A competição não estava baseada somente 

na observação da composição da plataforma política, mas também na estratégia discursiva. 

Para contrapor-se ao Programa de Assistência a Saúde – o PAS, implantado no mesmo ano 

da eleição pela administração de Paulo Maluf, Erundina prometeu instituir o programa 

Saúde Integrada Municipal – SIM. É importante destacar que durante a campanha, essas 

siglas podiam ser vistas como mais uma expressão da guerra entre as candidaturas de 

Erundina e Pitta. Para não navegar contra as pesquisas que diziam que o eleitorado desejava 

a continuidade dos projetos bem sucedidos, as propagandas petistas afirmavam que o SIM 

era não somente uma maneira de confrontar as propostas do candidato malufista, mas 

também um ótimo canal para dirigir apelos a segmentos específicos do eleitorado.  

Um dos públicos-alvos prediletos das propagandas de Erundina foi às mulheres. 

Com apelos de gênero, mostrando a preocupação com os seus problemas e sensibilidade 

para atender suas necessidades, Erundina anunciava que re-implantaria ou ampliaria, 

através do SIM, os programas de saúde da mulher que existiam na sua gestão passada. Este 

programa incluía: programas de assistência à gestante, programa pré-natal, atendimento 

domiciliar e hospital aberto aos internos. Erundina tentava seduzir seus eleitores também 

prometendo que criaria o “hospital-dia”, distribuiria remédios gratuitamente e ampliaria os 

serviços de saúde.  
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Para aqueles que defendem a tese que a política de identidades não é componente 

significativo na decisão do voto do paulistano, a eleição de 1996 para prefeito aponta para 

outra tendência. Os apelos explícitos às identidades foram produto e embalagem (isto é, 

continham propostas e veiculavam mensagens) da propaganda dos quatro principais 

candidatos: Pitta, Erundina, Serra e Rossi. Fato que nos conduz a conclusão de que pelo 

menos para os candidatos, o eleitor paulistano avalia os laços que existem entre eles os seus 

representantes. A ex-prefeita Erundina, por exemplo, não hesitava em fazer apelos às 

mulheres, tentando mobilizar a identidade feminina como capital eleitoral. Da enunciação 

de propostas de defesa dos interesses das mulheres, passando pela veiculação de programas 

dedicados especialmente a interpelar o público feminino até a adoção de signos do 

feminismo como o uso da cor de rosa em figurinos e cenários, como ilustra a Figura 11., a 

seguir, as propagandas de Erundina não manifestavam a menor inibição para fazer apelos 

de gênero em sua campanha na televisão. 

Com a ênfase do uso da identidade de mulher, Erundina fazia apelos ao ideal de 

fraternidade e solidariedade entre o eleitorado feminino, mostrando a sua preocupação com 

o bem-estar das “mulheres como ela” que, naquele momento, encontravam-se privadas dos 

benefícios de políticas públicas e serviços especialmente voltados para elas80. Erundina não 

esquecia de lembrar-lhes que no seu governo anterior não era assim. Para o público mais 

amplo, suas mensagens usavam o arquétipo da “mãe” para compor a sua imagem, 

enfatizando os componentes de maternidade, abnegação, doação, amor, renúncia e 

sacrifício, como representação do poder feminino. Na retórica de Erundina, esse poder 

humanizava a política, pois ele transmutava a natureza masculina como o poder era 

exercido entre nós – patriarcal, hierárquico, centralizador, excludente - tornando-o mais 

preocupado com as pessoas, seus sentimentos e desejos.  

                                                 
80 - Segundo o Folha de São Paulo, um dos outdoors da campanha de Erundina tratava a candidata como “Tia 
Erundina” (Folha de São Paulo, 16/08/1996, Brasil, p. 7). 
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Figura 11. 

PROGRAMA DE LUIZA ERUNDI NA, 09/08/96. HGPE - SP 

 
                               Fonte: Pesquisa de Tese: “A Inevitável Visibilidade da Cor” 

Como observou Capelato (1998), analisando a imagem de Eva Perón na sociedade 

Argentina, a representação feminina pode assumir essa nova conotação política ao produzir 

uma retórica que re-significa o poder e as formas de controle da sociedade. Mas, as 

representações femininas do poder nas mensagens de Erundina não enfatizaram apenas as 

qualidades típicas do mito “eterno feminino” (sintetizada na idéia de que as mulheres são 

seres mais passionais, fieis, altruístas que os homens), a ponto de transformá-la na 

encarnação da “Redentora”, como aconteceu com Eva Perón na Argentina dos anos 1950 

(Capelato, 1998). As propagandas também deram saliência às qualidades normalmente 

reconhecidas como masculinas, tais como determinação, firmeza e coragem. Ou seja, a 

imagem de Erundina nas propagandas na TV retratava-a como uma “mulher moderna”, isto 

é, uma mulher capaz de competir contra homens na arena pública, devido às qualidades do 

poder feminino (que nesse caso, tinha como principal característica não respeitar fronteiras 

de gênero para encarnar em si, o bom, o belo e o melhor que existe em ambos os sexos).  A 

metáfora da cidade como sendo uma casa e os seus moradores como sendo uma família era 

usada numa de suas principais vinhetas. 

O spot veiculado no programa do dia 10/08/1996, dedicado a discutir as propostas 

para o setor de saúde revelam a imagem da candidata construída na campanha. O spot traz 

cenas da cidade combinadas com cenas de campanha de Erundina. Essa peça pode ser 

categorizada como uma peça de construção de imagem, cujo principal objetivo é sublinhar 

alguns aspectos da biografia do candidato. A ênfase na projeção de uma identidade de 

gênero pode ser observada no texto apresentado pelo narrador em off: 

“Luiza Erundina... 
Patrimônio... 
Coragem, determinação... 
Firmeza. 
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Solteira. Erundina adota uma... 
Cidade inteira para cuidar. 
São Paulo é hoje sua razão de viver. 
Por isso, Erundina, só quer uma coisa... 

Deixar como herança... 
Para nossos filhos, uma São Paulo... 
Mais saudável, mais organizada”.  
 

No discurso de Erundina, sua retórica de sedução a retrata como mãe amorosa. A 

maternidade é representada com os atributos de coragem, determinação, firmeza. O 

interessante é que o fato de ser solteira e sem filhos faz da política uma atividade 

semelhante ao exercício da maternidade, na medida em que pode “adotar uma cidade inteira 

para cuidar” e torná-la “sua razão de viver”, “deixar como herança” [...] “uma São Paulo 

mais saudável, mais organizada”. Observa-se tom emocional e a retórica de sedução e 

valores (da família) que marca este segmento. 

Para um candidato (e um partido) que se esforçava para descontruir uma imagem de 

radical, raivosa e intransigente, a tática de por em destaque os atributos femininos da 

candidata (abnegação, diligencia, altruísmo) parece bem apropriada. Vale destacar que a 

retórica de gênero não se opõe ao ideal socialista defendido pela candidata e pelo seu 

partido. Se esticado um pouco mais, como foi feito na campanha de Erundina na mensagem 

do final do dia 10/08/1996, vemos que o fio dessa matriz discursiva pode incluir nela 

elementos típicos da retórica socialista.  

Erundina: Eu quero uma cidade que seja boa para todo mundo. Uma cidade solidária, 
onde todo mundo se sinta bem, e onde todos sejam tratados com dignidade e respeito. 
Porque todos são cidadãos, ricos ou pobres, e todos merecem atenção da prefeita. Esse 
é um compromisso que assumo com São Paulo. 

O apelo aos valores da fraternidade e a igualdade para todos, independente da classe 

social, e a defesa de mecanismos para a promoção da justiça social, são expressões de uma 

retórica socialista que, timidamente, resiste a encarnar um tom panfletário que teima em 

transparecer.  

No embate com o candidato Celso Pitta (PPB), Luiza Erundina além de atacar a 

imagem pessoal do candidato malufista, acusando de ser “uma aventura, uma farsa, um 

boneco”, e atacar a sua biografia política e o prefeito Paulo Maluf, lembrando este segundo 

dos seus vínculos com os governos militares, ela também tecia criticas a festejada 

administração malufista (Folha de São Paulo, 17/08/1996, p.5). O padrão do discurso do 
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programa da candidata petista era fazer comparações entre a gestão de Erundina (1988-

1992) e a corrente administração de Maluf (1992-1996). O seu objetivo era mostrar que o 

governo de Erundina foi mais eficiente, responsável e honesto que o de Paulo Maluf. Assim 

sendo, nas propagandas de Erundina viam-se quadros onde eram apresentados “os 

números” da administração petista e também os resultados sempre mais modestos do 

governo em curso. 

Seguindo a trilha deixada por Pierucci (1999), podemos observar que mobilizar 

identidades no campo político, se por um lado potencializa a conquista de nichos eleitorais 

e a redefinição da imagem do candidato no cenário mais amplo, por outro lado esta 

estratégia também expõe o candidato a algumas ciladas. A principal delas é ver argumentos 

da retórica que reclamam pertencimento a grupos portadores de diferenças significativas – 

em termos de cor, sexo, naturalidade – voltarem-se contra si. Isso significa que a 

valorização das diferenças e a cristalização de identidades (como estratégia para reclamar 

demandas por políticas especificas) podem estimular um contra-ataque que algumas vezes 

encontra, no reconhecimento dessas diferenças reivindicadas, a legitimidade, como também 

os argumentos para manufaturar discursos explicitamente ou implicitamente sexistas, 

racistas ou xenofóbicos.  

O principal risco é ver argumentos feministas (de valorização das características 

biológicas ou socialmente construídas do ser mulher) se transformarem em argumentos 

sexistas (que destacam a superioridade do sexo masculino sobre o feminino, ou vice-versa). 

Em outras palavras, o perigo era ver os adversários invocarem justamente os registros 

dessas diferenças de identidade para afirmar – como uma réplica – que essa natureza 

particular não as qualifica para lidar com as particularidades de determinado ambiente 

profissional ou político. Foi usando este recurso retórico vislumbrado por Pierucci (1999) 

que Celso Pitta defendeu-se dos ataques racistas de Erundina nas eleições. Segundo as 

palavras desse autor, podemos dizer que Pitta “assumiu o ponto de vista da diferença e 

recortou como campo do adversário a ‘suposição’ da igualdade” (Pierucci, 1999; p. 30).  

É interessante ver que no único episódio de debate explicito sobre questão racial no 

HGPE na televisão nas eleições à prefeitura de São Paulo de 1996, o candidato Celso Pitta 

optou por desracializar sua campanha. Ao sofrer os ataques raciais de Erundina o insultava 

afirmando que “[...] apesar de negro, tinha a alma e o comportamento de branco safado”, 
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Pitta preferiu qualificar este ataque como sendo tão somente a expressão da falta de 

controle pessoal e desequilíbrio emocional da sua adversária. Essa resposta de Pitta 

aconteceu depois do seu programa sublinhar a natureza racista dos discursos de Erundina 

durante um comício realizado no segundo turno das eleições.  

Com efeito, a estratégia discursiva do candidato pepebista revela ainda uma outra 

face. Observa-se que ao mesmo tempo em que revela o caráter racista do discurso da sua 

adversária, de outro lado qualifica este ato como um comportamento desviante e 

socialmente reprovável. O pronunciamento comedido de Pitta revela a estratégia eleitoral 

de não racializar a campanha, esquivando-se de ataques com esse teor. Para Celso Pitta 

engajar-se num debate sobre questão racial poderia dar saliência à cor e à identidade racial 

de um candidato que buscava tornar invisíveis esses aspectos da sua imagem de fachadas na 

arena eleitoral.      

Ainda como parte de uma estratégia de enunciação de mensagens implícitas, ao 

interpretar as críticas de Erundina sobre a falta de compromisso político de Pitta com os 

negros como sendo um episódio de descontrole da candidata, a campanha pepebista 

engendra sua interpretação sobre o episódio dos ataques racistas dela contra Pitta como 

sendo um ato de falta de equilíbrio emocional. Dessa maneira, são lançados sobre sua 

adversária os estereótipos de gênero que qualificam as mulheres como mais passionais que 

os homens. Nesse sentido, vemos na análise desse episódio que o comportamento 

preconceituoso e racista pode ser lido como expressão de atitudes individuais e de fundo 

psicológico, ocasionadas pela ignorância, desequilíbrio ou pelo ódio, mas não como um 

problema de ordem social. O “descontrole de Erundina” oferecia provas empíricas da 

diferença cultural entre homens e mulheres na sua atuação na política. Sem precisar 

explicitar seus argumentos, Pitta afirma sua racionalidade, controle, equilíbrio e preparo 

para exercer o poder ao apontar o comportamento da sua adversária.  Se deixarmos ecoar as 

palavras de Pierucci (1999; p. 41), poderíamos ouvir sua tese sobre as ciladas que os apelos 

à identidade reservam para aqueles que fazem uso dessa estratégia retórica na arena 

política: “Usada como arma ideológica ou como divisa, é feitiço que pode virar contra o 

feiticeiro. Quando menos se espera, a diferença afirmada joga do outro lado: faz gol 

contra.”  



 

 

286 

Sabemos que é socialmente reprovável expressar insultos gestuais ou verbais sobre 

negros ou minorias étnicas, como vemos crescer o apoio às políticas de combate às 

desigualdades raciais. Como observou Oliveira & Barreto (2003, p. 196), “as relações 

sociais no Brasil são predominantemente vividas (e interpretadas) sob o prisma das relações 

de classes e interpessoais”. Nesse sentido, a resposta de Pitta aos insultos racistas no 

discurso de Erundina no comício do bairro do Campo Limpo mostra que ele seguiu as 

recomendações de não falar sobre este assunto em público, pois trata-se de um tema que o 

simples enunciação é capaz de precipitar um conflito de opiniões, dificultar a formação de 

consenso e gerar intensa divergências. É verdade também que, na sociedade brasileira 

contemporânea, conforme mostra várias pesquisas sobre atitudes raciais (Oliveira & 

Barreto, 2003), os indivíduos manifestam alta percepção da existência de preconceitos 

raciais a ponto de colocarem em cheque o credo de que o Brasil é uma democracia racial. 

Mas literatura sociológica já revelou que os brasileiros evitam expressar verbalmente o que 

entendem ser preconceito e discriminação racial. Conforme explica Oliveira & Barreto 

(2003, p. 205): 

Nas definições que estão sendo popularizadas, o racismo tem sido entendido como 
sinônimo de segregação. Estamos diante, portanto, da percepção do ‘racismo de 
atitudes’, mas restaria analisar até que ponto há percepções do ‘racismo de sistema’ (ou 
‘racismo institucional’).  

 
A omissão de Pitta de interpretar os ataques racistas de Erundina à sua imagem 

também revela a estratégia de posicionar-se “acima da briga”, como bem interpretou 

Figueiredo et al. (2000). Esta estratégia revela-se, particularmente, adequada para evitar 

confrontos raciais, sobretudo a disposição de assumir posições “politicamente corretas”. 

Convém também observarmos que adotar esta estratégia não implica em esquivar-se do 

debate mas, sobretudo, simular que não está disposto a brigar, ao tempo que reage, 

denunciando o “comportamento” agressivo, racista ou preconceituoso do adversário. Dessa 

forma, o contra-ataque consiste na desconstrução da imagem desse candidato, 

caracterizando com uma pessoa que não tem propostas para oferecer ao eleitorado ou não 

tem atributos suficientes para disputar as eleições, por isso precisa usar esta “tática de 

campanha suja”.   

Com a ascensão de Celso Pitta nas pesquisas, a ex-prefeita petista passou a incluir 

no seu arsenal de armas de propaganda política o apelo ao voto útil contra o candidato 
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malufista. A estratégia de mobilização do voto útil visava conquistar os eleitores dos 

partidos de centro, tais como PSDB e PDT que até então, tradicionalmente, se alinhavam 

numa frente anti-malufista. Ou seja, a estratégia que se colocava era não somente persuadir 

os eleitores para votarem a favor do PT, mas também instigá-los a votar contra o candidato 

malufista, como atesta a entrevista do candidato à vice-prefeito na chapa petista, Aluízio 

Mercadante: “Vamos formar uma frente democrática e progressista antimalufista” (Folha 

de São Paulo, 17/08/1996, p. 5). Tentava-se, dessa maneira, criar um cenário de acirrada 

clivagem ideológica entre progressistas vs. conservadores, que nos termos da corrida 

eleitoral significava: petistas e seus aliados vs. malufistas. A expectativa dos estrategistas 

da campanha de Erundina era fazer com que a rejeição ao malufismo, motivasse o voto na 

candidata petista mesmo entre aqueles que não nutrem simpatia por essa candidata ou por 

seu partido. Nessa disputa espacial, essa estratégia discursiva visava, na pior das hipóteses, 

levar a candidata petista a aquinhoar parte dos potenciais de voto de Francisco Rossi (PDT) 

e José Serra (PSDB), que naquele período estavam na terceira e quarta posições na corrida 

à prefeitura, gozando de 16% e 9% das preferências dos eleitores, respectivamente (Folha 

de São Paulo, 17/8/1996, p. 5). 

É bem verdade que em alguns momentos ao longo da campanha, quando os 

resultados das pesquisas são mais artefatos para criar retóricas sobre as chances de vitória 

do que retratos acurados da opinião dos eleitores, a mobilização do voto útil entre os 

eleitores dos supostos aliados pode gerar reações muito ríspidas. Esta estratégia muitas 

vezes consegue despertar a ira dos candidatos que se ofendem ao ver um concorrente 

seduzindo seu eleitor, dizendo-lhe que este não tem chances de vencer, e que, portanto, seu 

voto seria mais útil se ele escolhesse o candidato do partido aliado mais bem colocado na 

corrida eleitoral. Metaforicamente, isto significa tentar persuadir os eleitores que transitam 

no mesmo campo de preferências políticas e ideológicas de que é melhor “entregar o ouro 

aos amigos do que aos inimigos”.     

Quando perceberam que estavam sendo inócuos os ataque a Maluf visando 

desestruturar a candidatura de Pitta, os adversários dele passaram a mirar o único atributo 

pessoal que Pitta possuía: a competência técnica. As principais críticas sublinhavam que o 

ex-secretário de Finanças de Maluf era artífice de operações que provocaram prejuízos aos 

cofres municipais e o aumento das dívidas da prefeitura. Outra estratégia de ataque a Pitta 
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era prometer ao eleitorado a instauração de programas semelhantes aos presentes na 

plataforma de Pitta. Por exemplo, para neutralizar o bem avaliado programa Cingapura de 

Habitação Popular criado por Paulo Maluf, Erundina proclamava uma carteira de projetos 

que incluía desde a distribuição de terras entre sem-tetos até a concessão de financiamento 

para a construção de casa em mutirão. Seguindo essa mesma tendência, o candidato 

Francisco Rossi do PDT, por sua vez, além de reclamar de ter sido o primeiro a urbanizar e 

verticalizar as favelas, prometia implementar o programa “Casa para Todos” e dar 

continuidade ao Cingapura. Essa tática tinha por objetivo manter os candidatos em sintonia 

com as agendas que pareciam atender as expectativas do eleitorado paulistano. 

Em resposta a este bombardeio de ataques, de maneira a sublinhar as distinções 

entre Pitta e Maluf, as propostas de campanha do candidato pepebista revelavam 

preocupações em investir em projetos sociais. Tal discurso, de um lado, vestia trajes de 

coerência, porquanto afirmava que tendo a administração de Paulo Maluf já realizado às 

obras de infra-estrutura que a cidade necessitava, cabia-lhe, então, como “sucessor”, 

complementar estes projetos dedicando-se mais aos programas ligados à área social. Esse 

novo leque de propostas da plataforma pepebista era reflexo da disputa espacial travada 

pelas candidaturas de Pitta e Erundina. De um lado e outro, víamos um movimento intenso 

de grilagem de propostas, na qual cada partido procurava apropriar-se das propostas típicas 

da plataforma do outro para adequá-las às demandas do eleitorado naquela conjuntura, 

como também ampliar sua capacidade de atração de públicos que seu discurso não 

conseguia sensibilizar.     

A propaganda pepebista incorporou em seu bojo propostas e bandeiras típicas da 

esquerda. A palavra desigualdade social e injustiça que eram a ponta de lança dos discursos 

da esquerda de apelo às mudanças políticas, ambos passaram a ser empunhados nos 

programas de Celso Pitta. Não se trata de um reposicionamento do partido no campo 

ideológico da esquerda, no sentido de apresentar-se como porta-voz do questionamento do 

status quo, mas a quebra do monopólio desses partidos de falar sobre esses temas políticos 

e propor soluções para esses problemas. Ao realizar obras de caráter social – como o 

projeto Cingapura de Verticalização de Favelas, o Leve-Leite e o PAS – o malufismo 

conseguiu ocupar um “lugar da fala” típico dos políticos de esquerda para reivindicar para 

si o direito de ser também ele o representante dos excluídos (Almeida, 2002).  
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Erundina chegou ao segundo turno em condições desfavoráveis. Primeiro, porque 

ela tinha que reverter a vantagem que Pitta havia conseguido no primeiro turno e que se 

manteve ao longo do segundo. Segundo, porque ela tinha que se apresentar como uma 

opção de mudança sem infringir o desejo do eleitorado de continuidade dos projetos em 

curso. Além disso, ela precisava fazer com que sua imagem se sobrepusesse a de Pitta – em 

termos de competência e confiabilidade – mas sem entrar numa brigar aberta com o 

malufismo. Novaes (1996, p.12) ainda observa que “Luiza Erundina escapou da armadilha 

do “não”, isto é, do combate aberto a Maluf e ao malufismo, e centrou sua campanha em 

propostas lastreadas no seu governo passado, tudo em contraste com as ‘realizações’ de 

Maluf. Ao deixar de lado o cenário nacional, Erundina fez o que as pesquisas diziam que o 

eleitor queria: uma campanha voltada para a cidade e seus problemas. Não obstante, não foi 

além do voto petista [...]”. Segundo ele, “o eleitor de Pitta, depois do sucesso de sua 

campanha na TV, declarava votar nele pelo que foi, ou pelo que supôs que tenha sido, 

realizado por Maluf. O forte era, e é, a continuidade; o forte em Erundina são as realizações 

anteriores e as propostas apresentadas e/ou as expectativas do geradas, atraindo aqueles que 

querem uma alternativa a Maluf.” 

Em resumo, o candidato Celso Pitta contou com o apoio de máquina política do 

prefeito Paulo Maluf e do seu partido para esculpir uma imagem de sucesso com os 

instrumentos mais modernos do marketing político. Pitta apresentava-se como um técnico-

burocrata competente, habilitado para dar continuidade à bem avaliada administração do 

prefeito Maluf. A campanha o projetava como um homem muito educado, leal, dedicado a 

família e trabalhador. A origem racial negra de Pitta não foi ocultada da sua imagem, mas 

usada estrategicamente. Suas qualidades pessoais, sucesso profissional e a estabilidade 

familiar transmitiam a imagem de um homem empreendedor e confiável. A retórica da 

campanha impunha uma abordagem tecnicista para os problemas da cidade, como se 

grande parte dos males fosse uma questão de gerenciamento profissional da administração 

municipal.  O principal apelo de Pitta para conquistar o eleitor era defender a necessidade 

da “continuidade” da administração de Maluf, sendo ele representado como o único 

candidato com os atributos pessoais e profissionais para realizar essa tarefa. A principal 

fonte de credibilidade política de Pitta era o endosso do próprio prefeito à sua candidatura. 
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A ex-prefeita Luiza Erundina tentou encarnar na sua campanha na TV além da 

mística de ser uma mulher combativa — que trazia de suas experiências políticas ligadas 

aos movimentos sociais e por ser a primeira mulher a conquistar a prefeitura de São Paulo 

— a imagem de ser uma governante pró-ativa e negociadora, como seu slogan tentava 

informar ao colégio eleitoral atual: “o PT que diz SIM”.  Sua propaganda esforçava-se em 

enumerar as obras realizadas na sua gestão anterior, visando dar destaque a sua experiência 

e confiabilidade das suas propostas. Contudo, a exemplo de outros políticos que 

disputavam a eleição à prefeitura paulistana, os programas de propaganda de Erundina 

pareciam está sendo pautados pela campanha de Celso Pitta. A principal evidência de que a 

campanha de Pitta estava pautando o debate eleitoral era a preocupação dos seus 

adversários em afirmar que não iriam interromper as obras que estavam já operando. Ou 

seja, o tema da continuidade administrativa se impôs quase como cláusula pátria nesta 

eleição. 

A campanha de Luiza Erundina, por sua vez, tinha por base apelos às identidades de 

gênero, regional, classe e partidária e ao carisma da candidata. As peças de propaganda 

divulgavam as realizações da sua administração anterior à frente da prefeitura de São Paulo 

entre 1988-1992 e mostravam o chamado “jeito petista de governar” em outras 40 cidades 

do país. Essa estratégia era instruída, em parte, por dados que lhes indicavam que a maioria 

dos paulistanos havia aprovado sua administração anterior. Por ter como uma de suas 

principais armas de campanha o apelo ao carisma, esta candidata fez freqüente uso de cenas 

de campanha no corpo-a-corpo com os eleitores nas ruas e bairros da cidade. A tática de 

Erundina era se apresentar como ex-prefeita. No seu discurso, isto constituía uma prova de 

sua experiência administrativa e das obras realizadas na cidade. Erundina fez uma 

campanha voltada à cidade e seus problemas, conforme sugeriam as pesquisas. Contudo, 

não foi além do voto petista e ainda viu seus redutos políticos serem invadidos pelo 

malufismo.   

3.5. ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS PROGRAMAS DE PITTA E DE ERUNDINA  
 

Sem dúvida que os candidatos fazem uma avaliação sobre qual é a melhor maneira 

de “passar suas idéias” para os eleitores, isto é, que os políticos põem em prática, nas 

campanhas, estratégias discursivas buscando persuadir a maior parte do eleitorado que seus 
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argumentos e propostas são melhores que os dos seus concorrentes. O que falar e o que não 

falar? Que palavras, sons, imagens, símbolos e argumentos produzirão um discurso mais 

convincente para o público? A estratégia retórica diz respeito – justamente – à arte de 

escolher os argumentos mais eficientes para produzir a persuasão (Gomes, 1994). A análise 

de conteúdo das mensagens oferece elementos para identificar e interpretar as estratégias 

retóricas utilizadas pelos atores nos debates políticos e eleitorais. Conforme observamos no 

capítulo anterior que abordou as propagandas para prefeito do Rio de Janeiro nas eleições 

de 1992, os argumentos que os candidatos utilizaram durante a disputa eleitoral não são 

mais tratados como segredo de campanhas. Na maioria das campanhas que investigamos, 

os argumentos são claros, bem como os dados enumerados pelos publicitários para apoiar 

as proposições com que eles tentam persuadir a audiência.  

De fato, os próprios publicitários se encarregam de explicitar os argumentos que 

seus candidatos irão defender nas campanhas, geralmente aproveitando-se dos momentos 

de acesso à mídia gratuita que se debruça sobre eles, para promover tanto seus clientes 

quanto a si mesmo. De sua parte, os analistas políticos de plantão na imprensa cumprem a 

função de instruir o público sobre quais são as estratégias discursivas empregadas por cada 

candidato durante a campanha, como vemos no trecho abaixo, publicado no jornal Folha de 

São Paulo (28/07/1996), às vésperas do início do período de propaganda eleitoral:  

O programa de Luiza Erundina tentará mostrar que ela não é uma ‘fechadora’ de obras 
e que o PT não é do ‘contra’. O objetivo é reverter os altos índices de rejeição da 
candidata. Os publicitários de Francisco Rossi querem explorar a ‘boa imagem’ do 
candidato do PDT. ‘Tem credibilidade, é bonito, coloca bem a voz, veste-se bem, tem 
empatia e é bem-humorado’, acredita o publicitário João Carlos Serres. A equipe de 
Celso Pitta quer âncorar de vez a imagem do candidato do PPB à do atual prefeito. 
‘Quem tem um padrinho como este, tem mais é de aproveitar’, afirma o publicitário 
Duda Mendonça. O tucano José Serra vai aparecer como o responsável por verbas que 
impulsionam obras importantes, como o metrô. Para superar o desconhecimento sobre 
sua candidatura, vai aparecer com freqüência na telinha. 

 
Sobre o formato do programa de Celso Pitta, a coordenação da campanha explicava no 

dia que se iniciaria o período oficial do horário de veiculação das propagandas na televisão: 

“(que) os programas de Pitta [...] vão ter uma apresentadora, clipes, cenas externas, 

apresentação de Maluf, cenas do candidato falando no máximo, três minutos porque senão 

‘cansa’ o expectador...” (Folha de São Paulo, 03/08/1996. p.6). Para aqueles que 

criticavam a presença do prefeito na campanha de Pitta, Duda Mendonça respondia 

prontamente: quem tem um padrinho como Maluf, tem mais é que aproveitar. 
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Representando Luiza Erundina, o publicitário Celso Loducca – mentor da estratégia de 

campanha petista no início da corrida eleitoral - também esclarecia ao público sobre como 

seria a campanha, mas não entrava em detalhes sobre a forma dos programas. A este 

respeito apenas declarava que seus programas não teriam âncoras, que seu plano era dar um 

tom plebiscitário às eleições à prefeitura, estimulando o eleitor a manifestar sua opinião 

sobre a gestão anterior de Luiza Erundina à frente da prefeitura entre 1989 e 1992 (Folha 

de São Paulo, 15/07/1996, p.9). Mesmo tendo contra si um lapso de tempo de quatro anos 

que separava o final do governo petista em 1992 e às eleições de 1996, Loducca também 

deixava implícito que usaria à continuidade como mote de campanha, uma vez que 

declarava sua disposição de mostrar as realizações da ex-prefeita no comando da capital 

paulista. Somente com o andamento do HGPE é que se pode observar claramente que a 

estratégia discursiva petista tinha por base a ostensiva comparação entre as realizações 

petista e a malufista, com o objetivo de mostrar que Erundina foi melhor administradora e 

por isso merecia retornar ao poder. Essa propaganda destacava-se por inserir em todas as 

suas edições segmentos com estilo de imagens de flash-backs mostrando as realizações de 

Erundina quando era prefeita de São Paulo entre 1988-1992. 

Vemos, assim, que não se pode dizer que os analistas de eleições não tivessem 

observado a importância dos aspectos retóricos das campanhas mas, por outro lado, 

podemos afirmar baseado em Figueiredo et al. (1997), que raros foram aqueles que 

empreenderam o esforço de analisar sistematicamente o conteúdo das mensagens que os 

candidatos enunciaram nesses debates eleitorais. Fala-se muito sobre os argumentos das 

campanhas tomando como dado às palavras dos próprios atores que protagonizam os 

debates ou os discursos da imprensa, mas pouca atenção tem sido dedicada à análise de 

conteúdo destes discursos. Nesta seção, apresentamos a análise dos programas veiculados 

por Pitta e Erundina no primeiro e no segundo turno das eleições a prefeitura de São Paulo 

em 1996. Agora nosso olhar voltar-se-á para perceber a gramática e a sintaxe das 

mensagens veiculadas pelos candidatos durante a disputa, que são etapas que antecedem as 

análises da retórica. 

Sabemos que uma proposição básica do modo de apresentação da retórica, 

conforme destaca Magalhães é que “todos os discursos têm uma estética no sentido de que 

há uma forma que os caracteriza (Magalhães, 2001, p. 99). Isto significa, como explica este 
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autor, que “a utilização de máximas, provérbios, trechos de literatura e peças de pintura 

para ampliar o tema é parte importante de quase todas as formas de discurso [...]”. Assim 

sendo, forma e conteúdo devem ser alvos de análise retórica. Nas eleições à prefeitura de 

São Paulo de 1996, os publicitários tomaram as rédeas do palanque eletrônico, submetendo 

mesmo os políticos mais ortodoxos - aqueles que defendem a prevalência da ideologia na 

formatação do discursivo político - a se dobrarem às exigências estéticas da televisão e a 

racionalidade do marketing político. 

 Sem dúvida, os publicitários conquistaram grande espaço nos comitês para 

produção da campanha à ponto de, em vários momentos, assumirem senão o lugar dos 

candidatos como protagonistas das campanhas, pelo menos a posição de “atores 

coadjuvantes” que concentram sobre si os olhares da imprensa e dos adversários, na certeza 

de poder vender, melhor que seus clientes, os conceitos das campanhas. Não só na 

campanha de Pitta ou de Erundina, mas em todas as campanhas dos principais contendores 

da disputa municipal, como José Serra do PSDB e Francisco Rossi do PDT, foi possível 

observar a forte presença da linguagem publicitária na produção da comunicação. Todos 

empregaram, ostensivamente, as técnicas e a linguagem da publicidade comercial na 

produção dos seus programas do HGPE e dos spots que foram veiculadas durante a 

programação regular.  

Já vimos até agora que Celso Pitta e Luiza Erundina desenvolveram estratégias 

retóricas bem distintas nos seus programas do HGPE de 1996. A análise de conteúdo dos 

programas, considerando inicialmente a proporção de tempo depositado em cada forma de 

mensagem política, conforme Gráficos 9 e 10, mostra que eles usaram estratégias 

discursivas diferentes, apesar de privilegiaram, na composição dos seus programas, o 

mesmo conjunto de peças. Em comum os dois candidatos mostraram tendência de utilizar 

mais as vinhetas, jingles, mensagens de publicidade, videoclipes e reportagens, para 

veicular os argumentos da campanha, do que os já tradicionais pronunciamentos dos 

candidatos e aliados. Além disso, ambos os candidatos reservaram pouco espaço na sua 

propaganda para a emissão de declaração de apoio às suas candidaturas de aliados políticos, 

celebridades e populares, preferindo manter sobre si mesmo e sobre as âncoras 

(apresentadores, repórteres e narradores) dos programas as responsabilidades de 

defenderem suas candidaturas.   
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Gráfico 09. 
 

 
    Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
 
Gráfico 10.  
 
 

 
  Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
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primeiro turno, e 7 min e 30s, no segundo turno, teve por base um simulacro de canal de 

televisão – a TV Coração - uma emissora dedicada a apresentar a campanha de Pitta. Este 

formato de programa permitiu-lhe ocupar seu espaço do HGPE com conteúdos diversos 

como se fosse um canal de televisão regular, mas cuja atração principal era um telejornal 

apresentado por uma mulher branca de cabelos curto pretos num estúdio que tinha ao fundo 

figurantes cujo perfil mudava em função do tema que era discutido nele (ver Figura12. 

abaixo). Complementando a grade de programação eram “apresentados” publicidades, videoclipes, 

pronunciamentos do prefeito e os spots que também eram veiculados nos intervalos comerciais. O 

conceito do telejornal, intercalado com muitas vinhetas e videoclipes, além de recursos de animação 

computadorizada, foi algo que permitiu a campanha de Pitta estabelecer uma interlocução de caráter 

informativa e dinâmica com a audiência, destacando os atributos do seu candidato, suas propostas e 

sua interpretação sobre a situação da cidade, mas também bastante lúdica, buscando entreter os 

eleitores enquanto transmitia seu discurso. Ou seja, a estratégia da tropa do PPB foi produzir uma 

abordagem lúdica, metafórica e emocional da cidade, da prefeitura, do candidato e da campanha, 

afinal de contas seu interesse era pintar a imagem de um mundo onde quase tudo estava bom ou 

ficaria melhor se nenhuma mudança fosse feita, salvo aquela sugerida pelos retores. Para 

materializar os conceitos de sua campanha era necessário preservar a continuidade administrativa 

votando no candidato indicado por Paulo Maluf.  Pitta tinha a seu favor duas coisas muito 

importantes nas corridas eleitorais em São Paulo: dinheiro e tempo.  

Figura 12.  

CLIPE: PROGRAMA CELSO PITTA – SP 

 

 

Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor” 
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Detalhes curiosos e reveladores da estratégia discursiva da campanha de Pitta para 

fazer apelos à identidade podem ser notados observando os cenários, os personagens que 

são postados no primeiro e no segundo plano do vídeo, nos ícones e nas trilhas sonoras. 

Como assinala Mendelberg (2000), o mecanismo de emissão das mensagens implícitas na 

campanha se efetiva por meio do discurso das imagens, mas do que do verbal.  Não se pode 

esperar que todos os espectadores interpretem as cenas com o olhar escrutinador à procura 

de mensagens codificadas de apelo à identidade. Contudo, é relevante perceber a 

preocupação dos publicitários de compor os cenários incluindo personagens e ícones que 

representam grupos da sociedade, tais como mulheres, negros, asiáticos e jovens. Este 

aspecto remete-nos aos filmes americanos recentes que caracterizam por incluir todos os 

grupos da sociedade americana devido às pressões legais das políticas de ação afirmativa e 

às exigências morais da filosofia do politicamente correto.  

No que se refere às condições de campanha, realmente as coisas não poderiam ser 

melhores para o candidato do PPB. Primeiro, porque ele tinha a seu favor recursos 

financeiros abundantes para montar uma competente equipe de marketing e conduzir a 

campanha utilizando os mais avançados recursos de produção de televisão. Nos programas 

de Pitta, os telespectadores podiam assistir, por exemplo, videoclipes com tratamento de 

imagem e som semelhantes àqueles utilizados pelos melhores artistas da MPB. Alguns 

deles envolvendo centenas de figurantes, coreógrafos e figurinos diversos, como o 

videoclipe da “Caminhonete Amarela” que lembravam musicais americanos. Podiam 

também ver o prefeito Paulo Maluf sobrevoando a cidade de helicóptero mostrando as 

obras da sua administração. Essas duas peças mostram que essa campanha dispunha de 

suficientes recursos logísticos para materializar os conceitos da sua campanha. Segundo, 

porque dispunha da maior porção de tempo do HGPE entre todos os candidatos do primeiro 

turno, com cerca de 9 min e 23s, três vezes por semana, durante 48 dias. Essa quota de 

tempo representava simplesmente duas vezes mais tempo de exposição na televisão que os 

seus principais concorrentes para promover suas candidaturas, como, por exemplo, Luiza 

Erundina que tinha apenas 4 min e 03s de programa.  

No primeiro turno, os programas de Pitta eram muito segmentados, formando um 

verdadeiro mosaico de peças. A maioria dos programas tinha em torno de 9 a 10 
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segmentos81. Este dado indica que se tratava de programas que faziam uso de grande 

variedade de elementos discursivos, incluindo vinhetas, videoclipes, programa de 

telejornal, spots publicitários (geralmente réplicas daqueles veiculados ao longo da 

programação regular) e reportagem. A disponibilidade de tempo dava grande margem de 

manobras aos coordenadores de comunicação da campanha, para que produzissem um 

número quase irrestrito de arranjos de discurso para cada edição do programa. Este fato 

permitia-lhe surpreender a audiência e os adversários a cada novo dia, já que lhes era 

possível montar um programa do tipo monotemático tratando só sobre as realizações do 

governo Maluf – tendo como suporte narrativo um repórter; como garantidor dos 

resultados, o próprio prefeito; e como recursos de linguagem, músicas e videoclipes da 

cidade de São Paulo. Da mesma forma, eles podiam produzir outros programas mais 

segmentados e poli-temáticos, nos quais vários tópicos fossem discutidos numa só edição: 

defesa da candidatura, construção da imagem do candidato e programa de governo. No 

segundo turno, 60% dos programas eram compostos por 6 até 18 segmentos. No conjunto 

dos 12 programas, eles tinham em média sete segmentos. 

Talvez por dispor de pouco tempo, Luiza Erundina precisou focar e compactar sua 

mensagem, porquanto não podia correr o perigo de esgarçá-la em múltiplas fontes de 

informações e enunciações com fez Celso Pitta. Assim sendo, seu programa foi menos 

segmentado que os do seu principal adversário. Era como se seus produtores usassem os 

elementos padrões da linguagem da propaganda política na televisão – vinhetas de abertura 

e fechamento – e se concentrassem em apresentar um tema por vez aos telespectadores, 

usando como recurso um narrador em off ou de um repórter para desconstruir a imagem da 

cidade e do candidato descrita pelo discurso malufista, e concluíssem, invariavelmente, 

                                                 
81- Convêm recordar que o programa de propaganda do horário gratuito é formado por três tipos de 
mensagens de formatos distintos que se intercalam, formando segmentos que servem de unidade de analises 
na investigação da estratégia discursiva dos programas. Freqüentemente, o limite entre um segmento e outro é 
demarcada pelo corte de som e de imagem; mas também pode ocorrer de um conjunto de formatos 
intercalados apenas tratar uma mesma peça discursiva. Por exemplo, um videoclipe (isto é, uma peça que 
articula música e imagem no seu discurso) pode caracterizar um segmento de mensagem de tipo auxiliar. De 
igual modo, um jingle entremeado de manifestações populares a favor do candidato também tipifica um 
segmento de mensagem de campanha cujo objetivo pode ser a construção da imagem desse político. Em 
última instância, o que categoriza o segmento é a sua unidade discursiva, mas do que a forma como a 
mensagem se apresenta. Observando-se a quantidade de segmentos, o tempo médio deles, os tipos e as formas 
dos segmentos de mensagem utilizados na montagem dos programas pode-se identificar o ritmo dos 
programas (se rápido ou devagar) e a estratégia discursiva da campanha.  
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com o pronunciamento da candidata marcando sua posição no que se refere ao tratamento 

do problema exposto. No intervalo de 4min e 03s de duração que dispunha no primeiro 

turno, seus programas traziam em geral 6 a 10 segmentos, entre vinhetas, videoclipes, 

reportagens e pronunciamentos do candidato. 

 No segundo turno, talvez por ter a seu dispor mais tempo que no turno anterior, ou 

então por necessidade de trabalhar com outra estratégia discursiva, os programas de 

Erundina ganharam literalmente outra cara, tanto em termos de morfologia dos programas – 

que passaram a ser mais segmentados e dinâmicos - quanto em termos da incorporação de 

novos personagens no elenco de personagens da campanha, como uma repórter negra para 

cumprir a função de âncora do programa, que passou a ter o formato de uma revista 

eletrônica – com inspiração no Programa Fantástico, da Rede Globo. Ou seja, com 3 min e 

30s a mais, a campanha petista foi capaz de empreender mais de um objetivo por programa. 

Pode, por exemplo, dedicar parte do seu tempo com conteúdo de ataque ao seu adversário 

e/ou de descontrução das imagens dele ou da cidade deixando, assim, espaço para produzir 

outros segmentos voltados para a glorificação dos atributos políticos de sua candidata e 

para falar do seu programa de governo.  

No primeiro turno, a campanha de Luiza Erundina optou por desenvolver um estilo 

narrativo diferente daquele adotado por Celso Pitta. O programa petista preferiu interpelar 

diretamente a audiência, privilegiando o uso de um formato de comunicação política onde o 

candidato dialoga com os eleitores sem dissimular que se trata de um telejornal ou que está 

sendo entrevistado ou participando de debates. Eram programas, em geral, pouco 

segmentado e pouco diversificado em termos de formato das mensagens e com o uso 

moderado de recursos televisivos - tais como jingles e vinhetas - se comparado aos de Pitta 

como veremos mais adiante. O programa propunha uma abordagem realista e crítica sobre 

os problemas do povo de São Paulo. Para tanto uma voz masculina de um narrador 

desvelava os problemas da cidade, criticava os atributos dos seus concorrentes para 

administrar a cidade (particularmente Celso Pitta), contava como eram as coisas no tempo 

de Erundina e anunciava os planos de governo da candidata petista. Este narrador garantia a 

unidade discursiva do programa, respondendo por cerca de 46,5% das locuções.  

Além dos narradores e repórteres que tinham a função de mobilizar uma interpretação do 

mundo favorável à candidatura de Erundina, somente a própria candidata tinha acento garantido 
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nessa estrutura de programa. Em outras palavras, a apresentação do programa e a narração das 

materiais eram garantidas pela presença do narrador em off, combinada a pequena presença de 

repórteres que também tendiam a emprestar apenas suas vozes para construção da matéria, pois 

rapidamente as reportagens passavam a ser lidas em off.  Já vimos que não é novidade na história 

das campanhas brasileira o uso tão ostensivo do narrador para mediar o dialogo dos candidatos com 

o eleitor (Albuquerque, 1999). Se levarmos em consideração que a candidata petista precisava 

realizar ataques aos seus adversários para viabilizar sua eleição, a identidade indefinida do narrador 

em off, figurativamente anônima, lhe permitia realizar criticas, denuncias e acusações, sem 

comprometer sua própria imagem. Quando era a candidata que ancorava, observa-se de novo a 

presença do narrador, que só lhe devolvia a fala no final do segmento. Ou seja, a própria candidata 

interpelava a audiência fazendo o uso de uma linguagem informativa e diálogos diretos com os 

eleitores. 

Chama à atenção a ausência de apresentadores nos programas, no primeiro turno, e a 

incorporação de uma jovem mulher negra, no turno decisivo, para cumprir a função de âncora, 

justamente quando ocorre o confronto direto com Pitta. Parecia que a campanha petista optou 

inicialmente por estabelecer uma comunicação direta da candidata com o público, sem personalizar 

seu programa na figura de uma âncora, mas foi forçada a incorporar uma personagem negra para 

poder fazer apelos raciais implícitos aos eleitores “vejam, eu estou ao lado dos negros!!!”] e dessa 

forma agregar mais este signo de identidade a sua imagem. É inevitável não lembrarmos neste 

momento das palavras de Erundina no relato de sua biografia, que dizia que: “se fosse também 

negra, teria tido um elemento a mais para afirmar esse perfil” (Bimbi, 1996, p. 82).  (ver Figura13. 

Abaixo) 

Figura 13. 

PROGRAMA LUIZA ERUNDINA – 2º TURNO HGPE – SP 

 

Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”.   
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Um dado interessante a ser notado na propaganda petista é que para uma candidata e 

um partido que tem no apelo às massas sua principal arma de campanha, observou-se pouca 

presença de populares e artistas (uma vez que os dois são fontes e ícones de apelo às 

massas ou grupos específicos da população). Se comparado à campanha de Benedita da 

Silva em 1992 (que reservou quase 20% do tempo do seu programa para veicular 

depoimento de artistas e de populares em favor da sua candidatura), podemos concluir que 

o eixo de argumentação da campanha de Erundina em 1996 não estava baseado no uso da 

imagem destes personagens, mas na premissa de colocar a sua experiência administrativa 

anterior e a do seu partido como principal fonte de atratividade e credibilidade.   

Mais uma vez inspirado em Albuquerque (1999), que sinaliza que é crucial analisar 

as condições que cercam a apresentação do candidato no HGPE, pois ele é o personagem 

central dos programas, observaremos o padrão de participação de Pitta e Erundina neles. 

Comecemos observando o tempo de exposição do candidato nos seus respectivos 

programas. Pode-se ver no Gráfico 10 (Conteúdo dos Programas de Celso Pitta – PPB) que, 

no cômputo geral, Pitta foi um candidato bastante presente no seu programa, algo diferente 

do que foi constatado por Aldé e Dias (1999) na sua pesquisa sobre as estratégias 

discursivas nos spots dos candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro e São Paulo nas eleições 

de 1996. Nesse original estudo, as autoras apontam que Pitta foi um “candidato invisível” 

na sua própria propaganda, tendo registrado o menor tempo de exposição nessas peças que 

os seus principais adversários na disputa, tais como José Serra, Francisco Rossi e Luiz 

Erundina. Em parte, nossa pesquisa indica que um fenômeno distinto aconteceu na 

campanha deste candidato no HGPE e mostra que, de fato, Pitta teve significativamente 

mais tempo de exposição nos programas no primeiro e no segundo turno (28,3% e 32,0%) 

que Erundina (19,2% e 24,7%), respectivamente. Perto de um terço das 7h 30 min 

utilizadas pelo programa, no primeiro turno, e 1h e 30 min, no segundo turno, foi absorvido 

pelo candidato. No confronto direto entre Pitta e Erundina no segundo turno, o pepebista 

manteve um tempo médio de permanência no vídeo maior que sua adversária petista (2min 

23s e 92 centésimos, contra 1min 51s e 65 centésimos). Houve uma oportunidade em que o 

candidato sozinho protagonizou quase 4 minutos dos 7min e 30s que durava os programas 

do horário eleitoral no segundo turno.  
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Por outro lado, quando observamos a natureza da exposição dos candidatos, conforme 

registrados nas Tabelas 13 e 14, nossa pesquisa confirma as evidências apontadas por Aldé 

e Dias, na pesquisa sobre spots, sobre a prevalência de uma estratégia de extrema 

racionalização das aparições de Celso Pitta. Esse fenômeno fica mais claro quando 

comparamos os padrões de participação dos candidatos nos dois turnos da campanha. Aí 

vemos, surpreendentemente, que ocorreu de fato ao longo da campanha um processo de 

aumento da visibilidade de Pitta e diminuição da visibilidade de Erundina nos programas 

do HGPE entre o primeiro e o segundo turno das eleições. No primeiro turno, Pitta esteve 

totalmente ausente da maior parte dos segmentos de propaganda do seu programa (Tabela 

13). Isto é, em 40,4% dos 740 segmentos que conseguimos identificar nos 49 programas 

veiculados no primeiro round da corrida eleitoral, o nome, a imagem ou voz de Pitta 

simplesmente não apareceram. Sua presença nos programas era dividida, quase 

proporcionalmente, entre sonoras (22,8%) e menções ao seu nome (24,7%). Sua imagem 

foi inserida em apenas 12% dos segmentos.  

No segundo turno, ele ganha definitivamente uma posição de destaque no programa, 

como mostra o aumento na percentagem de peças em que ele aparece falando diretamente 

ao público, bem como naquelas em que ele é o orador principal do segmento (ver Tabela 

14). Erundina, em comparação com Pitta, marcou presença nos programas do primeiro 

turno e se retraiu mais nos do segundo turno. Os dados apontam que ela esteve ausente da 

propaganda do seu programa apenas 18,4% do total de 540 segmentos analisados. Na maior 

parte do tempo, a presença de Erundina estava garantida simplesmente mencionando seu 

nome na peça (40,2%). Mesmo dispondo de menos tempo do que seu principal adversário, 

a representante do PT marcou presença no vídeo seja assumindo o papel de protagonista do 

segmento (19,0%) – com direito a imagem e voz nas cenas - seja aparecendo apenas em 

imagens e fotografias (22,4%). No confronto final com Pitta, a petista tornou-se quase 

invisível no seu programa, reduzindo para cerca de 20% sua presença nos segmentos, 

cedendo espaço para que outros personagens exercessem a função de orador principal do 

debate. Vale destacar, estas atividades freqüentemente consistiam na realização de ataques 

a Pitta e na desconstrução da imagem da cidade descrita no discurso malufista. Sendo uma 

campanha cuja marca era afirmar que sua candidata é pró-ativa, os representantes de 
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Erundina também investiam tempo na construção da imagem da sua candidata e na 

apresentação das propostas de governo.  

Tabela 13. 
 

PRESENÇA DOS CANDIDATOS NOS SEGMENTOS – HGPE –                                                                   
CELSO PITTA E LUIZA ERUNDINA, SÃO PAULO, 1996  

 
Celso Pitta – PPB Luiza Erundina – PPB 

1o Turno 2o Turno 1o Turno 2o Turno 
Natureza da 
presença 

N % N % N % N % 
Ausente 299 40,4 61 37,9 92 18,4 95 44,2 

Sonora 169 22,8 45 28,0 95 19,0 33 15,3 
Imagem 89 12,0 24 14,9 112 22,4 14 6,5 
Menção 183 24,7 31 19,3 201 40,2 73 34,0 

Total 740 100 161 100 500 100 215 100 

       Fonte: Pesquisa de Tese: “A inevitável Visibilidade da Cor.”. 
 
 
 
Tabela 14. 
 

ORADOR DOMINANTE NO SEGMENTO DO HGPE DE                                                                                 
CELSO PITTA (PPB) E LUIZA ERUNDINA (PT),                                                                                                     

1o. E 2o. TURNO, SÃO PAULO, 1996  
 

Celso Pitta – PPB Luiza Erundina – PT 

1o Turno 2o Turno 1o Turno 2o Turno 

Orador dominante 
no segmento 

N % N % N % N % 
Sem narrador 04 0,5 09 5,6 02 0,4 20 9,3 
Candidato 164 22,2 41 25,5 85 17,0 26 12,1 
Patrono político 26 3,5 02 1,2 ---- ---- ---- ---- 
Garoto propaganda 07 0,9 ---- ---- 27 5,4 00 0,0 
Âncora ou repórter 164 22,2 34 21,1 00 0,0 88 40,9 

Líder partidário 01 0,1 01 0,6 03 0,6 00 0,0 

Locutor (off) 175 23,7 42 26,1 291 58,2 51 23,7 
Cantor/ sonoplastia 154 20,8 24 14,9 60 12,0 26 12,1 
Candidato (off) ---- ---- ---- ---- 01 0,2 00 0,0 
Aliado político ---- ---- ---- ---- 04 0,8 00 0,0 
Personagem 02 0,3 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
Personalidades 12 1,6 01 0,6 02 0,4 01 0,5 
Populares 27 3,7 02 1,2 20 4,0 02 0,9 
Adversário ---- ---- 03 1,9 ---- ---- ---- ---- 
Vice-candidato 03 0,4 02 1,2 05 1,0 01 0,5 

Total 739 100  161 100 500 100 215 100 
     Fonte: Pesquisa “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
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É interessante ver que esse simples dado sobre o padrão de participação dos 

candidatos, destacando as múltiplas formas como eles podem aparecer no programa ajuda a 

compreender a estratégia discursiva por eles empregada no embate. À medida que Pitta 

crescia nas pesquisas e os ataques a Maluf com o fim de atingi-lo aumentavam, os 

publicitários começaram a deslocar a imagem dele da de Maluf. O tempo do prefeito foi 

diminuindo enquanto a participação de Pitta crescia e diversificava as formas da sua 

inserção nos programas. Esse descolamento da imagem de Pitta e da Maluf era parte da 

estratégia de imprimir mais autonomia e independência a Pitta. Dessa forma, o que se 

observou ao longo da veiculação do HGPE é que Celso Pitta foi progressivamente 

ganhando voz e visibilidade na sua própria campanha, buscando convencer aos eleitores 

que estava preparado para assumir as rédeas do governo municipal. E a forma escolhida 

pelos publicitários para consolidar a imagem de Pitta, como o substituto ideal para Maluf, 

foi colocar-lhe dentro do programa como uma espécie de “porta-voz da prefeitura”.  Como 

aquele que – por ser o “braço direito” do prefeito - tinha autoridade moral para contar ao 

público sobre as ações dessa administração, mostrando as obras que foram realizadas e 

anunciando os projetos que seriam feitos caso fosse eleito, como pode ser observado na 

peça abaixo em que Pitta fala sobre o programa Leve-Leite, veiculada no dia 16/08/1996, 

na primeira quinzena do HGPE82.  

Áudio: 

Pitta: Nesta administração, conseguimos reduzir bastante o número de alunos que 
faltavam aulas. Com a continuação do projeto Leve-Leite, e do projeto Sobrevivência, 
pretendo reduzir ainda mais esse grave problema. 

O Leve-Leite, como vocês sabem, distribui quinze litros de leite por mês para o aluno 
que tenha no mínimo noventa por cento de freqüência na escola. Vejam: A idéia não foi 
apenas distribuir leite para as crianças. A idéia foi criar no aluno, o senso de 
responsabilidade, de não faltar à escola, porque assim, ele estará, além de aprendendo 
mais, ajudando a alimentar melhor a sua família, e aos seus irmãos. 

Vídeo: 

Imagem de pátio de escola, crianças recebendo latas de leite do programa. 

Áudio: 

Quem já presenciou a entrega ... 

Vídeo: 

                                                 

82 - HPGE, 1º turno Prefeito-SP. Celso Pitta - PFL, Programa 12, 16/08/1996, 20:30. 
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Close em menina branca, aparentando 6 anos, carregando lata de leite. 

Áudio: 

... do leite para as crianças, ... 

Vídeo: 

Imagem de várias crianças com latas de leite nas mãos. 

Áudio: 

... já viu o orgulho... 

Vídeo: 

Imagem de uma menina negra, aparentando 8 anos, caminhando na rua com lata de 
leite na mão, outras crianças surgem, também caminhando atrás desta. 

Áudio: 

... que elas têm de ter conseguido ganhar.  

Vídeo: 

Close-up em lata de leite, câmera vai subindo lentamente, mostra o rosto de uma 
menina branca, aparentando 8 anos. 

Áudio: 

É como se tivessem recebido uma medalha, um troféu. 

 
Vídeo: 

Mulher negra, aproximadamente 28 anos, com bebê ao colo, fala para o microfone, 
numa tomada de câmara tipo plano aproximado de busto. 

Áudio: 

Popular: Você dando o leite, você incentiva a criança a estudar, né mesmo? Porque a 
criança vai ganhar o leite, porque a criança que precisa, com certeza, não vai deixar de 
vim à escola. 

Nota-se que com um artifício retórico, Pitta funde sua imagem a da administração 

de Maluf (“conseguimos reduzir [...]”), ao mesmo tempo em que se apropria das 

realizações do governo como se ele próprio fosse o titular da prefeitura, concorrendo a 

reeleição. A expressão: “Nesta administração, conseguimos reduzir bastante o número de 

alunos que faltavam aulas. Com a continuação do projeto Leve-Leite, e do projeto 

sobrevivência, pretendo reduzir ainda mais esse grave problema” pode ser vista como um 

modelo da estrutura discursiva usada por Pitta para tratar os problemas nos quais a 

prefeitura já tinha desenvolvido alguma ação. Notamos que, primeiro, temos o período que 

apresenta os resultados de uma ação do governo “conseguimos [...]”; em seguida, quase 

como se fosse uma oração subordinada explicativa, são expostos os textos e as imagens 

com os argumentos de apelo à continuidade “reduzir ainda mais esse grave problema”. A 

idéia que prevalece nesse                                                                                                  
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tipo de discurso é que a manutenção do mundo atual está subordinada a conservação do 

mandatário, senão em pessoa pelo menos em espírito. Na peça acima, vemos, ainda, que o 

esforço para destacar os atributos da obra – conforme reza a tese de apelo à continuidade – 

tendia a prevalecer sobre busca direta da construção da imagem do candidato. Essa 

estratégia foi a pedra de toque da campanha de Pitta, como também a principal tática de 

exposição do candidato nos programas do HGPE. 

No que se refere a Erundina, o que explica a mudança no padrão de participação de 

exposição dela nos programas foi, sobretudo, a contingência de assumir a posição de 

desafiante na corrida. Dessa forma, coube a petista o ônus de deferir ataques aos seus 

adversários. Nessa circunstancia, seguindo o que recomenda os manuais de marketing 

político, seus estrategistas preferiam preservar mais a imagem da sua candidata e escalar 

narradores e apresentadores para assumirem o papel de críticos diretos do seu opositor. 

Outro fato que contribuiu para a diminuição da taxa de exposição da ex-prefeita foi 

o fato dela ter cedido espaço no seu programa para a participação de uma apresentadora 

negra. É importante destacar que se trata de um personagem que é chamado a assumir a 

função de narrador dominante em todos os 12 programas do segundo turno, como também 

de representante da campanha nessa fase decisiva da disputa. Tendo em vista que Pitta - um 

candidato negro - tinha uma mulher branca como âncora, é no mínimo curioso ver que 

Erundina tenha escalado para lhe representar nesse embate também uma mulher, mas só 

que com atributo especial de ser negra. Temos aí na fotografia das apresentadoras uma 

ilustração que mostra uma tentativa da campanha petista de dar saliência a dimensão racial, 

como se a inserção deste tema na agenda da campanha pudesse redefinir a seu favor as 

bases do debate, que naquele momento revelava-se favorável ao seu adversário. Como se 

não bastassem os problemas de enfrentar concorrentes de peso como Pitta, Serra e Rossi, 

algo que também contribuiu para subtrair o tempo de exposição dela no seu próprio 

programa foi o seu compromisso – como sabemos, imposto pelo diretório regional do 

Partido dos Trabalhadores - de ceder parte do seu tempo no Horário Eleitoral para divulgar 

as candidaturas da coligação à Câmara de Vereadores de São Paulo e às prefeituras das 

cidades da região do ABCD paulista.   
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Dessa forma, vemos que, no que se refere aos programas de HGPE, definitivamente, 

Pitta não foi um “candidato invisível” e “sem voz” na sua própria propaganda. É importante 

destacar que o expressivo padrão de exposição de Pitta nas propagandas da sua campanha 

na televisão se cristalizou a despeito da presença constante de uma apresentadora como 

âncora dos programas e das incursões do prefeito Paulo Maluf no vídeo.  

Consumindo cerca de 10% do tempo do programa de Pitta no primeiro turno, Maluf 

aparece no ar como fiador da candidatura pepebista; ou melhor, na categoria de patrono. A 

queda na taxa de partição do patrono de 7,4% para 4,6%, do primeiro para o segundo turno, 

concomitante ao aumento da participação de Pitta, revela o processo de descolamento da 

imagem do prefeito da do seu afilhado político. Observou-se que, depois que associou a 

imagem de Pitta a Maluf, garantiu a divulgação da candidatura, fixou o conceito da 

campanha, viu seu candidato alcançar boa avaliação de desempenho no vídeo e conseguiu 

alcançar a liderança nas pesquisas de intenção de voto (logo na primeira quinzena de 

veiculação do HGPE), os estrategistas do PPB colocaram em ação um processo de retirada 

gradativa de cena da figura do prefeito Paulo Maluf. 

Seus pronunciamentos para endossar a candidatura de Pitta e elogiar sua 

administração foram se tornando mais raros nos programas. Suas aparições no vídeo eram 

freqüentes quando se tratava de agir na defesa da sua própria imagem ou na do seu 

candidato, que a está altura estava muitíssimo imbricada. Isto não quer dizer, que o líder 

malufista tenha desaparecido do programa. Sua imagem apenas passou a ser veiculada de 

outras maneiras, num processo de glorificação do líder – através da menção às conquistas 

da sua administração, da enunciação constante de uma série de videoclipes com Maluf ao 

lado de Pitta fiscalizando obras da prefeitura - reunindo-se com seu secretariado e 

participando de carreatas e comícios.  

Além da abundante presença de Maluf como patrono da candidatura, é importante 

observar a ausência ou ínfima presença de alguns personagens típicos do elenco dos 

programas políticos. Poucas celebridades (como artistas, cantores, jogadores de futebol) e 

políticos marcaram presença nos programas Pitta para mobilizar seu prestígio em favor 

deste candidato. Semelhante fenômeno é também observado nas propagandas de Luiza 

Erundina. De fato, o que é importante reter sobre este dado é que o grande fiador da 
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candidatura de Pitta foi o prefeito Paulo Maluf, enquanto que o fantasma da alta taxa de 

rejeição e a condição de desafiante pressionaram os estrategistas do PT a fazer um controle 

rigoroso da exposição da sua candidata no vídeo.  

É importante lembrar que os videoclipes são peças, extremante, úteis para veicular 

discurso de caráter polissêmico, sobretudo, mensagens implícitas, pois eles permitem 

combinar mensagem na forma de música, imagem e texto. Os jingles e os videoclipes 

foram a principal peça da estrutura retórica da campanha de Pitta. É possível afirmarmos 

isto não porque as mensagens musicais absorveram 17,5% do tempo dos programas do 

candidato pepebista no primeiro turno e 14,8% no segundo turno, mas porque elas 

cumpriram não apenas funções de mensagens auxiliares – no sentido de tornar os 

programas mais palatáveis ao gosto do eleitor comum ou da grande audiência, mas, 

sobretudo, porque elas foram veículos para emitir as principais mensagens da campanha. 

Com efeito, nos programas de Pitta as músicas foram peças cuidadosamente produzidas 

para cumprir funções estratégicas, seja de construção da imagem do candidato, seja de 

ataque aos adversários, seja de promoção dos projetos implantados pela administração de 

Paulo Maluf. A presença do jingle na estrutura discursiva dos programas parecia tão 

obrigatória quanto as vinhetas, que – conforme notou Albuquerque (1999) – desempenham 

a função de identificar os programas de cada candidato frente aos demais, demarcando os 

limites entre eles no conjunto do HGPE, além de servir para pontuar a divisão interna dos 

conteúdos no próprio programa. 

Surpreendentemente, a campanha de Pitta confeccionou uma dúzia de jingles e igual 

número de videoclipes, para servir de indexadores dos temas que cada programa tratava e 

como meio para realizar apelos emocionais. A lista de mensagens musicais inclui os 

seguintes jingles: da campanha ou do Candidato, Continuidade, Saúde, Habitação, 

Educação, Transporte, Construção, Construção II, Desemprego, Esperança, "Mudar prá 

que" e "Agora mais que nunca". Quanto aos videoclipes, são destaques: “Segure o Tchan”, 

“Diga Não a Baixaria” e a “Despedida”. A maioria das músicas parecia ter sido feita 

especialmente para imprimir o argumento da campanha de apelo à continuidade junto ao 

eleitor, cantar as virtudes dos projetos realizados pela administração Maluf e 

principalmente despertar o medo que esses programas fossem extintos pelo próximo 
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prefeito. Para termos uma idéia da importância das mensagens musicais na campanha de 

Pitta, basta observar que sua adversária Luiza Erundina trabalhou sua campanha na 

televisão com apenas três jingles: um para a candidata, um para o partido e outro para 

ataque ao candidato Celso Pitta.  

Convêm não esquecer, como vimos no capitulo anterior, sobre as eleições do Rio de 

Janeiro de 1992, que os jingles são peças maleáveis cuja introdução de pequenas mudanças 

no ritmo da música e nos interpretes e nas interpretações podem produzir novos enunciados 

para sua mensagem. Tal estratégia de edição e reedição das musicas é utilizada pelos 

publicitários para marcar a dinâmica emocional da campanha. Além disso, as músicas, 

quando são articuladas às imagens, possibilitam a criação de incontáveis vinhetas e 

videoclipes, que também são usadas como armas (ainda mais poderosas) para fazer apelos 

emocionais aos eleitores. Nas propagandas de Pitta observamos que as mensagens 

musicais, que nas campanhas dos anos 1980 tinham a função mais comum de auxiliar o 

discurso político a adequar-se a lógica de comunicação da televisão, assumiram 

definitivamente novas funções. O formato musical e imagético dos videoclipes foi o meio 

preferido da campanha pepebista para endereçar mensagens sobre temas específicos e 

também para tentar despertar emoções nos seus eleitores: medo, otimismo e euforia.     

Quanto à ex-prefeita Luiza Erundina, o gráfico de conteúdo dos seus programas 

aponta que ela colocou em prática duas estratégias discursivas distintas na campanha. No 

primeiro turno, a maior parte do esforço de argumentação repousava nos ombros dos 

repórteres. Os destaques do programa, em termos de tempo de participação, foram os 

narradores (46,5%), Erundina (19,2%), políticos aliados (8,9%), jingles (7,5%), populares 

(7,5%) e vereadores (7,3%). No segundo turno, uma repórter negra assume a função de 

âncora e consome 19,6% do tempo do programa. Entretanto, a maior fatia de espaço da 

propaganda continuou a ser ocupada pelo narrador (29%) e por Erundina (24,7%). Um 

importante sinal da relação entre conteúdo e estratégia discursiva é comparamos as 

campanhas de Erundina e Benedita. Observamos que enquanto sua colega petista dedicou, 

na eleição à prefeitura do Rio de Janeiro em 1992, 20% do seu programa para veicular 

mensagem de artistas e populares, em favor da sua candidatura, a ex-prefeita reservou 

menos de 10% do seu espaço na televisão para este propósito. É curioso notar que ambas as 
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candidatas petistas - Erundina e Benedita - tiveram menos tempo de exposição nos seus 

programas de HGPE que seus respectivos concorrentes, César Maia e Celso Pitta.     

Várias hipóteses podem ser levantadas sobre o padrão de exposição que estas 

campanhas fazem dos seus candidatos, sobretudo sobre o controle rigoroso que foi feito das 

aparições dos principais protagonistas do teatro eleitoral.  Antes de tudo, é importante 

ressaltar que sem interrogar os responsáveis pela definição das estratégias de comunicação 

das campanhas é possível apenas especular a lógica que orienta a aparição dos candidatos 

nos seus programas, uma vez que no estudo de análise do discurso é impossível capturar a 

intenção do ator, mas os sentidos dos seus enunciados. Uma primeira hipótese seria uma 

tentativa de evitar que fatores como preconceito e antipatias baseadas em raça, gênero, 

classe e regionalismos, catalisassem rejeições aos candidatos e dessa forma prejudicasse a 

conquista dos votos. Isto é o medo da influência de fatores “não-políticos” na escolha do 

eleitor. Outra linha de raciocínio – que leva em consideração mais à prevalência de “fatores 

políticos” nos faz supor também que, talvez por se tratar de candidatas que se posicionam 

como desafiantes – que é uma condição que impele os concorrentes a assumirem o ônus de 

deferirem discursos de ataques aos seus adversários – ser-lhes-ia recomendado preservar 

mais a sua imagem e deixar que outros atores assumissem o papel de críticos diretos. Por 

último, lembrando de Burke (1994), no seu estudo sobre a construção da imagem pública 

do rei Luís XIV, podemos, ainda, cogitar que o controle das aparições dos candidatos na 

campanha visa não apenas evitar o desgaste da sua imagem, mas também uma tentativa de 

torná-la mais marcante, uma vez que só a expõe nas situações que lhe são mais favoráveis 

para propor sua interpretação sobre o mundo e sobre si mesmo. Qualquer quer seja a 

hipótese mais plausível para entendermos o padrão de participação de Pitta e Erundina nos 

seus programas de propaganda do HGPE, o que é importante perceber neste estudo 

comparativo sobre comunicação política é que a invisibilidade dos candidatos deve ser 

interpretada como parte da estratégia discursiva da campanha e, assim sendo, deve ser 

examinada com atenção.  

3.6. DIREITO DE RESPOSTA 

Um outro item que merece destaque nos gráficos de conteúdo dos programas dos 

candidatos Celso Pitta e Luiza Erundina, apesar de absorver pouco tempo no computo geral 
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das propagandas, é o tempo do “direito de resposta”. O tempo do direito de resposta é um 

indicador do grau e da natureza dos conflitos que ocorreram entre os candidatos. O instituto 

do “direito de resposta” é mecanismo que objetiva disciplinar a conduta dos candidatos no 

debate eleitoral. A lei proíbe propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos ou 

partidos, fixando punição para aqueles que descumprirem, conforme rege o seu artigo 53, 

parágrafo 1, que instrui que: “È vetada à veiculação de propaganda que possa degradar ou 

ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratora à perda do direito de 

veiculação de propaganda no horário gratuito do dia seguinte” (Mascarenhas, 2000, p. 116). 

Dessa forma, a legislação prever o mecanismo de que o direito de resposta “é assegurado o 

direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingida, ainda que de forma indireta, 

por conceitos, imagem ou afirmações caluniosas, difamatórias, injuriosa ou sabiamente 

inverídica, difundida por qualquer veiculo de comunicação social”. Um dos principais 

aspectos dessa lei é que ela oferece, como vemos, ao ofendido o direito de usar o espaço do 

programa do agressor tempo igual ao utilizado para desferir a ofensa, nunca inferior, 

porém, há um minuto, para apresentar os seus argumentos de defesa da sua imagem ou 

partido (Mascarenhas, 2000).    

Pitta foi punido, pelo TRE-SP, em seis oportunidades no primeiro turno e duas 

vezes no segundo, com a cessão de até um minuto do tempo do seu programa para que um 

candidato ou partido ofendido colocasse sua versão sobre informações e opiniões 

inapropriadas expostas nas propagandas dele na televisão. Na maioria das vezes, Erundina 

foi a candidata que mais vezes ocupou o programa do candidato malufista para, dentro das 

trincheiras inimigas, confrontar suas interpretações sobre os dados e fatos por ele ventilados 

nos seus programas.  Erundina por sua vez, também foi obrigada a ceder nove tempos de 

“direitos de resposta” a Pitta, sendo seis no primeiro turno e três no segundo turno.  

Todos os direitos de resposta de Pitta no primeiro turno foram obtidos junto ao 

programa de Luiza Erundina. Foram seis inserções, cada uma com duração de um minuto. 

Elas ocorreram entre os dias 20 a 26 de agosto em resposta aos ataques sofridos por ele nos 

programas veiculados pela ex-prefeita, entre os dias 13 a 16 de agosto. É importante 

destacar que esses ataques desferidos por Erundina contra Pitta ocorreram logo na segunda 

semana de HGPE, quando as pesquisas de opinião apontavam que o representante da 

coligação “Não deixe São Paulo Parar” havia assumindo a liderança da corrida à prefeitura.   



 

 

311 

Essa seqüência de direitos de respostas obtida por Pitta foi desencadeada devido às 

representações que ele empreitou, junto à justiça eleitoral, contra a candidata petista por ter 

veiculado duas peças de propagandas de ataque a sua imagem. Essas peças tentavam 

desconstruir o argumento de apelo à continuidade, mostrando que a eleição de um 

candidato sem experiência e sem autonomia política poderia ser desastrosa para a cidade. A 

primeira peça forçava a associação negativa da imagem de Pitta com a do ex-governador 

Luiz Antonio Fleury Filho, que havia chegado ao palácio do governo, nas eleições de 1988, 

conduzido pelas mãos do então governador Orestes Quércia e deixado este cargo marcado 

por um baixo índice de avaliação popular da sua administração e diversas acusações de 

corrupção. A peça com duração de cerca de vinte e oito segundos, apresentada quatro 

vezes, tanto abrindo quanto fechando o programa de Erundina, tentava explicar para o 

eleitorado o caráter da candidatura de Pitta, difundindo como humor ácido a idéia de que 

“Pitta ia ser o Fleury do Maluf”. Abaixo veremos a primeira versão desta peça que abriu, no 

dia 13/08/1996, a série de ataques de Erundina contra Pitta.  

Vídeo: 
“Em estúdio (plano aproximado de peito), mulher branca, aparentando 42 anos, veste 
blusa salmão. De perfil, fala olhando para cima, à esquerda, mão no queixo, como se 
estivesse refletindo. Fundo dourado com luzes e sombras. 

Vira para frente, fala dando muita ênfase, gesticula forte com o braço esquerdo. 

Zoom aproxima a imagem de rosto lentamente 

(00:28: 70) 

Congela imagem. 

Embaixo, à esquerda “Erundina” com estrela embaixo do nome. A letra A se torna a 
ponta da estrela. 
(00:03: 74) 

Áudio: 

Atriz: Às vezes eu fico pensando, se o Pitta vai ser um bom Prefeito só porque o Maluf 
está apoiando ele. Não. Apoiando, é modo de falar, né? O Maluf está apostando todas 
as suas fichas no Pitta.  

Aí, eu me lembro do Fleury. Ninguém conhecia. O Quércia apostou todas as suas fichas 
nele. O Fleury foi um bom governador pra você, como o Quércia disse que ia ser? 
E o Pitta? Vai ser um bom Prefeito, só porque o Maluf disse que vai ser? Ou o Pitta vai 
ser o Fleury do Maluf?  
 
Narrador em off: 
 Vote na experiência. Vote em Erundina. 
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Dois programas depois, no dia 16/08, a mesma atriz Rose Campos que havia 

representado o primeiro texto de ataque a Pitta volta à cena com outra propaganda. Nesta 

segunda versão, os publicitários do PT abriram mão da metáfora “Pitta é Fleury” e 

trabalharam a intertextualidade com o público para construir mentalmente os cenários 

possíveis caso a parceria de Maluf como Pitta não se desenvolvesse como eles estavam 

projetando: “Você já pensou que perigo seria um prefeito que pensa com a cabeça de outro, 

não tem idéia própria, só diz que quer fazer igualzinho ao outro...” O discurso mais uma 

vez desfere ataques pessoais ao candidato do PPB, insinuando que lhe faltava competência 

e autonomia. O traço distintivo desta propaganda é o tom irônico e o comentário final que 

precipitava conotações racistas, uma vez que remetia aos esquetes de diálogos em que um 

indivíduo pede a outro que conte mais uma piada “Ah! Me liga se você souber uma do 

Pitta.”, cujo conteúdo geralmente lida com algum tipo de estereótipos contra grupos étnicos 

e raciais da sociedade (tais como: negros, mulheres, portugueses, judeus, etc.), 

depreciando-lhe o caráter. A peça abaixo desencadeou a série de direitos de resposta 

obtidos por Pitta junto ao programa de Erundina e vice-versa. Algumas vezes, os debates 

desenvolvidos sob rubrica do direito de resposta materializavam replicas e treplicas. Este 

fato revela a importância que os contendores atribuíam a defesa das suas posições no debate 

eleitoral a despeito dos seus discursos de rejeição à campanha suja. 

 
Vídeo: 
 
“Fundo, manchete do Jornal Folha de S.Paulo “Maluf faz carreata no lugar de Pitta”. 
Em primeiro plano três pilhas de jornal. 
(00:03: 95) 
Em estúdio (plano aproximado de peito), mulher branca, aparentando 42 anos, veste 
camiseta azul claro. Fundo dourado, sombras e luzes. 
Teatralização das cenas. 
Faz gesto com a mão, indicando morte. 
Vira para direita como se fosse sair de cena. Retorna falando com a mão na boca, 
cochicho. 
Som de telefone. 
Sai pela direita. 
 
Áudio: 
Narrador em off: Tá no jornal: Maluf faz carreata no lugar de Pitta. 
Atriz: Você já pensou que perigo seria um prefeito que pensa com a cabeça de outro, 
não tem idéia própria, só diz que quer fazer igualzinho ao outro. E se de repente um 
briga com o outro, ou então o outro ô ... (morre). Pode acontecer com qualquer um.  
Como é que fica? Pense nisso! 
Ah! Me liga se você souber uma do Pitta. 
Piada não. Uma idéia. Me liga! 
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A estratégia da campanha de Pitta para responder aos ataques de Erundina consistia 

em três movimentos totalmente articulados: acusar a adversária de está fazendo uma 

“campanha suja”, mostrar uma postura acima da briga e ostentar uma retórica com ênfase 

na apresentação de propostas para resolver os problemas da cidade. O tempo extra 

conseguido pelo direito de resposta no programa do adversário, o candidato da coligação 

“Não deixe São Paulo parar”, normalmente, preferia usar o recurso da locução em off para 

apresentar editorias defendo-se dos ataques. Do lado da ex-prefeita Luiza Erundina, o 

candidato a vice-prefeito Aloízio Mercadante ou então a atriz Rose Campos (que cumpria o 

papel de comentarista da campanha chamando a atenção do público para os principais 

argumentos do segmento e imprimindo um toque de humor às criticas que dirigia ao 

candidato Celso Pitta, como nos esquetes acima que diziam que “Pitta ia ser o Fleury do 

Maluf”) tinham a missão de ocupar o tempo dos direitos de resposta para fazer o que fosse 

necessário em nome da sua candidata. Vejamos a primeira peça do tipo “tempo direito de 

resposta” da campanha de Pitta apresentado no programa de Luzia Erundina do 20/08/1996:  

 
Vídeo: 
Interrupção brusca. 
Imagem da cidade de são Paulo ao anoitecer é congelada. 
Texto centralizado em fonte branca. 
(video narrador em off) 
Permanece ao fundo. 
Texto, com recursos de animação, vai rolando de baixo para cima, ao mesmo tempo em 
que o narrador em off  fala. 
 
Áudio: 
“Narrador em off: Direito de resposta concedido pelo Tribunal Regional Eleitoral, ao 
candidato Celso Pitta, em virtude das falsas acusações feitas no programa da candidata 
Luiza Erundina do PT. 
O candidato Celso Pitta lamenta que a candidata Luiza Erundina, do PT, que começou 
seu programa de forma tão elegante, tenha, repentinamente, mudado sua postura, 
permitindo que o seu programa baixasse o nível da campanha, que até então vinha se 
conduzindo de forma tão respeitosa.  
Ao mesmo tempo, Celso Pitta reafirma que, mesmo sendo vitima de mentiras e 
agressões, não mudará o seu tom, respeitoso e educado, e seguirá em frente usando este 
horário exclusivamente, para todos os dias, apresentar propostas e soluções para os 
problemas de São Paulo, como o Fura-Fila, a continuação do Cingapura, do PAS, do 
Leve-Leite, entre tantos outros projetos. 
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Outro tema que gerou “direito de resposta” foi à crítica de Erundina à política de 

habitação de Celso Pitta. A representante petista sustentava que os moradores transferidos 

das favelas para os apartamentos do projeto Cingapura não se tornariam proprietários 

desses imóveis, mas viveriam neles com estatuto legal similar ao de inquilinos em regimes 

de aluguel. Esta acusação bombástica precipitou mais uma série de debates no HGPE. Esse 

embate contribuía para que cada lado trouxesse para seus programas juristas para sustentar 

suas versões quanto a natureza do contrato que orientava este programa da prefeitura. Estes 

debates estão representados no gráfico de análise de conteúdo na categoria de juristas – que 

incluía os depoimentos de qualquer técnico sobre temas que estivesse sendo tratados na 

campanha. Os gráficos 9 e 10 (já apresentados) indicam que no primeiro e no segundo o 

uso de argumentos técnicos de apelo à credibilidade da fonte fez parte da estratégia 

discursiva dos candidatos. Ao longo de toda a campanha, por está sob fogo cerrado das 

críticas e ataques de Luiza Erundina, Pitta usou duas vezes mais este recurso retórico que 

sua adversária (6,6% contra 3,5%).            

No segundo turno, Pitta foi punido apenas uma vez, tendo que ceder o tempo a 

Erundina, enquanto ela foi obrigada a ceder três minutos do seu programa a Pitta. Este fato 

possibilitou que no último dia de veiculação do HGPE o candidato do PPB incorporasse ao 

seu programa todo este tempo da ex-prefeita, de maneira a diminuir-lhe a quase pela 

metade e garanti-lhe a quase exclusividade deste programa.  Podemos imaginar a vantagem 

de Pitta sobre Erundina por ele ter conseguido reter para si a oportunidade de apresentar a 

mensagem final no debate do palanque eletrônico. 

 
3.7. OS OBJETIVOS DAS PROPAGANDAS E AS PLATAFORMAS DOS 
CANDIDATOS NO DEBATE ELEITORAL 
 

Até o momento, na tentativa de informar sobre o conteúdo das propagandas 

eleitorais dos candidatos Celso Pitta e Luiza Erundina, privilegiamos a observação da 

identificação dos conteúdos dos programas e da sua distribuição segundo tempo. Este foi 

nosso primeiro passo para qualificar o conteúdo destas propagandas. Agora nossa análise 

avançará lançando luz sobre outro conjunto de elementos que além de qualificar melhor o 

conteúdo das propagandas, revela também os principais pontos das estratégias discursivas 

dos candidatos, isto é, os objetivos, os principais temas tratados pelos candidatos, a forma 
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como eles preferiram interpelar a audiência e o posicionamento político por eles ostentado. 

Consideramos que estes dados sobre os conteúdos dessas propagandas permitem descrever 

tanto a moldura como as características da estratégia de argumentação da campanha.   

Talvez influenciado pela tese de que os eleitores rejeitam candidatos que 

desenvolvem campanhas sujas – isto é, aquelas baseadas mais no ataque aos adversários do 

que na apresentação de suas plataformas políticas – o que se observava, conforme revela a 

Tabela 15., era a tendência geral de Pitta e Erundina de concentrarem seus esforços de 

campanha no sentido de mostrarem mais suas propostas para administrar a cidade, do que 

de atacarem a imagem dos seus adversários ou mesmo para a desconstrução direta dos 

argumentos deles. Não podemos descartar também a hipótese de que os candidatos já 

estavam igualmente atentos aos quadros das eleições passadas que sinalizavam que 

usualmente nas disputas para prefeito, mesmo nas grandes metrópoles, a capacidade de 

propor soluções para resolver os problemas locais tem grande peso na avaliação dos 

eleitores das credenciais dos candidatos, inclusive da forma como apreendem suas imagens. 

 
 
Tabela 15.   
 

OBJETIVO DA MENSAGEM DO HGPE DE CELSO PITTA (PPB) E LUIZA 
ERUNDINA (PT), NO 1o. E 2o. TURNO, SÃO PAULO, 1996 

 
Celso Pitta – PPB Luiza Erundina – PT 

1o Turno 2o Turno 1o Turno 2o Turno 
 
Objetivo do 
segmento N % N % N % N % 
Ataque 18 2,4 04 2,5 35 7,0 31 14,4 
Defesa 72 9,7 14 8,7 10 2,0 05 2,3 
Construção 561 75,9 102 63,4 340 68,0 110 51,2 
Desconstrução 17 2,3 02 1,2 30 6,0 01 0,5 
Chamada 60 8,1 39 24,2 62 12,4 67 31,2 
Ensinar a votar 10 1,4 00 0,0 23 4,6 01 0,5 

Total 739 100 161 100 500 100 215 100 
   Fonte: Pesquisa de Tese: “A inevitável Visibilidade da Cor”. 
 

No primeiro turno foi mais fácil para Erundina seguir esta postura tática, pois ela 

contava com a ajuda dos outros candidatos para atacar todos os francos possíveis de Pitta - 

sobretudo a crítica ao argumento principal da campanha dele que defendia que a 

continuidade administrativa era fundamental para preservar as conquistas da administração 

de Maluf – enquanto ela, elegantemente, fazia propaganda das suas virtudes para ser 
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prefeita e das propostas de governo, e, de vez em quando, engrossando o coro dos críticos, 

dava uma estocada nele. Com efeito, como mostra a Tabela 16., abaixo, apenas 14,6% das 

mensagens de propaganda veiculadas por Erundina ostentavam uma posição de franca 

oposição ou critica ao governo de Paulo Maluf, a maior parte do tempo (85,2%) sua 

campanha não expressava nenhum posicionamento sobre essa administração. Ao que 

parece, além de tentar cristalizar os contornos positivos da sua própria imagem, os petistas 

tinham receio de lançar críticas intensas e extensivas ao governo malufista, devido aos altos 

índices de aprovação que essa administração gozava naquele momento e a significativa 

simpatia que alguns projetos gozavam junto aos segmentos de baixa renda que, como 

sabemos, sempre foram parte do público-alvo dos discursos da esquerda. É justamente este 

ambiente de céu de brigadeiro para o discurso de elogio aos projetos do prefeito que levava 

Pitta a ficar tão à vontade para vestir a camisa do governo ao longo de toda a campanha, 

como também para encampar, quando era preciso, a posição de oposição explicita ao 

governo federal e estadual sempre que tentava se defender das ofensivas do representante 

tucano, José Serra, contra sua candidatura.  

 
 
Tabela 16.   
 

POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO AO GOVERNO DE CELSO PITTA (PPB) E 
LUIZA ERUNDINA (PT), NO 1o. E 2o. TURNO, SÃO PAULO, 1996 

 
Celso Pitta – PPB Luiza Erundina – PT 

1º Turno 2º Turno 1º Turno 2º Turno 
Posição em 
relação ao 
governo N % N % N % N % 

Inexistente 246 33,2 56 34,8 426 85,2 166 77,2 
Situação 477 64,4 104 64,6 1 0,2 1 0,5 
Oposição 7 0,9 ---- ---- 31 6,2 16 7,4 
Crítico 11 1,5 1 0,6 42 8,4 32 14,9 
Total 741 100 161 100 500 100 215 100 

        Fonte: Pesquisa de Tese: “A inevitável Visibilidade da Cor.” 
 
 
Nesse sentido, a estratégia discursiva da ex-prefeita mostrou contornos típicos de 

campanha de político mandatário, devido a sua disposição de dar conta das suas realizações 

passadas e a apresentação das suas propostas futuras, visando convencer os eleitores que 

merece permanecer no poder; ou melhor, retornar ao comando da prefeitura. Embora pareça 

algo incongruente, esse discurso de mandatário foi empregado por uma candidata que desde 
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o primeiro programa se posicionou como principal desafiante de Pitta, o candidato da 

situação. Ou seja, Erundina era uma desafiante com uma postura de mandatário. 

Esta estratégia predominou ao longo do primeiro turno. No confronto final, com 

apenas 12 programas para reverter às intenções de voto que se configuravam 

significativamente favorável ao candidato malufista, com uma vantagem de 14 pontos 

percentuais, o aumento na taxa de ataques desferidos por Erundina revela uma nova 

disposição de luta para reverter este cenário (Tabela 15). O aumento no número de 

chamadas convocando os militantes e simpatizantes a se engajarem na campanha também 

aponta para isto. Contudo, apesar da necessidade de destruir os argumentos da campanha de 

Pitta, os estrategistas petistas não abandonaram o conceito principal da sua campanha: a 

idéia de que Erundina representava um “PT que diz SIM”. Isto é, um partido pró-ativo, 

capaz de dialogar com todos os setores da sociedade, inclusive com seus adversários. Isso 

explica, em parte, porque apesar da insistência do seu candidato à vice-prefeito, Aloizio 

Mercadante, para que a campanha fosse mais dura nos ataques a Pitta, metade da 

propaganda de Erundina, no segundo turno, ainda tinha por objetivo construir uma imagem 

da candidata ou apresentar suas propostas, na maioria das vezes sem revelar seu 

posicionamento frente à administração em curso. Mesmo na fase decisiva da campanha, a 

estratégia da ex-prefeita consistia em lançar criticas constantes à administração de Paulo 

Maluf, comparar os resultados da sua administração com a dele, mas raramente se colocar 

explicitamente no papel de oposição, como fez o candidato do PSDB. Este é um exemplo 

daquilo que os analistas passaram a denominar de um PT light. Um partido que prefere se 

apresentar sem os marcadores da ideologia dos discursos da esquerda tradicional, e menos 

ainda com a postura de radicalismo, que juntos corrompiam sua imagem junto a vastos 

segmentos da opinião pública como sendo uma alternativa inviável para satisfazer os 

interesses de toda a sociedade.  

Nesse contexto, para não jogar fora todo o esforço de reconstrução da sua imagem e 

do seu partido, Erundina tentou manter, no segundo turno, a mesma estratégia retórica do 

primeiro turno. Todavia, o confronto com Pitta incentivou à ex-prefeita a apostar no apelo 

às identidades, notadamente as partidárias, de gênero e racial, como “cartas” capazes senão 

de mudar o jogo, pelo menos fazer com que ele pendesse mais a seu favor. Isto significou 

um retorno às armas que sempre se mostraram eficientes quando os petistas entram na 



 

 

318 

guerra pelos votos: mobilizar a identidade do eleitorado com o partido e com os seus 

candidatos. Se Erundina encontrava dificuldade para virar o jogo, Pitta, por sua vez, 

mostrou não ter nenhum interesse de fazer grande ajuste em sua propaganda, salvo aquele 

que já mencionamos anteriormente que foi o de ganhar mais visibilidade no vídeo e 

fortalecer sua imagem. 

Na Tabela 17 que mostra os principais assuntos tratados nos programas de Pitta e 

Erundina, podemos perceber que a agenda desses candidatos no primeiro e no segundo 

turno. Observe que ambos os candidatos conduziram as suas campanhas na primeira fase 

mostrando grande preocupação em atender as “necessidades funcionais” dos paulistanos 

que, se parafrasearmos os profissionais da propaganda, poderíamos definir como 

necessidades relativas aos problemas reais e potenciais de consumo de bens e serviços 

coletivos (Shimp, 2002). Assim sendo, apesar da grande variedade de temas apresentados 

no quadro, chama atenção o esforço do candidato Celso Pitta em discutir as questões de 

saúde, educação, transporte e trânsito, habitação, abastecimento e segurança pública. Trata-

se de tópicos que sua campanha primava por divulgar as realizações da administração de 

Paulo Maluf para, em seguida, se comprometer a continuar e a ampliar os projetos.  

Na área de saúde destacava-se o PAS – Programa de Assistência a Saúde; na 

educação, era o programa Leve-Leite; na habitação, era o programa Cingapura; no 

transporte, era a promessa de implantação de um sistema de ônibus especial chamado de 

“Fura-Fila” para resolver os problemas de engarrafamentos gigantes que aterrorizavam a 

cidade. Impossível não se admirar ao ver que o representante do PPB – um desconhecido 

estreante em corridas eleitorais – tenha dedicado menos que 20% dos segmentos do seu 

programa para a construção da sua própria imagem no primeiro turno e menos da metade 

deste nas peças no segundo turno. Esse dado oferece mais uma oportunidade de refletir 

sobre a estratégia discursiva dos candidatos, sobretudo no que concerne ao processo de 

construção das suas imagens.  
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Tabela 17.  
 
ASSUNTO PRINCIPAL DOS SEGMENTOS DE PROPAGANDA DO HGPE DE CELSO 

PITTA E LUIZA ERUNDINA 1o. E 2o. TURNO, SÃO PAULO,1996 
 

Celso Pitta – PPB Luiza Erundina – PT 
1o Turno 2o Turno 1o Turno 2o Turno 

 
Assunto principal do segmento 

N % N % N % N % 

Ausente 32 4,3 05 3,1 30 6,0 34 15,8 
Segurança pública 25 3,4 12 7,5 08 1,6 03 1,4 
Saúde/ saneamento 108 14,6 24 14,9 56 11,2 ---- ---- 
Educação 72 9,7 16 9,9 18 3,6 02 0,9 
Infra-estrutura (energia, estradas) 08 1,1 05 3,1 01 0,2 02 0,9 
Problemas sociais 09 1,2 ---- ---- 09 1,8 16 7,4 
Economia e desenvolvimento 04 0,5 ---- ---- 06 1,2 01 0,5 
Político-ideológico/ programa de 
governo 

11 1,5 07 4,3 12 2,4 20 9,3 

Transporte/ trânsito 72 9,7 10 6,2 39 7,8 34 15,8 
Esporte/ cultura/ lazer     02 0,4 03 1,4 
Ética na política 05 0,7 03 1,9 05 1,0 06 2,8 

Habitação 72 9,7 09 5,6 31 6,2 02 0,9 
Continuidade político-
administrativa 

24 3,2 19 11,8 ---- ---- ---- ---- 

Cardápio 03 0,4 02 1,2 02 0,4 ---- ---- 
Imagem do governo 51 6,9 03 1,9 01 0,2 02 0,9 
Imagem do candidato 146 19,7 15 9,3 150 30,0 24 11,2 
Imagem do partido ---- ---- ---- v 01 0,2 ---- ---- 
Imagem da campanha 25 3,4 15 9,3 20 4,0 17 7,9 
Imagem do adversário 13 1,8 08 5,0 10 2,0 20 9,3 
Emprego/ trabalho 14 1,9 ---- ---- 41 8,2 03 1,4 
Abastecimento 36 4,9 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Grupos sociais (mulheres, negros)     13 2,6 02 0,9 
Pesquisa de opinião/ intenção de 
voto 

08 1,1 08 5,0 08 1,6 05 2,3 

Chamada participação (doações, 
carreatas, fiscalização) 

03 0,4 ---- ---- 37 7,4 19 8,8 

Total 741 100 161 100 500 100 215 100 

   Fonte: Pesquisa de Tese: “A inevitável Visibilidade da Cor”. 
 

A estratégia de Erundina ao longo da campanha foi sempre a de navegar ao ritmo 

das demandas do eleitorado e no compasso das promessas dos seus concorrentes mais bem 

colocados nas pesquisas, tendo Pitta a sua frente e Rossi e Serra no seu encalço. Via-se 

claramente que nenhuma das grandes candidaturas queria navegar contra as pesquisas que 

diziam que o eleitorado desejava a continuidade dos projetos bem sucedidos da 

administração de Paulo Maluf. Dessa maneira, a plataforma política da candidata petista 

não se distinguia muito daquela defendida pelos seus adversários, sobretudo na área de 

saúde e habitação, como mostra o Quadro 4 abaixo, com as principais propostas veiculadas 
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pelos quatro principais candidatos que disputavam a corrida à prefeitura de São Paulo na 

eleição de 1996.  Olhando por outro ângulo, esses dados apontam que, desde o inicio da 

corrida eleitoral, a campanha de Pitta conseguiu definir a agenda do debate eleitoral quando 

atraiu seus adversários para discutir a qualidade das obras de Maluf e os méritos dessa 

administração, sobretudo os prós e contras do Programa de Assistência à Saúde (PAS) 

implantado pelo governo municipal e o programa de erradicação de favelas (Projeto 

Cingapura).  

A candidata Luiza Erundina tentava diferenciar-se dos seus concorrentes 

encampando uma retórica de sedução e por fazer apelos com propostas pragmáticas aos 

trabalhadores, isto é, que iriam trazer-lhes benefícios. Dessa forma, conforme dados da 

Tabela 17, vemos a candidata conduzir seu partido para o centro, muitas vezes, fazendo eco 

às propostas de Pitta, com a lista dos temas tratados por esses dois candidatos nos 

programas. No primeiro turno, é notável o esforço da ex-prefeita para apresentar suas 

propostas para resolver os problemas nas áreas da saúde (11, 2%), transporte (7,8%), 

habitação (6,2%), geração de emprego (8,2%). 
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Quadro 4.  
 

PROPOSTAS DE GOVERNO DOS QUATRO PRINCIPAIS CANDIDATOS NO 
PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES À PREFEITURA DE SÃO PAULO, 1996 

 
Propostas Celso Pitta - PPB Luiza Erundina – PT José Serra – PSDB Francisco Rossi – PDT 

Aumentar o efetivo 
da Guarda Civil de 4 
mil para 10 mil 
pessoas 

Criar 26 postos da Guarda 
Civil nos distritos mais 
violentos 
 

Remunerar policiais 
militares com um pró-
labore para que 
participem de programas 
da prefeitura 

Contratar 12 mil novos 
guardas metropolitanos 
 

Realizar convênio 
que permita o 
pagamento de pró-
labore a policiais 
militares 

Escalar os guardas para 
plantões em locais 
próximos do bairro onde 
moram 

Trabalhar em operações 
de rua em conjunto com a 
PM 
 

Instalar 35 mil rádios em 
táxis da cidade para formar 
uma rede de informações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segurança * afirma que a 

solução para esta 
área é a 
municipalização da 
segurança. Seu 
partido já defende 
este projeto na 
Câmara dos 
Deputados 

  Criar a Secretaria 
Municipal de Segurança 

Manter e ampliar o 
PAS (Programa de 
Assistência a Saúde) 

Criar o SIM (Sistema de 
Saúde Integrada) 
Recolocar nos cargos os 
funcionários da secretaria 
que não aderiram ao PAS  
 

Municipalizar, mediante 
repasse de verbas, 
equipamentos do governo 
do Estado 
 

Reformular o Plano de 
Atendimento à Saúde, 
criando uma cooperativa 
de usuários que poderia 
fiscalizar o seu 
atendimento 

Realizar programas 
de treinamento para 
os funcionários que 
integram o PAS 
(Plano de 
Atendimento à 
Saúde) 

Municipalizar, mediante 
repasse de verbas, 
equipamentos do governo 
do Estado 

Organizar uma central de 
vagas de internação 
hospitalar 
 

Municipalizar, mediante 
repasse de verbas, 
equipamentos do governo 
estadual 

Formar equipes 
especializadas no 
atendimento a idosos 
nas unidades do PAS 

Descentralizar a gestão dos 
recursos 

Fortalecer o Conselho 
Municipal de Saúde, 
composto por várias 
entidades sociais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saúde 

Criar casas de 
recuperação para 
drogados 

Estimular programas de 
medicina preventiva 
 

  

Isentar 
microempresas 
sediadas em bairros 
carentes do 
pagamento de 
impostos como 
IPTU e ISS e de 
taxas como a de 
coleta de lixo 

Implantar um programa de 
renda mínima familiar 

Criar 30 centros 
formadores de mão de 
obra, as "fábricas de 
empregos'' 
 

Adotar um programa de 
renda mínima, exigindo do 
beneficiado uma 
contrapartida em prestação 
de serviços à comunidade 

 Criar uma agência 
municipal de recolocação 
de desempregados no 
mercado de trabalho 

Financiar a criação de 
novas empresas e criar 
convênios com Sebrae e 
Fiesp 

Oferecer um "kit 
desemprego'', com vale-
refeição, vale-transporte e 
ficha telefônica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desemprego 
 

 Subsidiar custos das 
famílias de 
desempregados 

Criar o "cheque-
estágio'' para financiar 
estágios remunerados 
em empresas 
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Criar passagem de 
ônibus válida para 
várias linhas 
integradas 
 

Municipalizar o sistema de 
transporte coletivo da 
cidade, pagando às 
empresas transportadoras 
por prestação de serviços 

Elevar a participação 
acionária da prefeitura no 
Metrô, participando da 
continuidade de obras em 
quatro trechos 

Criar o Sistema de 
Veículos Leves Sobre Via 
Elevada, um tipo de "Fura-
Fila'' 

Criar o sistema do 
Veículo Leve sobre 
Pneus, o "Fura-Fila'' 

Redirecionar as linhas de 
ônibus da cidade, 
procurando 
descongestionar o centro 

Implantar seis corredores 
de ônibus 

Fundir as empresas São 
Paulo Transporte e CET 

Criar linhas de 
microônibus para 
levar pessoas até o 
Metrô 

  Alterar os horários do 
comércio para evitar 
congestionamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte 

Implantar mil novos 
semáforos 

   

Criar a Universidade 
da Zona Leste, com 
cursos nas áreas de 
tecnologia, 
biomédicas e 
humanas 

Descentralizar a utilização 
dos recursos nas escolas 
municipais 
 

Aumentar os turnos 
escolares de quatro para 
cinco horas 
 

Construir 300 escolas 
municipais de educação 
infantil 
 

Implantar nas 
escolas municipais 
equipes de médicos, 
dentistas e 
enfermeiros 

Criar grupos de reciclagem 
de profissionais com 
auxílio de universidades 

Descentralizar a aplicação 
de recursos nas escolas 

Dar maior autonomia às 
escolas na gestão de 
recursos 
 

Implantar 536 
laboratórios de 
informática em 
escolas municipais 

Dar ao Conselho 
Municipal de Educação a 
participação na definição 
das diretrizes da secretaria 
da área 

Implantar escolas técnicas 
e cursos 
profissionalizantes 

Criar uma escola 
profissionalizante em cada 
bairro da cidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Educação 

  Valorizar a utilização das 
escolas no período de 
férias 

 

Construir 
apartamentos para 
pessoas com renda 
familiar entre 6 e 12 
salários mínimos 

Priorizar assistência a 
moradores favelados em 
áreas de risco 

Desenvolver programas 
de mutirão em conjunto 
com o governo estadual 
 

Criar um programa 
habitacional específico 
para servidores públicos 
para idosos e para 
portadores de deficiência 
física 

Estimular a 
formação de 
cooperativas de 
construção de 
imóveis 

Incrementar o sistema de 
construções por mutirão 

Financiar a aquisição de 
lotes para a população de 
baixa renda 
 

Refinanciar as prestações 
atrasadas da Cohab 
 

Manter o Projeto 
Cingapura 

Manter o Projeto 
Cingapura 

Manter o Projeto 
Cingapura 

Manter o Projeto 
Cingapura 

 
 
 
 
 
 
 
 
Habitação 

 Agilizar a regularização de 
loteamentos ainda sem 
documentação 

Rever os planos de 
comercialização da Cohab 
priorizando trabalhadores 
de baixa renda 

 

Não tem proposta Criar subprefeituras, com 
autonomia orçamentária 

Criar subprefeituras, que 
administrarão as regionais 
 

Criar um setor que 
mantenha em auditoria 
constante todas as 
secretarias 

 Criar conselhos de 
representantes de entidades 
populares, que poderão 
opinar no encaminhamento 
de recursos pelas 
subprefeituras 

Implantar técnicas de 
gestão utilizadas na 
iniciativa privada 
 

Desenvolver um projeto de 
controle da qualidade 

 
 
 
 
 
 
Reforma  
Administrativa 
 

 Facilitar o acesso de 
entidades populares ao 
desenho do orçamento 
municipal 

Criar a Secretaria 
Especial do Emprego e 
Desenvolvimento, para 
gerenciar os programas 
voltados à geração de 
empregos 

Criar um imposto único 
municipal 
 

Fonte: Folha de São Paulo, 27/09/1996 
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Como Erundina adotava a postura de desafiante do candidato malufista e tentava 

neutralizar e desconstruir os seus apelos eleitorais podemos ver, no referido quadro, a 

dinâmica do debate. Se o programa de Pitta concentrava propostas para a saúde, a candidata 

petista organizava seu programa seguinte com proposta nesse âmbito. É importante 

assinalar que a competição não estava baseada somente na observação da composição da 

plataforma política, mas também na estratégia discursiva. Por exemplo, para contrapor-se 

ao Programa de Assistência a Saúde – o PAS, implantado no mesmo ano da eleição pela 

administração de Paulo Maluf, Erundina prometeu que instituiria o Saúde Integrada 

Municipal – o SIM. Na eleição, essas siglas eram uma expressão da guerra entre as 

candidaturas de Erundina e Pitta, como ilustra esta peça veiculada no dia 9/8/1996.  

 
Vídeo: 
Erundina (plano aproximado de peito), em estúdio.  

No vídeo, lado direito, embaixo ‘Erundina 13’, em fonte vermelha. 

(00:38: 62) 

‘Sim’, tamanho grande, em fonte vermelha, no centro. Pano de fundo, pessoas se 
movimentando (rotina normal da cidade), imagem nublada. 
 
Áudio: 
Erundina: A questão da saúde, é ... sim prioridade no meu programa de Governo, será 
minha preocupação número um na Prefeitura. 
Eu não tenho, nenhum problema, em aceitar o que a atual administração tenha feito de 
bom, mas não é suficiente. Nós queremos ampliar e melhorar e, por isso, vamos criar o 
SIM – Programa de Saúde Integral Municipalizada, permitindo até marcar consulta por 
telefone. 
Qualquer pessoa terá direito a ser atendida em qualquer posto de saúde ou hospital. 
Este é um compromisso que assumo com São Paulo. 
Narrador em off: Erundina sim 

 
 

Além de falar que melhoraria e ampliaria os serviços de saúde, Erundina tentava 

estabelecer outras “sutis” diferenças entre os seus projetos para essas áreas e os projetos 

malufistas, como por exemplo, a promessas de que as consultas médicas passariam a ser 

marcada, comodamente, por telefone.  A candidata petista tentava diferenciar-se, ainda, do 

seu concorrente usando as propagandas dos projetos de políticas públicas como canal para 

dirigir apelos a segmentos específicos do eleitorado. O grupo social das mulheres foi o 

público predileto para os apelos das propagandas de Erundina. Como apelos de gênero, 

mostrando a preocupação com os seus problemas e sensibilidade para atender suas 

necessidades – Erundina anunciava que re-implantaria e ampliaria, através do SIM, os 
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programas de saúde da mulher que existiam na sua gestão passada. Este programa incluía 

programas de assistência a gestante, programa pré-natal, atendimento domiciliar e hospital 

aberto aos internos. Erundina tentava seduzir suas eleitoras prometendo que criaria o 

“hospital-dia”, distribuiria remédios gratuitamente e ampliaria os serviços de saúde. (ver 

Figura 14. Abaixo) 

 

Figura 14. 

 

           PROGRAMA LUIZA ERUNDINA, 12/08/96. HGPE – SP 

 

 

         Fonte: Pesquisa de Tese: “A Inevitável Visibilidade da Cor” 

 

Para aqueles que defendem a tese que a política de identidades não é um 

componente significativo da equação do voto do paulistano, a eleição de 1996 para prefeito 

aponta justamente para o oposto. Os apelos explícitos às identidades foram produto e 

embalagem (continham propostas e veiculavam mensagens) da propaganda dos quatro 

principais candidatos. A ex-prefeita do PT não hesitava em fazer apelos às mulheres, 

tentando mobilizar a identidade feminina como capital eleitoral. Da enunciação de 

propostas de defesa dos interesses das mulheres, passando por programas dedicados 

especialmente a interpelar o público feminino até a adoção de signos do feminismo como o 
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uso da cor de rosa em figurinos e cenários, as propagandas de Erundina não manifestavam 

o menor constrangimento para fazer apelos de gênero em sua campanha na televisão. 

Apesar de dirigir apelos especiais ao eleitorado feminino, Erundina não conseguiu 

fazer com que a identidade de gênero e suas propostas lhe garantissem a preferência das 

donas de casa ou das mulheres trabalhadoras ou das desempregadas (Novaes, 1996-b). De 

acordo com Novaes, a candidata petista encontrou mais dificuldade que o candidato 

malufista para conquistar a confiança das donas de casa – nesse que era um público que 

representava 20% do eleitorado. Pesquisas de opinião indicavam que Pitta era disparado o 

candidato preferido delas, de maneira que em cada 10 mulheres, cerca de 4 delas 

declaravam voto a Pitta, 2 delas a Erundina e apenas uma manifestava algumas intenção de 

voto em Rossi ou Serra. Para Novaes as preferências das donas de casa constituíram-se 

num verdadeiro termômetro para perceber o nível e qualidade da exposição de Pitta na 

televisão. O crescimento da audiência do HGPE contribuía para aumentar a aceitação dessa 

candidatura junto a todos os segmentos, sobretudo — conforme enfatizou Novaes (1996, 

p.16) —, junto “as donas de casa que eram as que mais assistiam à TV e as mais dispostas a 

votar em Pitta”.     

Contudo, não deixa de ser marcante ver a candidata petista preocupar-se em 

satisfazer as expectativas do eleitor quanto ao seu desempenho administrativo, algo que até 

então era uma marca do discurso dos candidatos dos partidos de direita, principalmente da 

retórica malufista. Como explica Balbachevsky & Holzhacker (2004), trata-se de um tipo 

de discurso que parte do pressuposto que uma expressiva parte do eleitorado, “valoriza 

sobretudo os resultados e menos a questão de saber quem os produz ou quais são e como 

serão removidos os eventuais obstáculos.” Vemos, neste contexto, que Erundina não ficou 

insensível a emergência de um olhar pragmático por parte dos eleitores para escolher os 

postulantes ao executivo municipal, como nunca antes visto na era da “nova república”. O 

argumento dela enfatizava que o seu desempenho passado dava-lhe credibilidade para 

propor futuras realizações. Esse era seu grande desafio de campanha, uma vez que ela 

encontrava menos dificuldades para mobilizar os seus laços de identidade com o eleitorado 

petista e com os partidos da coligação.  

A principal estratégia da candidata do PT era mostrar resultados de sua gestão 

anterior. Seu argumento era dizer que ela já fez os projetos que outros prometem somente 
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agora que irão fazer. Este era o mote para fazer o elogio à experiência como slogan de 

campanha. Ou seja, a divulgação do desempenho passado como estratégia para firmar uma 

credibilidade de realizadora. O que ela não contava era que entre o eleitorado paulistano 

parte das lembranças das obras do seu governo havia se desvanecido, enquanto entre outros 

grupos essa memória não lhe era muito favorável, pois aquilo que mais retinham de sua 

administração era a imagem de incapacidade do seu partido naquela época de se conduzir 

como uma alternativa viável de governo numa metrópole como São Paulo. 

 No segundo turno, o que se observou foi que Erundina abandonou o debate dos 

temas relativos às “necessidades utilitaristas” dos paulistanos e passou a tentar impor uma 

discussão dos temas que fazem parte da agenda tradicional do Partido dos Trabalhadores.  

Ou seja, os petistas hastearam as velhas bandeiras da esquerda e seus programas 

caracterizaram-se por tratar de problemas sociais (7,4%) e questões político-ideológicas e 

programas de governo (9,3%) e, por concentrar seu esforço na estratégia de fortalecimento 

da imagem de Erundina (11,2%), da campanha (7,9%), e da descontrução da imagem de 

Celso Pitta (9,3). De todas as “questões utilitaristas” que foram discutidas no primeiro 

turno, somente o tema “transporte e trânsito” (15,8%) continuou vivo nos programas 

petistas. 

Vemos, assim, confirmada a tese de Riker (1996) sobre a dinâmica de embate nas 

campanhas eleitorais que aponta que numa campanha quando um dos lados domina o 

debate em volume de apelos retóricos num determinado tema, o outro lado abandona este 

tema; e quando nenhum dos lados domina em volume, ambos abandonam o tema. A 

premissa básica é que o uso continuado de um tipo particular de argumento na campanha 

reflete a escolha do candidato de que aquele é o melhor modo de persuadir os eleitores, 

uma vez que no seu diálogo com o público, ele tende a usar apenas, palavras, imagens e 

símbolos que considera ser mais eficiente. Para Riker (1996, p.6) “quando o retor abandona 

os apelos de um tema, ele descobriu que estes falharam; e, segundo, que quando ele 

continua a fazer apelos, ele descobriu que esses apelos são persuasivos.” (tradução nossa).   

Um último item nesse quadro acima que merece comentário é a proporção entre as 

mensagens veiculadas para construir a imagem dos candidatos e aquelas voltadas para 

discutir as propostas deles. Vários estudos indicam que as campanhas envolvem mais 

discussões de questões que a construção da imagem dos candidatos (Kaid et al. 1984). 
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Entretanto, mesmo não sendo algo extraordinário na história das eleições, conforme indica 

Garramony (1984), é interessante ver que Pitta dedicou, proporcionalmente, pouco esforçou 

para dar destaque aos seus atributos pessoais para ser o prefeito da capital paulista e 

preferiu dar ênfase às propostas da campanha como suporte para o argumento da campanha. 

O aspecto relevante deste item é ver que o processo de construção da imagem desse 

candidato se desenvolveu por meio da situação geral que envolvia a apresentação das 

propostas, mas do que na divulgação de peças voltadas para caracterizar os atributos do 

candidato. Era justamente quando apresentava, dentro do horário gratuito, as obras que 

foram realizadas na administração de Paulo Maluf que Pitta enunciava suas qualidades.  

O que é essencial notar neste caso é que o aspecto dramático presente na 

performance do candidato no vídeo, ou daqueles que falavam por ele, contribuía para a 

caracterização da sua personalidade junto à audiência. Mais precisamente, observa-se que 

os dados sobre a inteligência de um candidato, assim como sobre sua competência, 

qualificação, eficiência, simpatia, confiabilidade, arrogância, superficialidade, etc., podiam 

ser lançados dentro de qualquer cena e discurso, como por exemplo, no caso da simples 

apresentação de um modelo de viatura policial que seria usado para fazer a segurança nas 

escolas públicas municipais, caso ele fosse eleito. Isto significa que ao investir na produção 

dos aspectos cênicos, iconográficos e dramáticos, que envolvem a presença do candidato no 

vídeo, os publicitários apostavam que o processamento geral da imagem contribui para 

torná-la mais positiva. Dessa forma, as mensagens com ênfase na apresentação das 

propostas visavam auferir bônus no processo de construção da imagem do candidato.  

Os estudos realizados por Garramony (1984) sobre as campanhas americanas 

oferecem referencias para analisar estratégias de comunicação. Ela indica que o efeito da 

presença e a natureza do tipo de comercial – se voltado para construção da imagem ou 

discussão de propostas – depende de componentes do processo de informação. Esta autora 

notou que a construção da imagem do candidato se dá também por meio do processamento 

de mensagens visuais e a caracterização da personalidade dos atores. Dessa forma, mesmo 

os comerciais que objetivam veicular as propostas da campanha contribuem para a 

redefinição da imagem do candidato, sobretudo se ele for o orador principal da peça. 

A propaganda eleitoral de Pitta na televisão projetava a imagem de um homem 

inteligente, seguro, calmo, sincero, trabalhador e pai-de-família. Além disso, era salientado 
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que ele era educado, qualificado, experiente, pró-ativo e dirigido por resultados. Para 

compensar a sua falta de experiência política, a solução encontrada foi enfatizar a 

competência técnica e administrativa dele. Mas se podermos apontar a principal imagem de 

Pitta que a campanha buscou consolidar foi a idéia de que ele era o “braço direito” de 

Maluf, como bem ilustra a mensagem de abertura da campanha no HGPE em que o prefeito 

revela seu endosso a candidatura de Pitta, veiculada no dia 3/8/1996. No seu discurso, 

Maluf defende que para transforma São Paulo em cidade cada vez melhor, “o homem é [....] 

é o Pitta”. Dessa forma, ele justificava sua escolha, listando os atributos que a campanha 

incessantemente tentou imprimir por meio de todos os tipos de peça: “Ele foi meu 

secretario de finanças e meu braço direito. É um homem sério, preparado, trabalhador, 

nele [...] eu confio, e por ele eu garanto”.    

Por sua vez, a estratégia de construção da imagem de Erundina dava saliência ao 

retrato de uma mulher, corajosa, experiente, determinada e afetuosa. A estratégia discursiva 

da ex-prefeita na sua propaganda televisiva consistia em evitar as imagens de locação em 

estúdio e privilegiar a produção de imagens externas, como cenas de campanha, 

reportagens, corpo-a-corpo com os eleitores dos bairros periféricos. O objetivo era projetar 

a imagem de uma governante carismática, querida pelo povo, cuja obra, à frente da 

prefeitura quatro anos atrás, ainda estava presente na memória das pessoas. A campanha 

esforçou-se para cristalizar a imagem da candidata como uma líder carismática, uma 

governante experiente, honesta e confiável, para tanto criou uma série de peças voltadas 

exclusivamente para construção da imagem da candidata, tais como videoclipes e spots.   

Se na história brasileira não faltam exemplos de políticos que encarnaram a figura 

do pai, Erundina não hesitou em projetar uma áurea de “grande mãe” para sensibilizar seus 

eleitores que seu interesse em voltar à prefeitura de São Paulo era motivado pelo desejo de 

amparar, nutrir e educar o povo paulistano, principalmente os pobres e os trabalhadores. A 

maternidade, no seu discurso, é representada com os atributos de coragem, determinação, 

firmeza. O interessante é que o fato de ser solteira e sem filhos não foi impedimento para 

que a simbologia da mãe fosse usada para construir a imagem de Erundina. Ao contrário, 

permitiu que a política fosse comparada ao exercício da maternidade, na medida em que 

sugeria que a ex-prefeita “adotou uma cidade inteira para cuidar” e tornou-a “sua razão de 

viver”, conforme destaca um dos clipes da campanha que analisaremos mais a seguir.  
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Como enfatizamos anteriormente, o apelo de gênero foi uma marca da campanha 

petista. A construção dessa imagem permitia, entre outras coisas, neutralizar as imagens negativas 

que retratavam a ex-prefeita como sendo “radical, raivosa e sectária”.  Além da necessidade de 

impor uma imagem pessoal positiva no cenário eleitoral, Erundina também conferia credibilidade às 

suas propostas apelando à força da identidade do seu partido. Nesse sentido, ela fez uso de uma 

estratégia recorrente entre os candidatos do PT: mostrar o sucesso dos governos petistas em cidades 

ao redor do país como prova da capacidade administrativa do seu partido.  

 
3.8. SOBRE A FORMA DA PROPAGANDA  
 

É importante salientar que a preocupação deste capítulo até o momento não se limitou a 

identificar os argumentos dos candidatos, mas, principalmente, buscou entender como o embate 

retórico da campanha se materializou nas estruturas discursivas das propagandas. Assim sendo, o 

nosso trabalho identificou alguns recursos de comunicação que os candidatos Celso Pitta e Luiza 

Erundina utilizaram nas eleições para prefeito de São Paulo de 1996. Usualmente, os analistas das 

campanhas eleitorais dedicam um grande esforço para decifrar o argumento da campanha dos 

candidatos, acreditando que a dinâmica do embate discursivo entre esses atores define as 

oportunidades de sucesso ou fracasso de uma candidatura. É bem verdade que no nosso caso já 

sabemos quais foram os discursos dos vencedores. Dessa forma, o que consideramos interessante 

observar aqui é o estilo dos programas, pois eles permitem caracterizar o ritmo dos debates, bem 

como a natureza das estratégias retóricas utilizadas por um e outro contendor. Nesse sentido, a 

Tabela 18 com os tipos de segmentos de mensagens utilizadas por Pitta e Erundina nos dois turnos 

da campanha nos oferece uma boa radiografia do debate eleitoral.   

Tabela 18. 

TIPO DE SEGMENTO DE MENSAGEM USADO NO HGPE                                              
DE CELSO PITTA E LUIZA ERUNDINA 1o. E 2o. TURNO 

 
Celso Pitta – PPB Luiza Erundina – PT 

1º Turno 2o Turno 1º Turno 2o Turno 
 
Tipo de 
Segmento 

N % N % N % N % 
Campanha 500 67,5 256 51,0 115 53,5 93 57,8 
Metacampanha 47 6,3 94 18,7 45 20,9 13 8,1 
Mensagem 
Auxiliar 

194 26,2 152 30,3 55 25,6 55 34,2 

Total 741 100 502 100 215 100 161 100 
Fonte: Pesquisa de Tese: “A inevitável Visibilidade da Cor” 
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No primeiro turno, a opção de Pitta foi muito mais veicular mensagem de campanha 

(explicitando suas propostas, promovendo direta e indiretamente os seus atributos, atacando 

os adversários e defendendo-se dos ataques) do que em falar sobre a campanha. Um 

aspecto que tem que ser destacado na campanha de Pitta é o uso intenso que foi feito de 

jingles e videoclipes. Se observássemos o tratamento técnico de imagem e voz das peças do 

programa de Pitta, veríamos que “os cantores” se constituíram nas vozes dominantes dos 

programas. Esse aspecto difere, significativamente, da propaganda produzida nos Estados 

Unidos onde a voz do candidato, âncora e cidadãos apresentam-se como vozes dominantes, 

enquanto as músicas, jingles, clipes e testemunho de personalidades desempenham um 

papel menor na estrutura dessas peças (Shyles, 1984). Como assinalamos anteriormente, no 

programa de Pitta observava-se que as mensagens musicais foram mais do que um meio 

para adequar os discursos políticos à linguagem televisiva, mas um dos principais recursos 

da campanha para interpelar os eleitores. O formato musical e imagético dos videoclipes foi 

o meio preferido pelos pepebistas para endereçar as mensagens visando despertar as 

emoções dos seus eleitores – sobretudo o medo, o otimismo e a euforia – sobre a imagem 

dos candidatos e dos temas que encabeçavam a agenda da eleição.  

No segundo turno, ostentando 21 pontos de vantagem nas pesquisas de intenção de 

voto sobre Erundina (54,6% contra 33,7%), vemos os pepebistas passarem a falar mais da 

campanha e diminuir a extensão das suas discussões de temas de campanha, visando criar 

um clima vitória. Os movimentos desses números mostram a mudança de estratégias 

discursivas de um e outro candidato de um turno para o outro da eleição. É interessante 

notar que, em termos retóricos, as estratégias deles pareciam seguir sentidos inversos, 

sendo o uso das mensagens de metacampanha – isto é, as peças criadas para falar sobre o 

desempenho dos candidatos, sobretudo das suas chances de vencer a corrida – o aspecto 

que sinalizava a mudança de postura dos candidatos.    

Seguindo o estilo das campanhas petistas, os programas de Erundina começaram o 

primeiro turno tentando mobilizar a militância a se engajar na campanha. Seu diálogo com 

os eleitores buscava dá sua versão sobre a disputa eleitoral, fixar a idéia de que Erundina 

era a única candidata que apresentava propostas que trariam mais benefícios para os 

trabalhadores, principalmente para os moradores dos bairros da periferia paulistana como a 

Zona Leste. Os programas da ex-prefeita convidavam os militantes a participarem de 
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passeatas, showcomícios e para se tornarem fiscais do partido e boca de urnas. O interesse, 

como sempre, era mobilizar o engajamento dos militantes das esquerdas. No segundo turno, 

inverteram-se as posições dos jogadores, e foi a vez de Erundina ignorar o andamento da 

campanha, uma vez que as pesquisas não lhe eram nada favoráveis, pois a cada rodada se 

prenunciavam a vitória de Pitta, e dessa forma sua estratégia foi fazer mais campanha que 

falar sobre suas chances na competição. Ela continuava tentando mobilizar os seus 

apoiadores fazendo uso de símbolos do PT, do movimento feminista e do movimento 

negro, tais como as cores vermelhas e a estrela do partido, a cor de rosa para representar a 

feminilidade e a apresentação de pessoas negras nas peças de propaganda. Via-se, mais 

uma vez, talvez embalados pela experiência de 1988, quando surpreendentemente 

conquistaram a prefeitura, que os petistas acreditavam que, com a participação da sua 

militância, eles conseguiriam colocar o curso da disputa a seu favor.  

Tal como Pitta, Erundina também se rendeu aos benefícios do marketing político e fez 

programas, completamente, ajustados à linguagem publicitária e a jornalística, como atesta 

a expressiva presença de mensagem no formato de videoclipes, jingles e vinhetas. Mesmo 

tendo contra si os spots, como nova referência para avaliar a comunicação política, ambos 

candidatos tiveram uma apreciação positiva da linguagem dos seus programas pela maior 

parte da audiência. O dado curioso a este respeito é que eram observadas diferenças 

significativas no estilo de programa dos candidatos, que repousavam não apenas nas 

estratégias retóricas, mas também nas técnicas de produção do segmento no formato de 

spots que eram inseridos nos programas e no estilo narrativo. Sem dúvida – conforme pode 

ser observado na Tabela 26 que lista os formatos de mensagem que foram utilizadas pelos 

candidates no HGPE, Erundina fez uso de um repertório mais restrito de recursos 

discursivos na campanha que Celso Pitta. 

Se lembrarmos que os programas de Pitta eram mais segmentados que os da sua 

adversária, como uma média de pelo menos 10 peças diferentes em cada edição que ia ao 

ar, nos cerca de 9 minutos de que dispunha, enquanto Erundina se esforçava para dentro 

dos seus cerca de 4 minutos de programa articular seis segmentos para fixar pelo menos um 

argumento da sua campanha, podemos – sem dúvida – ter uma noção do ritmo das 

propagandas desses candidatos. A disponibilidade de tempo e a diversidade de recursos de 
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comunicação às mãos davam grande margem de manobras aos “marketeiros” da campanha 

de Pitta para produzir um número irrestrito de arranjos de discurso para cada edição do 

programa. Isto tornava possível que eles montassem um programa do tipo monotemático ou 

multi-temático, com poucos ou muitos recursos narrativos. A variedade de formato de 

mensagem usada no acervo de cada programa reflete além da criatividade dos 

comunicadores, o volume de recursos econômicos e logísticos, mas também a estratégia 

retórica dos candidatos (ver Tabela 19.). Trata-se de um quadro que apresenta um resumo 

dos recursos de comunicação regularmente utilizados pelos candidatos no palanque 

eletrônico brasileiro. 

 
Tabela 19.  
 

FORMATO DA MENSAGEM NOS PROGRAMAS DO HGPE DE CELSO PITTA E 
LUIZA ERUNDINA, SÃO PAULO, 1996 

 
Celso Pitta – PPB Luiza Erundina – PT 

1o Turno 2o Turno 1o Turno 2o Turno 

 
Formato da mensagem 
 N % N % N % N % 
Pronunciamento do candidato 154 20,8 42 26,1 67 13,4 23 10,7 

Entrevista/ debate com o candidato 00 0,0 01 0,6 ---- ---- 04 1,9 

Documentário/ telejornal/ reportagem 220 29,7 44 27,3 149 29,8 107 49,8 
Videoclipe/ vinheta/ slogan 200 27,0 50 31,1 159 31,8 61 28,4 
Ilustrações/ animação/ slides 42 5,7 01 0,6 28 5,6 01 0,5 
Dramatização/ ficção/ publicidade 54 7,3 11 6,8 22 4,4 01 0,5 
Povo fala 07 0,9 01 0,6 03 0,6 ---- ---- 
Depoimentos 13 1,8 01 0,6 22 4,4 ---- ---- 
Chamadas 23 3,1 07 4,3 38 7,6 15 7,0 
Pronunciamento do patrono 21 2,8 02 1,2 01 0,2 ---- ---- 
Pronunciamento do vice-candidato 01 0,1 00 0,0 03 0,6 01 0,5 
Editorial direito de resposta 06 0,8 01 0,6 08 1,6 02 0,9 
Total 741 100 161 100 500 100 215 100 

 Fonte: Pesquisa de Tese: “A inevitável Visibilidade da Cor.” 
 

Ambos os candidatos tiveram a narrativa jornalística com base para seus programas.  

Segundo constatou Albuquerque (1999, p.111), o recurso às convenções narrativas dos 

telejornais visa “emprestar aparência de objetividade às afirmações e imagens exibidas no 

programa de um candidato”. Como vimos antes, o programa de Pitta foi caracterizado 

como uma estação de televisão cuja principal atração era um telejornal. Um dado curioso 

que indica a preocupação dos publicitários em fazer uma programação visual totalmente 
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calçada no conceito da campanha é que nas duas primeiras semanas de veiculação do 

programa o layout do estúdio da “TV Coração” tinha a aparência de um escritório de 

repartição pública, com se quisesse enfatizar a identidade profissional de técnico-burocrata 

do seu candidato. Logo em seguida, os publicitários abandonaram esta idéia e optaram por 

montar o estúdio na forma de uma redação de telejornal, semelhante ao estilo atualmente 

usado pelas redes de televisão, tendo a apresentadora à frente e a equipe de redação mais 

atrás, compondo o ambiente de uma estação de trabalho plural em termos de composição 

étnica e de gênero (rever Figura12. Celso Pitta). Luiza Erundina preferiu dar ao seu 

programa uma aparência de revista eletrônica como o Programa Fantástico da Rede Globo; 

inicialmente apresentada por uma voz masculina de um narrador em off e posteriormente – 

no segundo turno – âncorado por uma jovem jornalista negra.  

O formato de mensagem mais utilizado nos programas dos candidatos foi o 

documentário, telejornal e reportagem. A ex-prefeita Luiza Erundina que no primeiro turno 

contentava-se em veicular apenas um terço das suas mensagens usando essa linguagem 

jornalística, reproduzindo a estratégia adotada por Celso Pitta nos seus programas, no 

segundo turno, formatou praticamente 50% das mensagens do seu programa no estilo de 

linguagem jornalística. Segundo explica Albuquerque, a predominância desse formato de 

segmento nos programas indica a inclinação dos candidatos de tentar dá um ar de 

objetividade acerca da interpretação da realidade, mas do que como expressão das suas 

opiniões. A preocupação em produzir programas com linguagem semelhantes a da 

programação regular da televisão também fazia com que os discursos da campanha fossem 

veiculados em peça com formato de esquetes de humor, videoclipes e mensagens 

publicitárias. Tanto nos programas de Pitta como nos de Erundina eram freqüentes à 

veiculação de reportagens de rua, conduzida por repórteres ou por narradores em off.  Mas 

o dado mais interessante nesse quadro é ver que pari passo com este bloco de mensagens 

jornalísticas de apelo lógico-racional (uma vez que busca persuadir o eleitor apresentando 

fatos e argumentos a respeito da sua interpretação sobre o mundo), foi também veiculada 

significativa quantidade de mensagem que tinham como vetor dirigir apelos emocionais, 

como, por exemplo, os videoclipes, as dramatizações e os spots publicitários.  
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Consistente com o aquilo que foi visto por Aldé & Dias (1997) nos seus estudos 

sobre os spots veiculados em 1996, as mensagens músicas, assim como as vinhetas e os 

slogans foram extensivamente usados por Pitta para viabilizar a estratégia retórica da sua 

campanha. A música esteve presente em cerca de um terço das peças do programa de Pitta. 

É importante assinalar que este recurso discursivo foi usado em igual proporção por 

Erundina também na sua propaganda, contudo de maneira distinta daquela usada por seu 

adversário. Com efeito, as propagandas petistas fizeram um uso mais conservador das 

mensagens musicais, utilizando-as freqüentemente mais como mensagens que auxiliavam a 

formatar a propaganda política à linguagem da televisão, enquanto os pepebistas utilizaram 

intensamente o formato musical e imagético dos videoclipes para travar o debate da 

campanha. No “discurso musical” dirigido ao eleitor através dos videoclipes - para usarmos 

a terminologia do próprio Duda Mendonça (2001, p. 92) - a cidade de São Paulo era 

descrita por Pitta como uma metrópole bem administrada que havia sido revigorada com 

projetos sociais e as intervenções urbanísticas do governo de Paulo Maluf. A situação 

passada da cidade era mostrada em fotografias em preto e branco na televisão, enquanto 

músicas depressivas e fúnebres marcavam a trilha sonora. Quando tentava demarcar as 

realizações malufistas, freqüentemente, a trilha sonora mudava para ritmos musicais 

dançantes (dinâmicos), tais como: samba, hip-hop, rock ou MPB, acompanhado de imagens 

coloridas, que metaforicamente assinalavam a entrada na “Idade do Ouro”, com narrativas 

míticas, descrevendo o trabalho feito por essa administração. No que se refere às letras dos 

jingles de Pitta, tratava-se de verdadeiros caldos de slogans para fixar o argumento da 

campanha de apelo à continuidade com palavras de ordem, como “Não deixe São Paulo 

parar” ou, para descontruir a imagem dos adversários, puxando criticas que pontuavam: 

“Será que alguém pode fazer mais do que apenas só falar?”. 

 

3.8.1 – O duelo musical nas eleições de São Paulo: os jingles 

  

É interessante notar que o jingle da campanha tem letra composta pelo próprio Duda 

Mendonça e pelos compositores João Andrade e Maurício Gateani. A música é assinada 

pelos dois compositores. Esta peça tem ritmo de samba (paulista), marcado por uma 

“levada cadenciada”, que parece convidar todos os ouvintes a seguir cantando. Este jingle 
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seguia os formatos dos ritmos mais populares naquele momento, o samba, que vivia um 

boom de sucesso em todo o país. Com letras de fácil memorização e batida dançantes, o 

jingle “Tum, tum, tum é Pitta!” caracterizava-se por fazer um discurso direto ao eleitor, 

quase sem uso de palavras codificadas e metáforas. O argumento do jingle enfatiza que a 

cidade está bem, quase perfeita, e faz um comando ao eleitor: “Não deixa a cidade parar”, 

e, para que isso não aconteça, o candidato “é Pitta”, “Pitta, Pitta”.  A linguagem figurada é 

usada para veicular uma mensagem muito importante na estrutura desse discurso político 

musicado: a ameaça. “Não deixe São Paulo parar/ Não deixe a peteca cair”. Como é 

composto por peças articuladas, o elogio ao mundo atual, a apresentação do garantidor do 

mundo atual e o do mundo possível futuro e a predição das possíveis conseqüências de uma 

escolha errada, são elementos chaves da estrutura discursiva deste jingle.    

 

Tô contigo coração/ 

Tum, tum, tum palpita/ 

Bate forte coração/ 

Tum, tum, tum é Pitta/            

Não deixe São Paulo parar/             

Não deixe a peteca cair/ 

Quem achou o seu caminho/             

Tem que prosseguir. 

 
Observa-se neste jingle que o publicitário Duda Mendonça utiliza no marketing 

político as técnicas discursivas do jingle comercial. Nesse sentido, destaca-se a 

preocupação de cantar as qualidades do candidato/produto, enquanto fixa o nome de Pitta/ a 

marca e emite um comando ao eleitor/consumidor: “Não deixe São Paulo parar”.  

    
No jingle “Pitta 2”, cuja letra é assinada por Duda Mendonça, pode-se considerar 

essa música como um “discurso de passagem de comando”.  Embalada por música de ritmo 

MPB, cantada por uma voz feminina, a música tenta verbalizar os sentimentos do eleitor 

frente à perda de seu prefeito/pai que tem que encerrar seu mandato e partir. Pitta é aceito 

como um sucessor/filho mais velho/ afilhado, capaz de prosseguir a missão.  

 
Há muito tempo não tinha a sensação/ 
Acreditar em alguém sem ter decepção/ 
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Valeu a pena tanto tempo esperar/ 
Acreditar no coração/ 
 
Agora que ele vai/ 
Tanta saudade no ar/ 
Segue em frente coração/ 
Você tem outra missão/ 
Mas deixe Pitta em seu lugar.  

 
 

Esse jingle é uma ode a Maluf. Marcado por uma retórica de culto ao seu carisma 

[“Há muito tempo não tinha a sensação/ Acreditar em alguém sem ter decepção/ Valeu a 

pena tanto tempo esperar/ Acreditar no coração”.], vemos o texto dessa música apresentar 

Maluf como patrono de Pitta, como o uso de uma retórica rica em sedução, mas combinada 

com doses de ameaças e linguagem panfletária. Observa-se que o personagem central dessa 

música é o eleitor malufista que mostra seu contentamento e amor ao prefeito Paulo Maluf 

e confia que Pitta não deixará São Paulo parar. O corolário desse discurso cristaliza no 

jingle é a mensagem de que Pitta é o homem de confiança de Maluf. Não se trata de um 

herdeiro político, mas um executivo que irá cumprir projetos que já estão em curso.   

Com efeito, uma marca da trajetória de Duda Mendonça no mercado de marketing 

político é a capacidade de reconstruir as imagens de seus clientes – principalmente daqueles 

que carregam consigo o peso de rejeições junto a segmentos expressivos do eleitorado, as 

quais os impedem de avançar suas candidaturas para além das fronteiras das suas bases 

eleitorais. Dessa forma, um traço marcante do seu trabalho é a estratégia de racionalizar o 

uso da presença do candidato e até mesmo a sua visibilidade e sua substituição por ícones. 

A habilidade para criar vacinas para neutralizar os potenciais ataques aos pontos fracos da 

imagem dos seus clientes é parte da sua expertise. Estas técnicas foram postas em práticas 

com sucesso pelo publicitário baiano na campanha que conduziu Paulo Maluf a prefeitura 

de São Paulo em 1992.   

A tese central da necessidade da continuidade administrativa está presente em 

ambos os jingles. A apresentação de Celso Pitta como o sucessor ideal de Maluf e a ameaça 

de destruição das conquistas do mundo atual conduzem a interpretação do cenário proposto. 

Por fim, o apelo à identidade com a cidade, com o líder e o seu sucessor marcam a 

passagem final do jingle: “Eu sou São Paulo, com Pitta e com Paulo”, revelando a visão 

personalista e patrimonial sobre a política paulista que informa os compositores.        
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Nota-se que o personagem central dos dramas cantados nesses dois jingles é Paulo 

Maluf. Para os críticos da candidatura de Pitta, o apoio dado por Maluf ao candidato 

pepebista constituía o arquétipo da relação criador-criatura. Os jingles não endossavam essa 

afirmação de que Maluf seria o criador de Pitta, mas também não parecia ter se preocupado 

antecipadamente que tal imagem pudesse ser associada negativamente contra seu 

candidato. Dessa forma, no modelo discursivo desenhado para candidatura de Pitta, ele é 

apresentado não como herdeiro de Maluf, apesar da áurea paternal que cerca a imagem dele 

na trilha sonora da campanha de Pitta, mas com o braço direito, um homem de confiança.  

 Isto quer dizer que embora a indicação de Pitta seja descrita como um processo 

racional de escolha do candidato à sucessão do partido do prefeito – uma vez que se 

assinalava que este foi realizado com base nas técnicas de marketing e identificação das 

qualidades técnico-administrativas dos concorrentes – os jingles envolviam Pitta na trama 

como um homem de confiança do líder de estrutura patrimonial conforme descrito por 

Weber (1994). Isto significa que decisiva para a escolha de Pitta como candidato do PPB à 

prefeitura foi a relação de confiança entre o “senhor” e o seu mais leal e preparado 

“colaborador”.  

A propaganda de Pitta trata de mostra a realização de Maluf à frente da prefeitura, 

as obras realizadas e programas sociais implementados. O argumento principal da 

campanha é a necessidade de dar continuidade aos projetos de Maluf. Em torno desse mote, 

jingles, imagem do candidato e da plataforma política foram estruturadas. O discurso do 

malufismo encampado por Pitta, defende que somente com eficiência técnica e 

planejamento pode-se administrar a cidade, garantido o funcionamento ótimo dos serviços 

de transporte, transito, educação e abastecimento, bem como a expansão dos serviços 

sociais às populações carentes. A auto-imagem de Maluf é a do político-modernizador. 

Agressividade dos engenheiros construtores transborda nos seus discursos sobre os 

problemas da cidade. Nesse sentido, a ênfase em mostrar obras e projetos é um artifício 

para cristalizar a marca da imagem dele como líder que funda e reconstrói seja a cidade seja 

o estado. O interessante é que a imagem de fundador e/ou de construtor possibilita investir 

de carisma mesmo um político que, reconhecidamente, não tem acolhimento junto às 

massas.  
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O prefeito Paulo Maluf encarna a figura do líder fundador a quem cabe o desígnio 

de construir e depois seguir erguendo suas obras. A representação de Maluf articula-se 

perfeitamente com a imagem da cidade de São Paulo no imaginário dos paulistanos, como 

sendo a capital do trabalho na nação, um celeiro de obras e terra do empreendedorismo. 

Maluf é representado sob o manto de Fausto, de Goethe, um herói modernizador. Nesse 

sentido, não há espaço para austeridade, conservadorismo ou prudência. A imagem de 

Maluf é de um líder faustuoso, vanguardista e arrojado. Conforme assinala Sento-Sé (1999, 

p. 199), “o líder é apresentado como indivíduo singular, dotado de aptidões que carecem a 

média dos homens, extraindo daí seu poder de mando”. Na propaganda de Pitta, São Paulo 

é representada como uma cidade complexa, cuja gestão exige conhecimentos técnicos para 

administrá-la, como tenta nos convencer quando nos primeiros programas desfila às 

estatísticas sobre o volume do trânsito, transporte, abastecimento, saúde e educação. 

Ao assumir a tarefa de dar prosseguimento às obras de Maluf, Pitta entra na cena 

eleitoral não com as roupas de um político de vocação, mas um administrador de ofício. 

Pitta não representa a reencarnação de Maluf, antes se constitui num zelador de sua obra. 

Vestindo a imagem do administrador, Pitta é o candidato da ordem, controle, racionalidade 

e do pragmatismo. Ele é representado na campanha como o homem que tem a missão de 

suceder Maluf mais como um dever de ofício do que por força de uma vocação política. A 

performance de Pitta no vídeo destacava-se a economia de gestos e palavras, como se cada 

expressão corporal ou verbal tivesse sido rigidamente coreografada. Seu desempenho 

sugeria que ele possuía uma postura marcada pela retidão de comportamento, contenção de 

hábitos e firmeza de princípios, sendo o respeito e a lealdade – conforme ele apressa-se em 

expressar - o traço mais saliente desse perfil. O teor dos seus pronunciamentos era técnico.  

Em outras palavras, a imagem de Pitta não é construída como um herdeiro do 

malufismo. Observa-se que o posto não foi transmitido hereditariamente – de pai para filho 

como na tradição patrimonial da política brasileira, mas foi escolhido com base nos 

princípios da lógica burocrática, ou seja, quem está mais qualificado para o exercício da 

função. Na biografia de Pitta não existem notas de predestinação para a política, referencial 

tradicional na história de vida daqueles que explicam que sua entrada nesse campo foi uma 

questão de vocação. Não vemos em sua vida notas sobre episódio de heroísmo, sacrifício 

ou tragédias – que, segundo nos informa Soares (1993), é um traço comum na história das 
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personagens da política brasileira. A vida profissional não era descrita como fator que o 

conduzisse a renunciar sua vida privada e familiar. Seu discurso ao longo da campanha 

insiste na idéia de tentar re-configurar a política: de uma instância de embates entre grupos 

com interesses conflitantes para um espaço a ser governado por uma racionalidade técnico-

administrativa. Nesse sentido, o discurso de Pitta tem por base uma retórica de valorização 

da norma e manutenção da ordem. Contudo é importante salientar que a projeção da 

imagem de Pitta como técnico não converte simplesmente a política numa arena técnico-

administrativa. Ela continua a ser tratada com um campo de conflitos partidários e inter-

pessoais. Assim sendo, sempre que as imagens de Maluf ou Pitta eram atacadas, os 

consultores da campanha pepebista apressavam-se em defendê-los apontando os interesses 

político-partidários que estavam por traz dos ataques. Por ser o fiador da candidatura de 

Pitta, a preservação da imagem do líder, das instituições que ele fundou e o culto das suas 

realizações como governante, faziam-se necessário para criar o suporte de legitimidade para 

o rito de investidura no poder do seu sucessor.    

Ao ser apontado como o responsável por dar a palavra final na escolha de Pitta, 

Maluf é investido da áurea do rei-filósofo descrito por Platão em seu clássico trabalho 

Política. Isso significa representá-lo como um político que tem um saber superior aos 

demais cidadãos. A divulgação do drama da escolha de Pitta na imprensa acaba por 

reafirmar o poder de Maluf, que passa a ser o fiador eterno da candidatura do seu fiel 

colaborador. Ironicamente, dois anos depois de eleito, os escândalos de corrupção 

envolvendo a administração de Pitta, deflagrados pelas denúncias da então primeira-dama 

Nicéia Pitta, revelaram que a estratégia de Maluf de empenhar seu capital político em favor 

da candidatura do seu ex-secretário de finanças – “se o Pitta não for um bom prefeito, 

nunca mais vote em mim [...]” - foi um ato que acabou por atrelar seu futuro político ao 

dele.      

É importante sublinhar que Pitta não foi alçado a condição de líder para assumir a 

posição de frente como guia, criador ou reconstrutor da cidade. Ele foi apresentado como 

um executivo qualificado para cumprir os desígnios do líder Maluf.  A projeção da imagem 

do prefeito-gerente do discurso malufista não configura um desencantamento do mundo 

conforme anunciado na obra weberiana, isto é um mundo dominado pelo primado da ação 

racional para a realização dos fins públicos, mas antes confirma a importância positiva do 



 

 

340 

político, na figura do líder carismático para garantir que a desordem e a desagregação não 

se instauraram se eles respeitarem suas instruções. Sobre o endosso de Maluf a Pitta: “as 

virtudes e o conhecimento do líder funciona como fiadores da fundação e preservação da 

ordem, e pautada na justiça e no bem público”. Dessa forma, segundo Sento-Sé (1999, p. 

207), “a figura do líder está associada às ideais de fundação ou mudança, enquanto o 

império da lei radica-se na rotina e na estabilidade de um conjunto de preceitos e 

prescrições”. Na propaganda de Pitta, o encantamento de Maluf e de suas obras foi o pré-

requisito para que ele pudesse ter reconhecimento público das qualidades para o exercício 

de um poder secular e burocrático. Como observa Sento-Sé (1999, p. 217), ao interpretar os 

fundamentos da autoridade carismática, 

 
o poder do líder carismático não está somente na capacidade de arrebatar as massas, 
própria de um campeão de votos, mas também na sabedoria do estadista, que conduz a 
gestão pública iluminado pelo poder privilegiado de ler os homens e descobrir neles 
suas agruras e vontades.  

 

Não se pode contestar que devido a posição secundária que Pitta ocupava no início 

do processo eleitoral, a sua vitória assume contornos extraordinários. Mas no discurso da 

oposição não apenas Maluf é representado com charlatão – por tentar persuadir as massas a 

votar em candidato que não reunia as qualidades para cumprir as funções que diz que irá 

realizar - mas também supõe que os eleitores não têm capacidade para julgar os assuntos da 

política. Nesses termos, no discurso da oposição, a massa é retratada como composta por 

seres inaptos para identificar as encenações dos atores da política.  

No embate com os seus adversários, Pitta optou por assumir “uma postura acima da 

briga”. Na disputa retórica da sua campanha, o candidato do PPB esquivava-se de 

responder aos ataques dos seus adversários, evitava envolvemos em polêmicas e conflitos, 

mas de fato, na prática diária dos seus programas de HGPE, ele não deixava passar um 

ataque a ele ou ao prefeito Paulo Maluf sem resposta. Nessas circunstâncias, um time de 

prepostos da campanha entrava em cena. Encarnando o papel de prefeito e de patrono, 

Maluf tomava as dores por todos os ataques diretos ao seu candidato, enquanto a 

apresentadora, que fazia o papel de âncora, comportava-se como a porta-voz da campanha, 

comunicando o ponto de vista, opiniões e desejos do candidato. Revezava-se na função de 

defesa da candidatura – sempre que se fazia necessário – agenciar o apoio de aliados como 
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celebridades e experts para emprestar credibilidade aos argumentos em favor de Celso Pitta 

e Paulo Maluf. A estratégia básica era tirar Pitta do centro do embate, preservando sua 

imagem, evitando que esta fosse atingida pelos seus rivais e pelos inimigos de Maluf. Ou 

seja, a preocupação dos estrategistas de Pitta era deixá-lo a margem dos conflitos. 

O feito de Maluf de conseguir eleger seu sucessor é bastante significativo na cena 

política brasileira uma vez que outros líderes políticos já haviam assistido seus prestígios 

políticos serem abalados devido à derrota de seus candidatos. Temos como exemplo, o caso 

de Leonel Brizola que em várias oportunidades teve seu próprio prestígio abalado, como 

aconteceu nas eleições à prefeitura do Rio de Janeiro em 1992 (Sento-Sé, 1999). Pode-se 

observar em comum entre esses dois líderes políticos (Maluf e Brizola), o desejo de se 

manter no poder elegendo seus sucessores e dessa forma ratificar o peso de seu prestígio 

político. Outra coisa em comum também entre eles é a dificuldade de perceber que 

raramente o líder carismático consegue transferir a lealdade de seus liderados a um sucessor 

ou herdeiro. Todavia, ambos parecem saber que o apoio do líder ao seu sucessor contribui 

para reforçar seu próprio capital político, na medida em que agrega valor para sua própria 

imagem. Nesse sentido, Sento-Sé (1999), nota baseado em seus estudos que o carisma não 

é um atributo facilmente transferível, pois ele o resultado do reconhecimento público das 

qualidades do líder.  

Nas suas propagandas no HGPE, Pitta nunca se apresentou como herdeiro de Maluf. 

Já nos videoclipes, as imagens de Pitta e Maluf se intercambiavam. Usando um recurso da 

alternância de apresentação das imagens de Pitta e Maluf vestindo roupas das mesmas cores 

nas cenas de campanha em carreatas e nos palanques, as cenas mostravam ora Pitta 

vestindo as mesmas cores que Maluf, ora Maluf era quem aparecia vestindo as mesmas 

cores que Pitta vestia segundos antes. Usando suéteres nas cores azul ou vermelha, 

símbolos da campanha, ora Maluf vestia roupas azuis, ora Pitta era quem vestia. Nestes 

termos, na retórica das imagens, Maluf era Pitta, Pitta era Maluf.  

Mesmo a narrativa sobre o episódio de escolha de Pitta para ser o candidato do 

partido do prefeito inseria-se na matriz de discursos sobre a imagem do governo Maluf. A 

ênfase assinalar que Pitta foi escolhido entre os membros do secretariado de Maluf, as 

informações de que as tomadas de decisões sobre as políticas públicas – a exemplo da 

implantação do PAS – eram frutos da colaboração de diversas secretarias municipais 
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contribuía para pintar uma imagem de que a gestão da prefeitura era feita em moldes 

modernos. Nessa administração, o executivo descentralizava o poder, estendia a capacidade 

de planejamento e decisão aos seus assessores segundo as suas áreas de especialidade e 

competência. Esse discurso contribuia para redefinir a imagem do malufismo, descolando-o 

do estilo dos velhos líderes políticos no exercício do governo que concentravam em si as 

decisões, as agendas de trabalho e as deliberações administrativas (Sento-Sé, 1999; Alves, 

2004). 

Na campanha de 1996, Maluf teve a oportunidade de consolidar o processo de re-

significação de sua imagem que havia sido iniciado na disputa à prefeitura de 1992. O 

comercial eleitoral de Pitta intitulado “Máquina” traz um relógio como símbolo da 

engrenagem da prefeitura. Essa metáfora sublinha a idéia que, por ser a prefeitura uma 

estrutura que operar segundo a lógica do saber racional e técnico-científico, como os 

relógios suíços; os eleitores deveriam comportar-se na hora de escolher o sucessor do 

prefeito, da mesma forma que fazem a reposição das peças do seu relógio. Só repor peças 

originais: isto é só votar em quem tem afinidade política com Maluf.  

De sua parte, a ex-prefeita Luiza Erundina fiel a idéia de recuperar o passado, ou 

melhor, de resgatar o melhor do passado e impulsionar a realização de um futuro bem 

melhor para os paulistanos, carregava seus videoclipes como imagens coloridas – quer do 

passado quer do presente – embalada pelo jingle da campanha, ora numa versão cantada ora 

numa versão instrumental. No principal videoclipe do programa, a imagem da cidade de 

São Paulo revela-se em breves segundos de uma cortina de nuvens e neblina, enquanto 

recursos de computação gráfica fazem surgir a palavra “SIM” em letras vermelhas – marca 

da campanha – seguida do nome da candidata que termina com a estrela símbolo do partido 

logo abaixo da letra a do seu nome: ERUNDINA   . Essa peça caracterizava-se por ser uma 

verdadeira colagem com todos os emblemas de identificação da campanha, sendo a figura 

de Erundina central neste discurso, uma vez que o apelo ao carisma da candidata era uma 

das principais estratégias petista. Até o trigésimo programa de uma série 49 que veiculou 

no primeiro turno esta peça, de aproximados 17 segundos, era diariamente apresentada na 

abertura do programa, logo após a vinheta, servindo como delimitação da passagem de uma 

peça para outra e como peça para demarcar o encerramento do programa. A palavra “SIM” 

e o refrão “Pra Erundina eu digo sim” serviam também com slogans nas vinhetas do 
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programa. Interpretada por um coro de vozes femininas, no ritmo de MPB, como melodia 

num estilo de música romântica, o jingle trazia a seguinte letra:  

 
Digo sim 
Diga sim pra Erundina 
Digo sim 
Digo sim 
Pra São Paulo, eu digo sim 
Pra Erundina  
Eu digo sim... 

 

Dentre do corpo do programa, o mais comum era ver este jingle ser tocado no ritmo 

instrumental, num compasso lento e suave, quase sempre como música de fundo, nas 

incontáveis peças que buscavam instigar a comparação entre o desempenho do governo 

Maluf atual e o governo passado de Erundina. A música juntamente com as imagens do 

governo de Erundina tentava despertar o sentimento saudosista entre os eleitores paulistano, 

mostrando que na sua gestão os pobres, os trabalhadores e as mulheres desfrutavam de 

serviços públicos de melhor qualidade e que a prefeitura preocupava-se mais em 

desenvolver projetos para atender suas necessidades. O tom nostálgico também embalou o 

outro jingle da campanha utilizado nas peças para construção da imagem da candidata. Essa 

outra versão do jingle, que começou a ser veiculada a partir de 7 de setembro (trigésimo 

programa), apresentada em ritmo de marchinha de carnaval, com a predominância de vozes 

femininas, aponta além da preocupação com o fortalecimento da imagem da candidata, a 

mudança de estratégia dos coordenadores da campanha quanto ao uso da música como 

recurso discursivo. Isto é, de fazer um uso mais extenso dos videoclipes como recurso 

discursivo, com já estava sendo feito por Celso Pitta. Vejam abaixo o referido videoclipe 

conforme apresentado no programa no dia 16 de setembro:  

 
Vídeo: 
Imagem de fonte luminosa, no centro do vídeo em tamanho grande, 
palavra “sim” escrita com fonte vermelha.  

Com recursos de computação gráfica surge a foto do rosto de Erundina 
dentro de uma estrela. 

Imagem aérea da cidade esbranquiçada. No centro, em fonte vermelha, 
“Experiência”.  

Permanece imagem da cidade. No centro, em fonte vermelha “Moradia“; 
na segunda letra A embaixo, surge a foto de Erundina dentro da estrela.  
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Permanece imagem da cidade. No centro, em fonte vermelha “Escola segura”; na letra 
A, Estrela com foto de Erundina. 
Permanece imagem de cidade. No centro, em fonte vermelha “Metrô”; em baixo da 
letra M,  
estrela com foto de Erundina.  
Permanece imagem da cidade. No centro, em fonte vermelha “Saúde Integral”; em 
baixo da letra A de saúde, estrela com foto de Erundina. 
Imagem aérea da cidade. No centro, em fonte vermelha em tamanho 
grande “Sim”.  

Imagem de Erundina sorrindo em fundo branco.  

No rodapé, em fonte vermelha “Experiência” em baixo da letra A, 
estrela também vermelha, e o número 13.   

(00:14: 88) 
 
Áudio: 
Você me dá um sim 
A gente 
Faz uma cidade 
O sim da coragem 
O sim que ilumina 
Digo sim, Diga sim 
Pra Erundina 

Por fim, fechando as análises sobre os formatos dos segmentos, outro item que é 

digno de destaque é o pronunciamento dos patronos dos candidatos. Trata-se do registro da 

participação dos líderes políticos dos partidos que se integraram nas campanhas com o 

intuito de transferir parte do seu capital político aos representantes das suas agremiações. 

Contrariando as impressões que se tinha durante a campanha, observe que o peso dessa 

participação é menos quantitativo que qualitativo dado o baixo número de inserções destes 

personagens nos programas, quando comparado a distribuição geral dos outros conteúdos. 

No primeiro turno, de um total de 741 segmentos analisados, apenas 21 deles – isto é: 2,8% 

- foram pronunciamentos de Maluf endossando a candidatura de Pitta ou defendo sua 

própria imagem e a do seu governo, enquanto Lula, potencial patrono de Erundina, tem 

registrado apenas uma mensagem desse tipo de um total de 500 segmentos computados. 

Por outro lado, é verdade que é preciso ponderar quando se avalia essa 

categorização sobre o que pode ser considerado qualitativo ou quantitativo, pois no que se 

refere ao HGPE mesmo um pequeno número de inserções podem ser cuidadosamente 

distribuídas segundo as necessidades do debate eleitoral. Se contarmos que o primeiro turno 

o HGPE foram ao ar 49 programas, podemos supor que os publicitários de Pitta tinham 

grande margem de manobra para usar os depoimentos do patrono do seu candidato ao longo 
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da campanha segundo suas necessidades. E isto realmente foi posto em prática. Na primeira 

semana do HGPE, Maluf teve uma exposição diária no programa de Pitta, chegando 

protagonizar por duas vezes até 3 minutos dos 9 a que seu candidato tinha direito.  À 

medida que se consolidava a imagem de Pitta e se cristalizava o argumento da campanha, 

os pronunciamentos de Maluf ficavam mais dispersos e pontuais. Dessa forma, sua imagem 

se firmava na campanha mais através de referências verbais e icônicas que por seus 

pronunciamentos. Ao longo da campanha, em pelo menos cinco programas, o prefeito foi o 

principal protagonista, falando sobre suas obras e enfatizando a necessidade de 

continuidade administrativa.  

A ausência dessa figura do patrono na candidatura da ex-prefeita Erundina revela-se 

na existência de apenas uma rara participação de Lula para declamar os atributos da 

candidata do seu partido. Essa postura é distinta daquela assumida pelo presidente do 

Partido dos Trabalhadores durante a campanha de Benedita da Silva nas eleições para 

prefeito do Rio de Janeiro quando tentou transferir parte do seu capital político para ajudar 

a representante do seu partido. Como vimos na discussão sobre a conjuntura política deste 

capítulo, a existência de divergências entre Luiza Erundina e Lula sobre as estratégias 

discursivas da campanha e as disputas internas no partido explicariam essa ausência dele do 

HGPE em São Paulo, mas do que os aspectos técnicos e táticos de formatação da 

comunicação da campanha.   

Este padrão de participação destes líderes políticos nas propagandas – sobretudo 

esse desempenhado pelo prefeito Paulo Maluf – permite perceber que para os estrategistas 

de marketing que não é a quantidade de inserção de uma mensagem que mais pesa na 

construção de uma imagem positiva junto ao eleitorado, mas a qualidade do seu argumento. 

Isto confirma que até mesmo um simples episódio de endosso de políticos ou de 

celebridades, como também denuncias e escândalos que maculam a imagem do candidato 

ou de seu partido, exposição de traços de personalidade do candidato que são socialmente 

reprováveis ou a manifestação de opiniões que atentam contra os valores amplamente 

esposados pela sociedade, tal como a expressão de preconceito de qualquer ordem, pode se 

revelar tão danoso para a vitalidade de uma campanha quanto o lançamento de chama num 

celeiro. Nestes termos, podemos perceber a natureza estratégia que orientar o uso de cada 

formato, mesmo que no computo geral possam ser raras as veiculações de um ou outro tipo 
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de peça, como os pronunciamentos dos candidatos a vice-prefeito ou depoimentos de 

políticos e celebridades que emprestam suas imagens para as campanhas.  

Nesse sentido, convêm recordar que, como vimos na Tabela 14, que apesar do 

prefeito Paulo Maluf aparecer fazendo pronunciamento em apenas 5% das propagandas da 

televisão, ele foi, de fato, o personagem símbolo da campanha. A primeira razão é porque 

ele era a principal fonte de credibilidade política para construir a imagem de Pitta e a 

segunda porque em torno dele se estruturava o argumento da campanha: continuidade 

administrativa. Ou seja, trata-se de uma estratégia discursiva organicamente articulada de 

maneira que a primeira proposição só se sustentava se amparada pela segunda e vice-versa. 

Era a promessa de manutenção dos projetos da administração do prefeito Paulo Maluf que 

permitia posicionar a candidatura de Celso Pitta no campo de disputa das eleições. Para 

endossar a candidatura de Pitta, algumas raras celebridades, tais como o jogador de 

basquetebol Oscar Schmitts, ídolo do esporte brasileiro, e a apresentadora de televisão 

Hebe Camargo, entertainer com reconhecido prestígio junto ao público das donas de casa, 

tentando emprestar – assim – suas credibilidades para apoiar o candidato do PPB. 

 
3.9. SOBRE AS ESTRATÉGIAS RETÓRICAS DOS CANDIDATOS 
 

Agora que já vimos quais foram as peças que compuseram as estruturas discursivas 

do embate entre Pitta e Erundina nas eleições à prefeitura de São Paulo em 1996, é preciso 

analisar a estratégia retórica posta em prática por um e outro candidato. Este é o momento 

de analisarmos o modo e a ordem como os fatos foram apresentados, visando influenciar na 

eficácia do argumento da campanha. Ou seja, deixaremos de lado um pouco as 

preocupações como os aspectos estilísticos da propaganda, embora sempre salientando, 

como Magalhães (2001), que todos os discursos têm uma estética que os caracterizam, e 

iremos analisar as estratégias retóricas utilizadas por esses candidatos. Em outras palavras, 

o nosso olhar se voltará para estudar as técnicas discursivas utilizadas pelos políticos para 

ganhar ou reforçar o assentimento dos eleitores aos argumentos das suas campanhas. 

Acreditamos que ao final este esforço empreendido no sentido de analisar os aspectos 

estilísticos e retóricos nos ajudará a compreender a relação entre forma, conteúdo e retórica.  

À luz de Plebe & Emanuele (1992), entendemos que a estratégia retórica refere-se à 

série de procedimentos que levam a construção da argumentação que encaminhem para a 
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conclusão que se tem em vista desde o início do debate e não somente apenas a produção 

de enunciados que salientem verossimilhanças isoladas83. Isto quer dizer que, para sustentar 

um argumento frente a outro num debate eleitoral, o retor deve colocar em prática alguns 

procedimentos para apresentação do tema proposto que justifique a sua aplicação. O 

princípio da estratégia orienta os atores a não confiar numa sucessão automática de 

operações, mas a escolher antecipadamente os procedimentos que podem levar mais segura 

e rapidamente ao objetivo prefixado. Em síntese, a estratégia retórica prescreve a direção 

geral que orienta a operação argumentativa.  

Nosso estudo privilegiou a observação de três elementos da propaganda de Pitta e 

Erundina que indicavam suas estratégias de persuasão: o tipo de apelo endereçado ao 

público, a estratégia retórica e a linguagem empregada na mensagem para expressar ao 

eleitor as idéias, propostas, sentimentos, modo de comportamento e desejos. Conforme 

podemos ver nas Considerações Metodológicas no apêndice, o tipo de apelo refere-se à 

forma como o orador interpela a audiência segundo as características do argumento. No 

modelo de Aristóteles são identificados três tipos de apelos persuasivos: apelo à razão 

(logos), apelo à emoção (pathos), apelo à credibilidade do orador (ethos). Numa adaptação 

desse modelo às necessidades da análise dos programas do HGPE na televisão realizada por 

Figueiredo et al. (1997), a atenção se voltou para perceber se o apelo do candidato ao 

eleitor era predominantemente pragmático, ideológico, político, emocional ou de 

credibilidade das fontes. No que se refere à retórica, a preocupação foi perceber a forma 

como o orador se dirigia ao público tentando persuadi-lo a adotar seu ponto de vista, a agir 

segundo sua orientação ou a provocar determinados sentimentos. Sedução, proposição, 

críticas, valores ou ameaça, são as categorias clássicas nas análises de retóricas. Elas 

também compuseram nossa planilha. Por fim, restava saber qual foi a linguagem utilizada 

pelos candidatos para expressar ao público as suas idéias e seus planos. Se didática, 

informativa ou panfletária, conforme elas fossem, respectivamente, mais voltadas para 

instruir os eleitores para a compreensão dos problemas e propostas tratados pelas 

campanhas; mais orientados para informar e dá noticias sobre fatos e personagens das 

eleições; ou, então, mais dirigidos para instigar as emoções do público, usando para tanto 

                                                 
83 Para Quine (1959) (apud Plebe & Emanuele; 1992, p. 129), a estratégia retórica consiste na “organização de 
uma série de procedimentos dedutivos visando a determinado fim, que em geral é a demonstração ou a 
confutação de determinação tese”. 
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discursos panfletário, repletos de idéias polêmicas, satíricas, dogmáticas ou críticas, que 

demarcam bem a fronteira entre o posicionamento dos contendores na disputa à prefeitura.      

Como assinalou Figueiredo & Aldé (2003), cada candidato procura se dirigir ao 

público com os apelos, retóricas e linguagens que lhe parecem mais eficientes e viáveis, 

geralmente adequando-os a suas próprias trajetórias e propostas políticas. Obviamente, o 

estilo discursivo utilizado por cada candidato na campanha contribui para a compreensão, o 

julgamento e a decisão de voto dos eleitores tanto quanto a estratégia retórica.  

Outros elementos foram também objetos de nossas observações, tais como o público 

alvo das mensagens, menção ao pertencimento a partidos, coligações ou a grupos políticos. 

Assim sendo, eles também serão introduzidos nas discussões sempre que se fizer necessário 

para caracterizar as estratégias dos candidatos. Convêm destacar que se trata de categorias 

excludentes, que exigiam que fosse escolhida apenas aquela mais predominante, quando 

aparecessem várias num mesmo segmento de mensagem. Como no nosso estudo o ponto 

fundamental não é medir qual foi o discurso mais eficaz, pois os resultados das eleições já 

apontaram os vencedores, cabe, então, observarmos as estratégias e estilos argumentativos 

utilizados nas disputas. 

É importante lembrar que as eleições à prefeitura de São Paulo de 1996 foram 

marcadas pela avaliação crítica do desempenho dos mandatários e das credenciais dos 

candidatos à sucessão para administrar as cidades. Tratava-se de uma conjuntura em que se 

observava uma tendência entre grande parte dos eleitores de analisar o desempenho dos 

governos municipais como principal critério para a escolha dos seus candidatos e/ou dos 

partidos nas eleições, antes de considerar as vozes de apelo por mudanças políticas, como 

se viu nas eleições que se desenrolaram no auge das crises que levaram ao impeachment do 

presidente Fernando Collor de Mello em 1992. Isto significa que critérios pragmáticos (tais 

como a averiguação da melhoria na infra-estrutura e serviços na cidade) e éticos (como por 

exemplo, a crítica ao mau uso do erário público) aumentaram seu peso de influencia na 

decisão do voto na esfera política local, diminuindo o papel da identificação partidária e 

ideológica na disputa eleitoral. Nesse contexto, a tese de que governos bem avaliados não 

deveriam ser interrompidos para garantir a continuidade dos projetos da prefeitura 

consolidou-se impondo a noção de competência técnica e administrativa como critério para 
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escolha do próximo titular da prefeitura. O slogan “se está dando certo, mudar pra quê?” 

sintetiza a postura pragmática que parecia orientar o comportamento do eleitor em 1996. 

A retórica da campanha de Pitta estruturou-se em três idéias principais: o 

estabelecimento da ordem, a ameaça da ordem estabelecida e a garantia da continuidade. 

Essa estratégia caracterizou-se por dirigir majoritariamente apelos pragmáticos, com 

retórica de sedução e uma linguagem informativa para os paulistanos de um modo geral. A 

cidade de São Paulo era representada como se estivesse vivendo naquele momento um 

período de ouro enquanto a administração municipal como um relógio precioso cujas peças 

só podem ser repostas por outras originais de fábrica – de maneira que se tenha garantia de 

que realmente funciona.   

No mundo construído pela propaganda, Pitta era retratado como o único candidato 

com os atributos pessoais e profissionais para realizar a missão de dar continuidade à 

administração do prefeito Paulo Maluf. Luiza Erundina — por sua vez — desenvolveu três 

frentes de ações inter-relacionadas para contrapor aos discursos dos seus adversários: 

primeiro, enfatizando a sua capacidade realizadora e sua credibilidade como “político” 

capaz de ter um bom desempenho no exercício do poder público; segundo, realizando apelo 

à identidade do eleitor com ela e com o partido; finalmente, ressaltando seu papel de 

oposição ao malufismo. Assim sendo, a propaganda petista tinha a seguinte estrutura 

narrativa: critica do mundo atual; re-memorização das imagens do mundo passado; 

promessa de resgatar o melhor do passado e a realização de um melhor mundo futuro. O 

slogan que fechava as peças da área das propagandas sobre saúde ilustra bem esses dois 

últimos itens da estratégia: “Saúde era assim, no primeiro governo de Erundina, e vai ser 

melhor ainda com Erundina de volta a prefeitura”. Destacavam-se no programa da 

candidata petista os apelos à identidade de gênero, o discurso da capacidade administrativa, 

os apelos político-partidários como contraponto à retórica tecno-burocrática de Pitta e 

Maluf e, finalmente, a representação de São Paulo como sendo uma cidade partida e 

desigual, na qual os trabalhadores não têm seus pleitos realmente atendidos como era no 

período da sua gestão.    

Pitta salientava, fazendo uso também de apelos emocionais e políticos, que todas as 

conquistas que a administração de Paulo Maluf proporcionou (demandas alcançadas) aos 

paulistanos corriam o perigo de acabar se não houvesse continuidade administrativa. Note 
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na Tabela 15 abaixo que, a despeito do uso intenso de videoclipes e outras formas de 

mensagem que favorecem a veiculação dos apelos emocionais, esse tipo de apelo não foi o 

mais predominante na propaganda de Pitta, respondendo apenas por cerca de ¼ das 

mensagens. Com efeito, a campanha de Pitta privilegiou o uso de apelos persuasivos à 

razão, apontando as vantagens e desvantagens que votar (ou não votar) nele acarretaria aos 

eleitores, sobretudo por motivos pragmáticos, chegando a compor perto de 50% de todas as 

mensagens no primeiro turno das eleições e predominando no segundo turno (33,5%).   

 
Tabela 20. 
 

TIPO DE APELO DA MENSAGEM USADO PELOS CANDIDATOS  
NO HGPE, ELEIÇÕES PARA PREFEITO  

DE SÃO PAULO, 1996 (%) 
 

Celso Pitta – PPB Luiza Erundina – PT 
(%) (%) (%) (%) 

Tipo de apelo da 
mensagem 

 1º Turno 2º Turno 1º Turno 2º Turno 
Pragmático 48,3 33,5 36,9 24,6 
Político 20,6 27,3 34,3 61,3 
Ideológico 0,0 0,0 0,3 0,0 
Emocional 22,4 26 22,7 5,1 
Credibilidade das fontes 8,7 13,2 5,8 9,0 
Total 100 100 100 100 

                      Fonte: Pesquisa “A Inevitável Visibilidade da Cor”, 2005. 
 

O dado curioso sobre a estratégia retórica de Pitta é que quando ele se viu frente a 

frente com a desafiante Erundina no turno decisivo, que insistia em desqualificar não 

apenas as propostas dele, mas, sobretudo, a sua a capacidade de garantir que o mundo que 

descrevia na propaganda realmente se realizasse, ele diminuiu o volume de apelo 

pragmático de 48,3% para 33,5% e reforçou os apelos políticos (20,6; 27,3%) e emocionais 

(22,4%; 26%) junto ao eleitorado. O caráter político se inscreve no apelo, quando se trata 

de mensagens cujo argumento predominante busca enfatizar que “a única garantia de que 

‘X’ será feito é através do candidato, do grupo político ou partido ao qual está ligado [...]” 

(Figueiredo et al., 2000; p.153). Este quadro confirma as hipóteses de Figueiredo et al. 

(2000) que indicam que quando nenhum dos candidatos consegue impor sua interpretação 

sobre o mundo atual é muito comum que tentem se apresentar como aquele que tem mais 

condições de cumprir às promessas para consecução do mundo futuro que os eleitores 
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almejam. Notamos que no período do primeiro turno, quando disputava a corrida com Pitta, 

Serra, Rossi entre outros, a candidata do PT conduziu sua campanha fazendo uso mais 

equilibrado de apelos pragmático e políticos, como também não esquecia de tentar tocar o 

coração dos eleitores. Já no segundo turno, sua estratégia consistiu em fazer apelos 

políticos (61,3%), tendo em vista que o conteúdo das suas propostas – como vimos 

anteriormente – não incluía nada diferente do que estava sendo executado pela 

administração em curso e que Pitta prometia continuar. Por isso, a importância de acentuar 

a dimensão política das escolhas que os eleitores iriam fazer; algo que significa enfatizar 

quem tem mais credibilidade e quem seriam os beneficiados por suas ações.          

No quadro acima o que é interessante também notar é ausência de uso de apelos 

ideológicos por parte de ambos os candidatos. Isso significa que nenhum dos dois 

candidatos tentou sensibilizar os eleitores com discursos de crítica ou elogio ao “sistema”, 

nem tampouco se caracterizou por salientar uma comunhão de crenças e valores entre eles e 

os eleitores a respeito da estrutura da sociedade capitalista, ou alguma distinção entre suas 

idéias e as dos seus adversários no que se refere a este tema. De acordo com Mario 

Stoppino (Bobbio et al., 1995, p. 585), “o caráter da ideologia é atribuído a uma crença, a 

uma ação ou a um estilo político pela presença neles, de certos elementos típicos, como o 

doutrinarismo, o dogmatismo, um forte componente passional, etc [...]” Este dado indica 

que ambos os políticos, independente do posicionamento ideológica que é típico as suas 

agremiações na arena política brasileira – o PPB à direita e o PT à esquerda - subscreveram 

o declínio das ideologias como meio preferencial para interpretar a sociedade como era 

característico das eleições no final dos anos 1980.  

Tanto Pitta quanto Erundina assumiu retórica mais ao centro e evitaram dá saliência 

aos temas típicos da plataforma da direita ou da esquerda. Os conteúdos dos seus discursos 

ficaram mais ambíguos, de maneira que ambos mostravam explicitas preocupações em 

resolver problemas das desigualdades e exclusão sociais, mas tangenciavam as discussões 

sobre o papel do Estado na sociedade – evitando parecer neoliberal ou pró-estatização - e 

ignoravam completamente o terreno movediço dos debates sobre moral, tais como 

homossexualismo, aborto e família. Mesmo as palavras-chaves que servem para identificar 

os conteúdos dos discursos associados à direita e à esquerda – tais como neoliberalismo, 

privatização, desregulamentação, controle do Estado e mudanças, foram abafadas pelo 
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discurso da eficiência administrativa. O aspecto mais intrigante sobre estes dados é que a 

identificação ideológica (juntamente com a identificação socioeconômica e partidária) 

vinha sendo, desde os anos 1980, reconhecidamente, um forte preditor do comportamento 

eleitoral na cidade de São Paulo (Alves, 2000; Lima, 1995; Pierucci, 1987; 1989; Pierucci 

& Lima,1991; 1993).  Ou seja, como salienta Alves (2004), o eleitor paulistano tem se 

mostrado ao longo dos anos bastante sensível ao debate ideológico e aos apelos partidários. 

Somando-se a isto, ainda, o fato de tanto Maluf quanto Erundina sempre tivesse encontrado 

terrenos férteis para discursos de apelos ideológicos. Sobre o eleitor malufista, cujo coração 

Pitta pretendia conquistar, dizia-se que ele seria: “menos igualitário, antiestatista, moralista 

e mais autoritário do que o de esquerda” (Alves, 2000, p. 207). 

Isto sugere que o avanço do pragmatismo entre os paulistanos freou o uso de apelos 

ideológicos na campanha. Este apelo pragmático na política caracteriza-se pela ênfase dos 

candidatos em prometer solucionar as demandas individuais ou coletivas dos cidadãos de 

acesso a serviços de saúde, educação, transporte, emprego e habitação. Este estilo de 

discurso adotado pelos candidatos parece sintonizado com os estudos que apontam para as 

mudanças substantivas no perfil do voto de direita na cidade, isto é nas bases sociais do 

voto conservador, com a incorporação de eleitores situados nos estratos mais altos da 

sociedade (Pierucci, 1989; Pierucci & Lima, 1991 e 1992; Alves, 2000). Além disso, se 

observarmos o Gráfico 11, que apresenta os resultados da pesquisa Datafolha realizada no 

dia 26 e 27 de setembro de 1996, percebemos que essa estratégia discursiva utilizada pelos 

candidatos parece afinada com os dados que apontavam as baixas taxas de identificação 

partidária entre os eleitores paulistanos naquele momento. 

Em destaque, esta pesquisa mostra que a identificação partidária era sempre menor 

que a intenção de voto nos candidatos dos cinco principais partidos que disputavam aquele 

pleito, sendo que esta tendência era mais acentuada no caso de Pitta e do PPB. É notável 

ver que a despeito do partido de Maluf gozar da preferência de apenas 2,3% de eleitores 

paulistanos, Pitta ostentava 38,2% de intenção de voto na corrida à prefeitura. Por outro 

lado, o PT se não conseguia reverter essa tendência pelo menos mostrava que era o partido 

com a maior taxa de identificação na cidade, cerca de 10 pontos à frente do segundo 

colocado (24,3%): o PMDB e o PSDB. A única exceção a este padrão ocorreu com José A. 

Pinotti do PMDB cujo magnetismo da sua legenda naquele período era duas vezes mais do 
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forte que o da sua candidatura. Dessa forma, semelhante ao que salientou Chaia et al. 

(2002, 27), nas suas análises sobre as eleições de 2000 para a prefeitura de São Paulo, 

podemos junto com eles afirmar também para as eleições de 1996 que: 

as baixas taxas de preferências por partidos apontam que nas situações eleitorais os 
sistemas eleitorais e partidários ainda permanecem razoavelmente desvinculados, 
embora essa seja uma reflexão que deve ser equilibrada pelo potencial personalismo 
das eleições municipais, bem como pelos baixos índices de identificação partidária que 
crescentemente definem as disposições pelo envolvimento político dos cidadãos nas 
democracias contemporâneas.  

 

Gráfico 11. 
 

 
  Fonte: Datafolha (00701) – 26-27/09/1996 

 

Assim sendo, parece coerente que os conteúdos dos discursos dos candidatos 

tenham mudado para atender às expectativas destes novos segmentos com os quais os 

partidos e candidatos tentaram conquistar, como também com este novo padrão de decisão 

de voto entre os paulistanos. Ambos os candidatos evitaram tratar dos conteúdos associados 

à direita ou à esquerda tradicional – para não correr o risco de serem rotulados de 

“conservadores” ou “sectários”. Ainda de acordo com Alves (2000, s/p), trata-se de uma 

nova direita que não assume totalmente o rótulo de ‘direita’, “mas que é no mínimo anti-

esquerda, que é mais politizada, que defende os interesses do laissez-faire, em geral 

identificada com as classes mais altas.” Este novo traço, no entanto, não é incongruente 
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com o estilo que até então caracterizava o modo de atuação da “velha direita” paulista, 

marcado pela retórica de tipo populista e personalista, com significativa capacidade de 

mobilizar apoio das camadas populares e com acento privilegiado nos braços das classes 

altas. De acordo com Alves (2000), nas situações extremamente polarizadas que 

caracterizaram o segundo turno das últimas eleições em São Paulo, a “direita" tendeu a se 

unir: e a direita mais ideológica, politizada e populista, afina-se com os discursos da direita 

mais pragmática. Para a maioria dos autores, Paulo Maluf é a figura paradigmática da 

direita contemporânea no Brasil (Chaia et al., 2002).    

Alguns autores notam que a renovação contínua da direita no Brasil, especialmente 

na cidade de São Paulo, tornar muitas vezes difícil colocar os rótulos de “esquerda” e de 

“direita” nas agremiações políticas, mas nem por isso estes rótulos são facilmente 

descartados. De acordo com Alves (2000, 199), “Maluf é detentor de um perfil político que 

melhor representa o sentido de renovação da direita”. Sobre este político esta autora (apud 

Lima, 1995) reporta que: 

Oriundo da base de apoio do regime militar, ele se tornou um dos políticos de maior 
empatia com a capital paulista. A virada de mesa de Maluf em relação ao seu passado 
associado ao período autoritário ocorreu com a comprovação de viabilidade eleitoral da 
esquerda nas eleições de 1988, com a vitória de Luiza Erundina, do Partido dos 
Trabalhadores (PT). A partir daí e nas eleições seguintes que concorreu, além de se 
verificar um crescimento contínuo de sua base eleitoral, esta também ascendeu na 
escala social. Antes de 1988, quando Maluf concorreu ao governo do estado em 1986, 
as suas votações mais expressivas ocorreram nos bairros predominantemente de classe 
média-baixa, setores mais afeitos ao discurso personalista, moralista e autoritário que 
deram o tom de sua campanha (assim como foi no ano anterior na campanha do 
prefeito eleito Jânio Quadros). Nas campanhas seguintes, as prioridades passaram a ser 
a eficiência administrativa, o perfil empreendedor em sintonia com o espírito neoliberal 
que começava a surgir no país. Maluf soube capitanear a insatisfação da elite 
conservadora da capital com o crescimento da esquerda, dando início a uma trajetória 
vitoriosa. Mantendo-se fiel e coerentemente filiado ao mesmo agrupamento político-
partidário desde o regime militar, aos poucos dissimulou a sua imagem vinculada ao 
regime autoritário e conquistou as classes mais ricas, assumindo o posto de principal 
liderança anti-esquerda na cidade, logo, de direita.  

 

A fronteira entre a “nova direita” e a “velha direita” no Brasil não é muito bem 

definida, assim sendo, recomendamos que se observe o conteúdo programático de partidos 

políticos, sua retórica e a forma de atuação política de alguns setores específicos da 

sociedade. Nas palavras de Alves (2000), a delimitação entre essas duas vertentes 

ideológicas da direita se dá a partir da formação de novas clivagens político-eleitorais na 

Nova República (Alves, 2000). Com o advento da chamada Nova República – a partir de 



 

 

355 

1985 - os setores conservadores passaram a se incorporar às instituições democráticas ao 

passo que, progressivamente, se desvincularam do passado autoritário.  

O uso de apelos à credibilidade das fontes sugere-nos também a disposição dos 

candidatos de interpelar a audiência com apelos lógicos, mostrando as evidencias para seus 

argumentos de campanha, de defesa ou de ataque ou de promoção da campanha; sendo a 

idoneidade, saber específico, reputação, etc. da fonte um recurso (a prova) para conferir 

veracidade ao discurso. Nessa perspectiva, uma estratégia posta em prática por ambos os 

candidatos consistia em fazer uso das palavras e das imagens de instituições e pessoas, tais 

como jornais, institutos de pesquisas, advogados e magistrados, buscando dirimir as 

dúvidas sobre a validade dos discursos. É importante destacar que o uso do apelo à 

credibilidade das fontes só tem sentido se a pessoa ou instituição tem prestígio. O dado 

interessante sobre o uso deste apelo nas campanhas eletrônicas é que, mais do em qualquer 

outro arena de debates, ele é ao mesmo tempo autoridade (sujeito) e meio de prova (objeto) 

da justificação. O apelo à credibilidade visa demonstrar, rigorosamente, que se é portador 

da versão correta dos fatos. Nesse sentido, os estudos de retórica salientam que o modo 

como certos fatos são apresentados os tornam mais presentes na consciência, e por isso 

influencia na eficácia de uma argumentação (Perelman, 1999).  

Contudo, é importante não esquecermos conforme adverte Perelman (1999, p. 360) 
que:  

Todas as nossas opiniões serão submetidas ao crivo da evidencia: serão descartas 
aquelas a cujo respeito subsiste a menor dúvida, as outras fornecerão o núcleo 
irredutível e o modo de qualquer saber, pois são a um só tempo dadas e garantidas. O 
que é evidente se impõe como verdadeiro ao nosso pensamento, não passando a 
evidência do aspecto subjetivo de uma verdade objetiva.    

 
A baixa incidência de apelos à credibilidade das fontes no repertório de armas 

discursivas de Pitta e de Erundina aponta, de um lado, para pouca utilização desse 

mecanismo de argumentação; de outro lado, contraditoriamente, mostra que foram 

significativas às oportunidades em que esses candidatos tiveram que fazer uso de 

autoridade para sustentar sua interpretação do mundo. Sendo importante perceber que Pitta, 

mais que Erundina, foi impelido com mais freqüência a se valer do uso da imagem de 

instituições e pessoas para garantir a confiabilidade dos seus discursos, seja para se 

defender, seja para atacar, seja para desconstruir as imagens dos seus adversários. No 

primeiro turno, a credibilidade das fontes jornalísticas e dos institutos de pesquisas foi 
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bastante utilizada pelo candidato do PPB para construir um cenário que prenunciavam o 

sucesso da sua campanha. No segundo turno, a necessidade de se defender dos ataques de 

Erundina obrigou-o a apresentar advogados, juizes e magistrados para defender-se das 

acusações de venda fraudulenta de título da dívida do município de São Paulo. Ao longo de 

toda a corrida eleitoral, as propagandas que citavam os resultados das pesquisas realizadas 

pelos institutos Datafolha e IBOPE davam suporte para o discurso de exortação a campanha 

dos malufistas. O principal apelo à credibilidade utilizado por Pitta em sua campanha foi o 

uso da imagem do prefeito Paulo Maluf como autoridade para endossar suas qualidades 

para ser o titular do Palácio das Industriais, com ilustra sua celebre e polêmica frase no seu 

discurso ritualístico de apresentação do seu candidato, no dia 3/8/1996, em que declara que 

confia tanto em Pitta que: "se ele não for um grande prefeito, nunca mais vote em mim". 

Vários autores (Mutz et. al. 1996) já mostraram que a recepção da mensagem muda 

dependendo das características sociais e demográficas do emissor. Ou seja, observa-se que 

a receptividade da proposta depende se o autor é um reconhecido ativista dos direitos civis 

dos negros, se é um ministro negro conservador da Suprema Corte de Justiça Americana, se 

é um liberal democrata branco ou se é um presidente republicano de conduta 

conservadora84. A credibilidade das fontes pode ajudar a aceitação dos argumentos dos 

candidatos. Para melhor compreender como a credibilidade das fontes contribui para a 

persuasão, as noções de Perelman (1999, p.305) sobre os princípios da argumentação 

podem nos ajudar: 

 
O orador, de posse de uma linguagem compreendida por seu auditório, só pode 
desenvolver sua argumentação conectando-a a teses admitidas pelos ouvintes, sem o 
que se arrisca a cometer uma petição de princípio. Daí resulta que qualquer 
argumentação depende, no tocante às suas premissas, como aliás a todo o seu 
desenvolvimento, do que é aceito, do que é reconhecido como verdadeiro, como normal 
e verossímil, como válido; com isso se arraiga no social, cuja caracterização dependerá 
da natureza do auditório. As teses admitidas serão ora as do senso comum, tal como é 
concebido pelo auditório, ora as dos praticantes de uma determinada disciplina, 
científica, jurídica, filosófica ou teológica. O conhecimento dessas teses, que devem 
servir de fundamento para a argumentação, é uma condição indispensável da eficácia 
desta. 

 

                                                 
84 - Sobre a influência da raça na recepção Mutz et al. (1996, p. 10) comenta que: “Essas interpretações 
variam segundo as características do receptor em interação com as características da fonte da mensagem. Por 
exemplo, cidadãos negros interpretam uma mensagem advogando auto-determinação dos negros muito 
diferente dependendo se ela foi uma proposta defendida por Jessy Jackson, Clarence Thomas, Eduard 
Kennedy ou George Bush”. 
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Erundina se utilizava desse tipo de apelo em suas peças, sobretudo, para atacar Pitta 

e para evitar que o fenômeno da espiral do silêncio cristalizasse a idéia de que a oposição 

não tinha mais chance e que a vitória do candidato de Maluf ocorreria já no primeiro turno. 

A passagem a seguir mostra uma peça exibida no final do primeiro turno, no dia 25/9/1996 

(programa 45), em que a candidata do PT faz o uso do apelo à credibilidade das fontes para 

obstruir os avanços do seu adversário mais direto, o candidato José Serra do PSDB, e para 

manter-se viva na corrida.  

 

Vídeo: 
(00:14: 22) 
‘Imagem de pilhas de jornal. No topo ‘Folha de São Paulo’. Manchete ‘Pitta tem 37% e 
Erundina, 22%’. 
Imagem de gráfico de linhas, colorido (Pitta 37%; Erundina 22%; Serra 16% e Rossi 
8%). 
Conserva imagem anterior surge da esquerda em fonte branca “Erundina e Pitta no 2º 
turno”. 
Imagem de manchete de jornal “Esforço dos tucanos não faz Serra crescer”. 
Imagem da reportagem (grifo): “Em um mês, a rejeição a Pitta cresceu de 22% para 
30%”. Surgem no topo à direita em fonte branca “Rejeição Pitta”.  
No rodapé, à esquerda, fonte branca, “Cresceu 8 pontos, passou de 22 para 30%.” 
Imagem do visor da urna eletrônica, dados de Erundina volta para lugar. Surge 
confirma em tamanho grande, também, volta para lugar. 
Imagem de urna eletrônica, com dados de Erundina. No rodapé, à esquerda do vídeo, 
fonte vermelha, tamanho grande ‘13’. 
 
Áudio 
Narrador em off : Está na primeira página da Folha. Pitta tem 37% e Erundina 22%. 
Esse resultado do último DATAFOLHA confirma: ... 
... Erundina e Pitta no segundo turno ... 
... por que Serra estacionou nos dezesseis pontos. 
A pesquisa traz um tom revelador, por causa do fiasco do Fura-Fila, a rejeição de Pitta 
cresceu oito pontos, passou de 22 para 30%. 
Sim para experiência. 
Vote Erundina. 

Contrapondo os dados apresentados linhas acima sobre as estratégias discursivas 

dos candidatos com as análises realizadas Balbachevsky et. al. (2004)85 sobre as estratégias 

de decisão de voto entre os eleitores paulistanos no pleito de 1996 tem-se a impressão que 
                                                 

85 - Com base em resultados de surveys realizados no contexto das quatro eleições presidenciais brasileiras de 
1989, 1994, 1998 e 2002, e da eleição à prefeitura paulistana em 1996, as autoras analisam o comportamento 
do eleitorado e defendem a tese que este segue um padrão definido por uma dentre três estratégias possíveis: o 
voto como expressão de uma identidade com o candidato: como crença no potencial de oposição que o 
candidato representa ou como expressão da crença na sua capacidade administrativa.  
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tanto Pitta e quanto Erundina foram eficientes no sentido de fazer com seus apelos fossem 

compreendidos pela audiência. Contudo, os autores assinalam que o malufista conseguiu 

tornar seu discurso mais persuasivo, conforme mostra a passagem a seguir. Segundo 

Balbachevsky et al. (2004, p.15): 

 (N)a eleição municipal de 1996 [...]: o candidato vitorioso, Pitta, polarizou os votos 
dos eleitores que votavam em função de suas expectativas de desempenho do futuro 
governante (57,9% dos votos desses eleitores, contra 53,4% na amostra total), ao passo 
que a sua principal adversária naquela eleição, Luíza Erundina, foi melhor sucedida em 
atrair os eleitores que votaram por identificação: entre esses eleitores, Erundina obteve 
31% dos votos, contra 23,8% no total da amostra. Naquela eleição, a pesquisa realizada 
mostrou que a credibilidade de Pitta estava associada à avaliação positiva que o 
eleitorado paulistano fazia da administração anterior, de Paulo Maluf, patrocinador da 
sua campanha. De fato, na análise que realizamos na época, a avaliação que este 
eleitorado fazia da administração de Paulo Maluf era a variável de maior poder 
preditivo para a decisão do eleitor. A associação entre essas duas variáveis permaneceu 
forte mesmo entre eleitores que declararam ter identidade partidária com o Partido dos 
Trabalhadores. Naquela eleição, Pitta recebeu apenas 10% dos votos dos eleitores 
identificados com o PT. Porém, entre esses eleitores que também faziam uma avaliação 
positiva da administração de Maluf, essa proporção subia para 38%. 

 

Balbachevsky & Holzhacker (2004, p. 10) explica que:  

[...] no voto por expectativa de desempenho, o eleitor valoriza sobretudo os resultados e 
menos a questão de saber quem os produz ou quais são e como serão removidos os 
eventuais obstáculos. A escolha eleitoral é feita considerando a capacidade que cada 
candidato tem para realizar o objetivo perseguido pelo eleitor. É, portanto, um voto 
pragmático, que julga o candidato pelo que poder-se-ia chamar o seu "potencial de 
realizações", potencial que pode ser aferido tanto em função do desempenho passado 
do candidato, como pela credibilidade que este detém para ações futuras. Em muitos 
casos, inclusive, estas duas referências podem estar entrelaçadas, de sorte que a 
avaliação que o eleitor faz do desempenho do candidato no passado o credencia como 
um realizador no futuro. 

Mas o segredo do sucesso da propaganda do candidato malufista não estava apenas 

na sua capacidade de apresentar propostas em conformidade com as aspirações dos 

eleitores, mas sim na sua capacidade de expô-las numa linguagem persuasiva. A 

propaganda de Pitta caracteriza-se por mostrá-lo como sendo capaz de responder às 

demandas e os desejos da população, principalmente os pobres e os favelados. Para tanto, 

Pitta buscava encantar os eleitores não com promessas de realização de obras, mas com um 

bombardeio de imagens das realizações da administração de Paulo Maluf. Os videoclipes e 

reportagens exibidos nos programas de Pitta mostravam que o desejo dos paulistanos já 

estava sendo atendido, tudo agora era uma questão de manutenção e ampliação das obras e 
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projetos que havia sido implantado por Maluf. O videoclipe usado para defender as 

propostas de manutenção do programa de assistência a saúde (PAS) do candidato Celso 

Pitta veiculados desde o inicio do HGPE no primeiro turno, (05/08/1996, 20:30), é um 

exemplo do uso da retórica de sedução conjugado ao apelo pragmático na campanha 

malufista utilizadas de um modo geral.   

                              Vídeo  

Fundo musical instrumental, sugerindo tristeza. 
Cena de giroflex vermelho. 
Jornal com manchete: “Saúde – O sofrimento dos hospitais”  
Cena de um homem sentado, de perfil, com as mãos na cabeça (pano aproximado de 
peito), na penumbra. 
A letra da música é mostrada na tela em fonte branca, sob tarja preta.  
(Imagens são sobrepostas durante toda a canção e tratadas, em preto e branco, de forma 
que não aparecem as identidades dos populares). 
 
Aparece no fundo uma película de Raio X de tórax  

Película fica mais nítida, câmera em zoom. 
Cena de corredor de hospital, uma pessoa deitada na maca, sendo empurrada, rodeada 
de outras pessoas. 
Manchete em jornal “Caos atinge hospitais municipais”. 
Manchete em jornal “Falta de médico em PS causa morte”. 
Pano de fundo nublado (pessoas?) 
Manchete em jornal “Saúde abandonada”. 
Câmera sobe lentamente e mostra rosto da criança (menino moreno, aproximadamente 
6 anos).  
Cabeça de uma mulher de costas para a câmera. 
Esta gira para a direita e mostra o rosto de outra (loira, jovem, aproximadamente 20 
anos) deitada, sorrindo. 
Helicóptero branco com nome PAS (P em fonte azul, e AS em vermelho) 
Sobrevoa a cidade. 
No topo do vídeo, manchete em jornal “Paulistano quer a manutenção do PAS”. 
Embaixo, ambulância andando. 
Mulher loira, aparentando 24 anos, sorrindo ao receber cartão de identificação 
(recepcionista do hospital) 
Câmera gira para a esquerda e mostra duas pessoas trabalhando (recepcionistas), a 
mulher acima citada, agora de costas, e um homem negro, jovem, aparentando 21 anos. 
Há outras duas pessoas sendo atendidas, um homem negro de boné e uma mulher 
morena, aparentando 35 anos. 
Foco em uma menina, aproximadamente 4 anos, no colo da mãe, solta beijo para a 
câmera, sorrindo. 
(00:53: 89) 
 
Áudio: 
Jingle da saúde:  
Meu Deus onde é que eu vou curar/ 
O descaso/ 
O desprezo, doutor/ 
Será que vou ter que esperar/ 
Minha vida inteira/ 
Na fila da dor./ 
Hoje eu encontro um amigo/ 
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Eu só peço a Deus/ 
Pra isso não acabar/ 
Eu quero PAS pra mim/ 
PAS pra São Paulo/ 
Cada vez mais assim/ 
PAS pra São Paulo. 

Os Gráficos 12 e 13 mostra que ao longo de toda a campanha a principal estratégia 

retórica de Pitta era a sedução, enquanto que Erundina tentava persuadir seus eleitores 

apresentando propostas, desqualificando a candidatura dos seus adversários e exortando as 

suas virtudes e às do seu partido. No segundo turno, Pitta inclina-se mais para fazer 

ameaças do que por apresentar suas propostas para assim fazer frente as constantes críticas 

de Erundina, que, nesse momento, prefere desconstruir a imagem do seu adversário a 

fortalecer a sua própria, como se pode ver não só pelo aumento da retórica de critica, como 

também pela redução das peças voltadas para a exortação as suas qualidades e as do seu 

partido. Tentando aproveita-se da história de envolvimento de Maluf com escândalos de 

corrupção, Erundina também buscou fazer uso de um discurso de valorização de ética na 

política, mas sem conseguiu abalar a estabilidade da dupla Pitta-Maluf. 

 
Gráfico12. 
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Gráfico 13. 
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  Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”.  

 

No que se refere a linguagem, ambos os candidatos tiveram a narrativa jornalística 

como base para suas propagandas, visando conferir credibilidade e objetividade as suas 

mensagens. O formato de mensagem mais utilizado nos programas de Pitta e Erundina foi o 

documentário, telejornal e reportagem, apresentados pelo primeiro como se fossem 

telejornal e pela segunda como se fosse revista eletrônica. Como sempre, as mudanças nas 

disposições de luta dos candidatos podem ser observadas na passagem do primeiro para o 

segundo turno. A Tabela 21 mostra que no primeiro turno enquanto Pitta preferia persuadir 

sua audiência informando sobre as atividades da administração de Paulo Maluf, Erundina, 

por outro lado, não hesitou em dirigir-se aos telespectadores a maior parte do tempo com 

uma linguagem panfletária. Podemos considerar panfletárias as peças de propaganda que se 

caracterizavam, de um lado, pela veemência que apresentam tanto as críticas aos 

adversários como as propostas, de outro lado, pela ausência de preocupação de mostrar, 

com clareza, os fatos que sustentam seus discursos. Usualmente, a linguagem panfletária 

chama a atenção por apoiar-se em “chavões” e “palavras de ordem” para apelar para o 
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senso comum dos eleitores e/ou para instigar-lhes a ser guiado pela emoção na decisão do 

voto. Os números desse quadro não deixam dúvidas que tanto Pitta como Erundina ora 

vestiram suas mensagens com um tom de objetividade (freqüentes na forma de 

telejornalismo), ora desnudavam suas ideologias e seus posicionamentos frente aos seus 

adversários. A preocupação em instruir os eleitores sobre a natureza das suas propostas 

políticas e sobre os elementos que deveriam ser considerados para avaliar seus adversários 

levou ambos os candidatos a usar uma linguagem didática nos seus programas.  

As peças apresentadas por Erundina para explicar para o eleitor as virtudes do 

Modelo de Gestão de Orçamento Participativo e do Programa de Garantia de Renda 

Mínima são exemplos de peças que se caracterizam pela linguagem didática. Nos 

programas de Pitta semelhante esforço de persuasão foi realizado, particularmente, no 

início da campanha para explicar o que era VLP (Veiculo Leve sobre Trilhos) ou “Fura-

Fila”86, projeto que se configurava com a sua principal proposta de campanha para resolver 

os problemas de transporte de massa da cidade.    

 
Tabela 21.  

LINGUAGEM DA MENSAGEM NOS SEGMENTOS – HGPE –                                  
CELSO PITTA E LUIZA ERUNDINA,  

SÃO PAULO, 1996 (%) 
 

Linguagem da mensagem Celso Pitta – PPB Luiza Erundina – PT 
 1º Turno 2º Turno 1º Turno 2º Turno 
Didática 21,1 4,3 19,6 12,5 
Informativa 49,5 68,9 34,4 70,2 
Panfletária 29,4 26,8 46 17,3 
Total  100 100 100 100 

                       Fonte: Pesquisa “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
 

Grande parte da propaganda de Pitta e Erundina não estava dirigida a qualquer 

segmento particular do eleitorado, apesar da forte inclinação de Luiza Erundina de formatar 

                                                 
86 - Conforme contou o narrador, já no primeiro programa do candidato pepebista (03/08/1996), o Fura-Fila 
“é uma espécie de metrô de superfície. São modernos e confortáveis ônibus, cada um com capacidade para 
221 passageiros, que trafegam em calha própria, movido a energia e cujo percurso é feito, na maioria das 
vezes por cima da cidade, em elevados de baixo custo, e rápida construção, deslocando-se em vias exclusivas, 
eles trafegam rapidamente, diminuindo muito o tempo de viagem”. 
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suas mensagens para sensibilizar o eleitorado feminino, conforme assinalamos 

anteriormente. Tanto um candidato quanto o outro se mostrava preocupado em resolver os 

problemas da cidade como um todo. Dessa forma, seus discursos falavam para população 

de São Paulo de um modo geral. No primeiro turno, 84,6% das mensagens veiculadas nos 

programas de Pitta tinham esse público-alvo; pouco mais que 14% das suas propagandas 

visaram interpelar segmentos específicos do eleitorado. Raras peças foram produzidas para 

persuadir, explicitamente, as mulheres, os negros ou os eleitores jovens; observava-se que 

os segmentos para os quais o pepebista mostrou mais interesse em atender as demandas 

foram o “povo pobre” (5,5%), os “moradores da periferia” (4,3%) e os “favelados” (3,2%) 

da cidade de São Paulo. Erundina seguiu o mesmo padrão, todavia nos seus programas o 

cuidado especial era para conquistar o voto dos trabalhadores (5,8%), mulheres (2,8%) e, 

com um discurso de maior abrangência, ela também tentava reiterar seu compromisso 

“histórico” de trabalho junto ao povo pobre (2,8%), moradores da periferia (1,8%) e 

favelados (1,6%). Ou seja, disputavam os mesmos segmentos do eleitorado. 

No segundo turno, em termos discursivos, tanto Pitta como Erundina ignoraram 

quase totalmente qualquer clivagem na sociedade, de maneira que a maioria das suas 

mensagens se dirigia explicitamente a todos. Esses dados indicam a preocupação dos 

candidatos de se apresentarem como políticos capazes de representar os interesses de todos, 

sem qualquer distinção de orientação ideológica, condição de classe ou características 

sócio-demográficas, embora ambos se mostrassem particularmente sensíveis aos problemas 

dos moradores da Zona Leste e dos bairros da periferia da cidade, como também com a 

situação dos trabalhadores. Nesse sentido, chamou atenção o duelo travado pelos 

candidatos para se mostraram preocupados com os interesses e destinos da população da 

Zona Leste da cidade, para assim conquistar os votos de um dos maiores celeiros eleitorais 

do município.  

Erundina comprometia-se, diretamente, a criar o Pólo Industrial da Zona Leste; e, 

indiretamente, prometia subsidiar os custos das famílias de desempregados; priorizar 

assistência a moradores favelados em áreas de risco; criar subprefeituras, com autonomia 

orçamentária; criar conselhos de representantes de entidades populares, para participar do 

colegiado que formularia a alocação de recursos das subprefeituras (o chamado “orçamento 

participativo”). Ou seja, um conjunto de medidas que teria impacto amplo na vida dos 
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moradores daquela área. Quanto a Pitta, além de vangloriar-se da construção da Avenida 

Água Espraiada e algumas outras obras de saneamento urbano na região (inauguradas no 

apagar das luzes do governo de Paulo Maluf), ele prometia aos moradores desta região criar 

o “Pólo Econômico da Zona Leste”, no bairro de Itaquera, “numa área de 4 milhões de 

metros quadrados” e a Universidade da Zona Leste, além de afirmar que implantaria o 

Campus do Parque do Carmo, instituição que seria – segundo propagava na imprensa – 

voltada para oferecer cursos técnicos nas áreas de informática, administração, enfermagem 

etc. (Folha de São Paulo, 15/11/1996). 

Esse empenho de produzir um discurso universal, sem, contudo, descuidar-se de 

cortejar alguns públicos específicos do eleitorado, explica significativamente o fato dos 

candidatos raramente mencionarem seus vínculos partidários nos programas. Durante o 

primeiro turno, de um total de 741 segmentos de mensagens computadas nos programas de 

Celso Pitta, em 97% não eram sequer pronunciada a palavra “partido”. Dentre os 500 

segmentos veiculados nos programas de Erundina, em 82% também não se enunciava “em 

alto e bom som” qual era o partido da candidata. Com efeito, menos de 3% das mensagens 

veiculadas nos programas de Pitta traziam alguma menção aos laços desse candidato com o 

partido PPB ou a coligação que o apoiava. Na corrida eleitoral, os elementos retóricos 

utilizados por Pitta se assentavam nas representações positivas (experiência e competência) 

que, usualmente, o cargo confere direta ou indiretamente aos mandatários, ainda que o 

titular da cadeira de prefeito fosse Paulo Maluf. Nesse sentido, é importante assinalar que o 

aspecto mais destacado dos programas de Pitta foi o cuidado em organizar a programação 

visual das peças de campanha, de maneira que a narrativa iconográfica complementasse ou 

mesmo substituísse aquilo que o discurso verbal não poderia comunicar, como, por 

exemplo, o nome do seu partido e das agremiações que o apoiava.  

Visto por outro ângulo, coerente com a estratégia de fazer apelos à identidade 

partidária em sua campanha, os programas de Erundina produziram perto de 20% de peças 

com explicitas menções ao nome do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados, além de 

usar ostensivamente em mais de 60% das suas peças um vasto elenco de ícones e símbolos 

políticos na composição das cenas, visando explorar as possibilidades que elementos 

imagéticos, tais como logotipo e número de partido, bonés, buttons e camisas, artefatos 

com as cores do partido e bandeiras, para estabelecer comunicação não-verbal. A narrativa 
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iconográfica foi usada como recurso “secundário” para dirigir discursos de campanha, 

sobretudo àqueles voltados à construção da marca do candidato nos programas e para 

desenvolver apelos às identidades com as mulheres, aos negros, aos simpatizantes 

socialistas e aos favelados. A principal estratégia dos candidatos foi compensar os 

constrangimentos e os limites dos discursos verbais sobre temas relativos às identidades 

partidárias, raciais e de gênero, fazendo uso intenso de ícones e símbolos na composição 

dos personagens e dos cenários apresentados nos programas. Mesmo fazendo uso constante 

das imagens de São Paulo no tempo da sua administração, na tentativa de construir a 

imagem de competência administrativa, quase a ponto de se apresentar como uma espécie 

de candidata a reeleição, Erundina não tentou manipular imagens que lhe permitisse 

associar-se aos cargos políticos que já ocupou. Apenas cerca de 7% de suas peças Erundina 

fazia uso de cenas que a mostravam no exercício de cargo políticos. 

 
Tabela 22.  
 

PÚBLICO-ALVO DAS MENSAGENS DAS PROPAGANDAS  
DE CELSO PITTA (PPB) E LUIZA ERUNDINA (PT) 

NO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES À                                                              
PREFEITURA DE SÃO PAULO, EM 1996 

 
 

Celso Pitta (PPB) 
 

Luiza Erundina (PT) 
 

Categorias 
N % N % 

Geral – toda cidade 625 84,6 410 82,0 
Jovens 3 0,4 3 0,6 
Mulheres 4 0,5 14 2,8 
Empresários ---- ---- 1 0,2 
Trabalhadores 2 0,3 29 5,8 
Minorias 4 0,5 3 0,6 
Eleitores dos adversaries 1 0,1 ---- ---- 
Eleitores cativos ---- ---- 6 1,2 

Negros 3 0,4 3 0,6 

Povo pobre 41 5,5 14 2,8 
Moradores da Periferia 32 4,3 9 1,8 
Favelados 24 3,2 8 1,6 

Total 739 100 500 100 
                        Fonte: Pesquisa “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
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3.10. O RESULTADO DA ELEIÇÃO PAULISTANA   
 

A disputa à prefeitura de São Paulo de 1996 teve como resultado a vitória nos dois 

turnos do economista Celso Pitta do PPB, primeiro negro eleito para administrar a maior 

cidade brasileira. Pitta conquistou 48,2% dos votos no primeiro turno, ostentando um 

desempenho que quase lhe permitiu vencer o pleito com o dobro da votação da segunda 

colocada, a ex-prefeita Luiza Erundina do PT, além de bater outros políticos já consagrados 

nas urnas paulistas, como o senador José Serra e o ex-prefeito de Osasco Francisco Rossi. 

No segundo turno, Pitta derrotou Luiza Erundina (PT) com 62,3% contra 37,7% (ver 

Quadro 2). A palavra mais usada para caracterizar o andamento da disputa e o resultado da 

eleição foi “surpresa”. O primeiro motivo de espanto foi o fato de Paulo Maluf ter lançado 

para representar o seu partido na sucessão à prefeitura o secretário de finanças do seu 

gabinete – que era um homem negro, carioca, tímido, sem notoriedade nem tampouco 

experiência político-eleitoral anterior. O ineditismo dessa candidatura na cena política da 

mais importante cidade do país desencadeou freqüentes atitudes de surpresa entre os 

analistas políticos e os candidatos quanto ao desempenho do inusitado representante do 

malufismo. As notícias sobre o crescimento das suas intenções de voto, as especulações 

sobre sua possível vitória ainda no primeiro turno, sua conquista do primeiro turno, sua 

liderança folgada nas pesquisas no confronto com Erundina e sua vitória final com um 

desempenho melhor do que o de seu padrinho político no pleito de 1992, tudo era marcado 

por expressões de admiração.  

Se para muitos era tão imponderável o sucesso da candidatura de Pitta, o que 

explicaria a sua eleição? Baseado no que discutimos neste capitulo, pelo menos seis 

aspectos podem ser destacados. Primeiro, a candidatura de Pitta foi favorecida pela onda 

nacional de desejo dos eleitores de manter na prefeitura políticos que pareciam ter realizado 

as metas das suas administrações. Segundo, os programas e os spots do horário gratuito de 

propaganda eleitoral na televisão e a cobertura da imprensa contribuíram para o sucesso 

eleitoral de Pitta, porquanto deram saliência a sua campanha, imagem e propostas. Terceiro, 

Pitta foi bem sucedido em acoplar sua imagem a do prefeito Paulo Maluf. Este foi o motor 

da campanha. O apoio da máquina política de Maluf e os instrumentos mais modernos do 

marketing político foram fundamentais para esculpir uma imagem de sucesso e 

competência para ele. Quarto, pelo fato de ser algo novo nas eleições paulistanas, a 
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candidatura de um burocrata negro altamente qualificado exigiu dos adversários um esforço 

extra para produzir armas para atacá-lo, como também os surpreendeu com vantagens na 

corrida eleitoral que não estavam previstas por muitos: ser negro. Quinto, na campanha, a 

cor negra de Pitta atuou como uma armadura para protegê-lo contra ataques a sua imagem. 

Isso se tornou possível porque qualquer ofensa pessoal mais contundente ao candidato 

pepebista podia ser lida como racismo numa sociedade que se auto-representa como uma 

democracia racial. Por último, mas não menos importante, a campanha de Pitta foi bem 

sucedida porque a imagem e o discurso dele eram além de estarem em sintonia com o 

ambiente eleitoral, também eram congruentes com as crenças vigentes sobre relações 

raciais na cidade de São Paulo. 

Antes de tratarmos os pontos acima enumerados, é importante lembrar que Luiz 

Antônio Fleury Filho – tal qual Celso Pitta – era um homem também sem notoriedade, 

quando foi içado da secretária de Segurança Pública de São Paulo, depois de ser avaliado 

numa série de testes de vídeo com outros quatro pré-candidatos ao governo do Estado, pelo 

governador Orestes Quércia, e conseguiu derrotar Paulo Maluf nas eleições de 1990 (Santa 

Rita, 2001). Dessa forma, convêm refletir sobre o motivo de tanta surpresa. Tendo em vista 

que já se observava um crescimento do voto conservador na capital paulista desde as 

eleições de 1988, como também que “essa fantástica transferência de votos” de um 

mandatário para o seu sucessor não é novidade em São Paulo, uma vez que assim como 

Pitta, Fleury também não teria conquistado o governo do estado não fosse o apoio decisivo 

de Quércia (Novaes, 1996), podemos, então, supor que grande parte desses espantos se 

deve, principalmente, ao fato de Pitta ser um político negro – algo que contribuía para que 

as expectativas gerais sobre o sucesso da sua candidatura fossem reduzidas, uma vez que se 

receava que os preconceitos raciais contra “as pessoas de cor” pudessem influenciar direta 

ou indiretamente nas campanhas. Ao que parece a variável racial aumentava a incerteza 

sobre o desempenho do candidato malufista, mas do que o fato dele ser neófito em eleições, 

desconhecido, sem carisma, técnico-burocrata e ter que enfrentar políticos já consagrados 

no campo político brasileiro. Somente a abertura das urnas conseguiu provar que a aposta 

do prefeito Paulo Maluf quanto ao sucesso da candidatura de Pitta estava correta. 

Sem levar em consideração a importância da variável racial na sucessão à prefeitura 

de São Paulo em 1996 - que engloba o quarto, quinto e sexto ponto da nossa agenda - 
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muitos trabalhos revelaram, com bastante precisão, os fatores que explicaram seu desenlace 

final com a vitória de Pitta (Novaes, 1996, Dias & Aldé, 1997, Figueiredo et al, 1997). 

Novaes (1996), por exemplo, observou que tanto na disputa para o governo do estado em 

1990, quanto na sucessão à prefeitura de São Paulo em 1996, o sucesso destas candidaturas 

deveu-se ao bom desempenho dos novatos nas propagandas na televisão e as observáveis 

realizações dos seus padrinhos políticos. Além disso, a centralidade da televisão na 

campanha paulistana de 1996 teria contribuído para disseminar rapidamente a imagem e as 

propostas de Pitta. Nesta eleição, cerca de 70% do eleitorado esteve exposto às mensagens 

dos candidatos nessa media, sendo que 43% deles assistiam todos os dias ou quase todos os 

dias aos programas eleitorais (Novaes, 1996). O consenso entre os analistas é que, os 

candidatos mais ajustados às motivações dos eleitores paulistanos naquela conjuntura eram 

Pitta e Erundina (Novaes, 1996). Sabemos que a eficácia de uma estratégia retórica 

depende da heresthetic, conforme nos lembra Riker (1987); isto é, da capacidade dos 

candidatos de adaptarem imagens, discursos e propostas ao cenário eleitoral, não resta 

dúvida que este foi um importante fator explicativo do sucesso da campanha de Pitta.   

Entre as razões enumeradas pelos eleitores para justificar o voto em Pitta, como 

também em Erundina, encontrava-se em primeiro lugar as referências às realizações dos 

candidatos. Como Pitta não tinha ocupado nenhum cargo eletivo antes deste pleito, o 

fenômeno que desequilibrou a corrida eleitoral a seu favor foi o fato dele ter incorporado à 

sua candidatura o prestígio conseguido pela gestão de Maluf e assumido a autoria parcial 

das realizações dessa gestão, tão logo as primeiras cenas, veiculadas nos programas do 

HGPE, começaram a se propagar entre os paulistanos mostrando as realizações da 

prefeitura. Na opinião de Novaes (1996), Maluf operou a transferência de votos para Pitta 

via televisão ao criar um ambiente favorável à candidatura de seu afilhado político mesmo 

entre os eleitores da esquerda. O discurso malufista defendia a “necessidade da 

continuidade administrativa”, disseminando a idéia de que a cidade “estava boa e ia ficar 

melhor” se não houvesse mudanças no corpo e no espírito do seu governo, como bem 

ilustra a letra do jingle da campanha que colocava sob os ombros do eleitor a tarefa: “Não 

deixe São Paulo parar, não deixe a peteca cair”. A campanha de Pitta avançou por toda a 

cidade, ultrapassando as fronteiras dos redutos malufistas e invadindo áreas consideradas 

petistas sustentando, como vimos, a tese utilitarista de que governos bem avaliados não 
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deveriam ser interrompidos e estimulando os eleitores a escolherem o candidato que lhes 

ofereceriam mais ganhos.  

Pitta aparecia nas pesquisas de opinião como o candidato que apresentava as 

melhores propostas para emprego, saúde, transporte, trânsito e moradia, segundo os 

eleitores que assistiram as campanhas na televisão no inicio do HGPE, em agosto de 1996. 

Em linhas gerais, as propagandas de Pitta eram consideradas melhores que as dos outros 

concorrentes. Segundo os analistas de marketing político, Pitta foi o candidato que fez 

melhor uso da televisão como veiculo para tornar suas mensagens de campanha mais 

interessantes e críveis ao eleitorado (Figueiredo et al., 1997; Novaes, 1996). Com efeito, 

como vimos em nossa análise de conteúdo, os publicitários da campanha pepebista usaram 

as técnicas de marketing mais modernas para construir e divulgar a imagem de Pitta como 

sendo um técnico capaz de dar continuidade à administração de Maluf. Dessa forma, não se 

pode negar a importância da propaganda para o sucesso dessa candidatura, contudo convêm 

observarmos quais outros fatores contribuíram para a eleição de Pitta. Nesse sentido, é 

importante sublinhar que a retórica de apelo à continuidade administrativa foi a principal 

arma da campanha de Pitta. Mas, decerto que a eficácia dessa retórica só foi possível 

porque muitos eleitores puderam ver nas propagandas de Pitta, animados por razões 

instrumentais, o que eles supunham terem sido as obras realizadas por Maluf.  

O que chama atenção é o fato de nenhum dos adversários de Pitta ter conseguido 

negar as obras da gestão Paulo Maluf nem ter maculado a sua interpretação que a cidade 

havia melhorado por força dessa gestão. Isto explica em parte porque o prefeito chegou ao 

final da campanha ostentando avaliações positivas do seu governo, entre bom e ótimo, de 

cerca de 60% junto ao eleitorado paulistano. Para Novaes, o eleitor não foi levado a votar 

em Pitta devido a falta de critica ao malufismo, pois, se a avaliação do governo fosse 

negativa, o esperado era que os votos fossem dirigidos para um dos seus adversários. Pode-

se concorda parcialmente com essa tese, porquanto como observamos, ao longo desse 

capítulo, foram intensos os ataques a Pitta ao longo de toda a campanha, vindo de todas as 

direções, incluindo a imprensa. Vimos que foram abundantes as mensagens que 

denunciavam as estratégias de marketing de Pitta, mostravam o papel dos publicitários no 

processo de construção da sua imagem, sublinhavam a falta de independência dele em 
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relação ao prefeito, sem mencionar as peças que mostravam que a cidade naquele momento 

estava longe de ser o que declamava as propagandas malufistas.  

Além disso, pode-se observar que quase metade do eleitorado paulistano não 

endossou o discurso de Pitta e preferiu votar, no primeiro turno, em Erundina, Serra ou 

Rossi, que eram as principais vozes de censura ao discurso que pregava a continuidade do 

malufismo à frente da administração da cidade de São Paulo. Dessa forma, vemos que não 

foi a falta de critica que permitiu o avanço da candidatura de Pitta, porém não podemos 

afirmar que se a avaliação do governo fosse negativa os votos dirigidos a Pitta iriam 

alimentar os seus adversários. Pensamos que é importante que se leve em conta que o 

eleitor poderia ter optado por escolher outro candidato, a despeito do bom desempenho do 

mandatário, estimulado pelo desejo de renovação do quadro político ou do modelo de 

gestão ou, ainda, por não confiar na competência de Pitta para continuar o projeto de Maluf.     

Nesse sentido, é importante sublinhar que a candidatura Pitta foi favorecida pelo 

desejo dos eleitores de manter no poder os políticos que pareciam ter trazido alguns 

benefícios para a cidade ou para seus interesses. Na conjuntura brasileira de 1996, 

observava-se entre os eleitores das principais capitais brasileiras a tendências de avaliar 

positivamente os mandatários que fizeram bons governos, de maneira que seus prestígios 

davam credibilidade para recomendar “o melhor nome” na sucessão à prefeitura. Entre as 

onze maiores capitais do país, nas quais os mandatários tinham seus governos 

positivamente avaliados nas pesquisas de opinião nos períodos pré-eleitorais, em nove delas 

o prefeito conseguiu levar seu candidato à vitória. De acordo com Novaes (1996), aos olhos 

do eleitor paulistano daquele período não votar no candidato de Maluf significava correr o 

risco de mudar para pior uma situação que, se não estava ótima, pelo menos estava 

arranjada de um modo que sugeria progresso. Este dado confirma vários estudos já 

realizados que apontam que a condição de mandatário traz vantagens nas disputas eleitorais 

(Page, 1978), sendo uma delas a possibilidade de diminuir o nível de incerteza que cerca o 

eleitor sobre o comportamento do seu candidato quando este chegar ao poder. Ao dar conta 

das realizações do seu governo, o mandatário mostra-se responsáveis – coerentes com os 

discursos realizados antes de tomar posse – e, por extensão, aumenta também a confiança 

dos eleitores de que este possa manter o mesmo comportamento (Downs, 1957). No caso de 

Pitta, vimos que se tratou de um status simbólico de mandatário, adquirido por meio de 
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artifícios retóricos, que o apresentava como “um legitimo continuador”, porque sempre 

“esteve ao lado do prefeito durante todo esse tempo”.  

A tendência dos prefeitos de usarem a estratégia retórica de apelo à continuidade 

política como argumento para convencer o eleitorado a votar nos candidatos de sua 

preferência não foi a novidade que emergiu neste cenário. O dado mais interessante dessa 

conjuntura é que também entre os eleitores observou-se uma expressiva tendência de 

considerar o desempenho dos gestores municipais como critério para escolha dos seus 

candidatos nas eleições. Dessa forma, o que se viu foi que o debate eleitoral foi marcado 

pela avaliação crítica do desempenho dos mandatários, a preocupação com os problemas 

locais e a verificação das credenciais dos candidatos à sucessão. O consenso entre os 

analistas era que os apelos pragmáticos revelaram-se mais eficientes para conquistar o 

eleitor, enquanto os apelos ideológicos e a identificação partidária perderam espaço.  

Não obstante, as evidências levantadas por vários autores, como por exemplo, 

Barbosa Filho & Magalhães (1997), defendemos a cautela ao acompanhar esta 

interpretação, evocando para tanto a lembrança de Chaia et al. (2002), Pierucci (1993) 

dentre outros, que nos contam que desde 1985 as disputas à prefeitura de São Paulo têm 

sido marcadas pela polarização ideológica, como também alguns dados sobre 

comportamento do eleitorado nas eleições de 1996.  Se examinarmos o Gráfico 14 que 

mostra a transferência de voto do 1º turno para o 2º das eleições de São Paulo, em 1996, 

vemos que a dimensão ideológica continuar a ser um significativo preditor do voto na 

política local a despeito da presença marcante da retórica de apelos pragmáticos. Vemos 

que dos eleitores que votaram no PT de Erundina e no PPB de Pitta no primeiro turno, 

cerca de 93% confirmaram sua escolha no turno decisivo. Foi da ordem de apenas 3,6% o 

número dos que migraram para o lado oposto do espectro político e de semelhante taxa 

daqueles eleitores que preferiram votar em branco ou nulo. Ou seja, quem estava na direita 

tendeu a não migrar para a esquerda e vice-versa. Parece trata-se de um voto consolidado 

que impeliu o eleitor a movimentar-se dentro do mesmo espaço ideológico.  

 



 

 

372 

Gráfico 14. 
 

 
Fonte: Datafolha, novembro, 1996. 

 
A migração inter-bloco ficou por conta dos eleitores de partidos de centro – que por 

sua própria postura estratégia de situar-se a meio caminho entre a direita e esquerda – i.e., 

entre atitudes de defesa e manutenção do status quo e às de apoio às mudanças políticas87.  

Note que mesmo nesse segmento de partidos de centro – ocupado pelo PSDB e o PDT – 

que apesar de verificar-se uma movimentação maior dos eleitores em direção a Pitta que a 

Erundina, encontrou-se expressiva percentagem daqueles que se declaram insatisfeitos com 

qualquer um dos candidatos (e por este motivo votaram nulo, branco ou não declararam 

voto), a ponto de configurar-se uma distribuição tripartida. Vemos que os candidatos não 

perderam votos dentro do seu campo ideológico, apesar de todos os artifícios retóricos 

(promessas e apelos à identidade) que eles tivessem feitos aos seus constituintes. Um outro 

exemplo interessante da relevância da ideologia e da identificação partidária na definição 

                                                 
87 Estes dados apontam para padrões de comportamento eleitoral semelhantes sugerem aos vistos por 
Figueiredo & Jorge (2007) nos seus estudos sobre volatilidade eleitoral em São Paulo entre 1980 e 1990. 
Nesse trabalho, os autores mostram que a volatilidade é maior intra-blocos partidários que entre blocos, a 
ponto de observa-se uma relativa estabilidade entre os blocos partidários de esquerda, centro e direita. Ou 
seja, o eleitorado paulista tende a fazer suas escolhas dentro do mesmo bloco partidário. O dado significativo 
da eleição de 1996 é que o eleitorado inclinou-se mais para apoiar os blocos dos partidos de direita, enquanto 
no período estudado pelos referidos autores os realinhamentos do eleitorado favoreciam as alianças de 
esquerda. 

Transferência de voto do 1º para o 2º turno das eleições para prefeitura de São Paulo, 1996 
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das escolhas dos candidatos nessa disputa eleitoral pode ser observado no comportamento 

dos negros nesse pleito.  

Na Tabela 19, que traz a intenção de votos dos negros (pretos e pardos que, convêm 

frisar, representava 29% do eleitorado paulistano), vemos que eles votaram em Erundina no 

primeiro turno e mantiveram-se fiéis a candidata petista no turno decisivo, transferindo em 

bloco seu apoio, configurando um fenômeno que faz lembrar a relação de identificação dos 

afro-americanos com o Partido Democrata nos Estados Unidos (Oliveira, 2004). Já Pitta 

conseguiu expandir sua base eleitoral junto aos negros graças a sua capacidade de atrair os 

eleitores que haviam votado no primeiro turno nos candidatos do PSDB (10,0%), PDT 

(7,0%) e do PMDB (2,0%). Mesmo levando-se em consideração as dificuldades de 

identificar o peso dos determinantes do voto em qualquer população sem aplicar modelos 

estatísticos, esse dado indica-nos que a ideologia política desempenhou um papel 

importante na decisão de voto em Erundina e Pitta nas eleições para prefeitura de São Paulo 

em 1996. Podemos interpretar assim, que os eleitores negros de esquerda não sucumbiram à 

tentação de apoiar Pitta inspirados por algum senso de identificação racial, preferindo 

apoiar Erundina cujo partido tradicionalmente declara-se comprometido com a defesa dos 

interesses dos negros e minorias. Vemos que a migração inter-bloco, mais uma vez, ficou 

por conta dos negros simpatizantes dos partidos de centro, enquanto que os eleitores negros 

das coligações de esquerda ou da direita permaneceram dentro dos mesmos blocos 

ideológicos.   
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 Tabela 23.   
 

INTENÇÃO DE VOTOS DOS NEGROS PARA PREFEITO 
DE SÃO PAULO EM 1996 - (%) 

 
 

Candidatos 
 

1º Turno *  
 

2º Turno ** 
Celso Pitta – PPB 33,0 54,0 
Luiza Erundina –PT 32,0 33,0 
José Serra – PSDB 10,0 -- 
Francisco Rossi – PDT 7,0 -- 

José A. Pinotti –PMDB 2,0 --- 

Outros candidatos 1,0 -- 

Nulo/ branco/ nenhum 
candidato 

7,0 4,0 

Não sabe 8,0 9,0 

Total 100 100 

Fonte: Datafolha    
* Pesquisa realizado entre 26 e 27 de setembro, 1996.  
** Pesquisa realizada entre 16 e 17 de outubro, 1996.    

 
É importante destacar que os resultados das urnas e as pesquisas de opinião 

mostraram que as bases do voto de Pitta se expandiram para além das fronteiras tradicionais 

do eleitorado de Maluf.  A grande façanha de Pitta foi conquistar os eleitores da periferia, 

região na qual a candidata do PT conseguiu durante as eleições de 1988 fazer prevalecer 

seu discurso de critica a exclusão social e de defesa da cidadania dos trabalhadores, negros, 

mulheres, nordestinos. Vemos que o pluralismo foi uma marca do padrão de votação de 

Pitta e Erundina em 1996, como apontam os dados que mostram que as suas preferências 

cruzaram as fronteiras de classe, raça e gênero, embora em cada um desses segmentos os 

candidatos apresentassem padrões de inserções distintos. Enquanto Pitta encontrou melhor 

acolhimento entre os eleitores mais ricos, mais escolarizados, brancos e das mulheres, 

Erundina tendeu a conquistar o apoio dos mais pobres, menos escolarizados, pretos e 

pardos e dos homens.  

O Gráfico 15. com a distribuição das intenções dos candidatos segundo renda 

familiar dos eleitores mostra, por exemplo, que Pitta e Erundina encontraram receptividade 

em todos os segmentos sociais. Contudo um aspecto importante que deve ser salientado é 

que enquanto Pitta tendia a melhorar seu desempenho quando maior fosse a renda dos 

eleitores, Erundina seguia o caminho inverso e via aumentar sua taxa de preferência à 
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medida que diminuía a renda dos eleitores.  Percebe-se que Pitta tem um desempenho 

excelente entre os mais ricos que ganham acima de 20 salários mínimos quando comparado 

com Erundina (61,1%; 28,5). Quando se observa o outro lado da pirâmide social, vemos 

que Erundina esboçou maior capacidade de frear os avanços de Pitta entre os mais pobres, 

mas não o suficiente para impedir que ele impusesse uma vantagem de 9 pontos percentuais 

sobre ela mesma neste segmento que, quatro anos antes, era considerado um território 

petista. 

 

Gráfico 15. 
 

 
    Fonte: Datafolha, novembro, 1996 
 
  

Com base em suas analises sobre a geografia do voto na cidade de São Paulo no 

primeiro turno das eleições, Novaes (1996) afirma que a distribuição das preferências 

vinculava-se diretamente às condições sociais dos eleitores. O que se viu é que esse novo 

malufismo representado por Celso Pitta se consolidou nessas eleições entre os eleitores que 

moravam nas regiões mais ricas da cidade e expandiu-se para as regiões mais periféricas – 

locais onde residiam às populações mais pobres. O Gráfico 16 com a intenção de voto 

segundo educação aponta para a mesma tendência descrita acima, mostrando que Pitta teve 

melhor desempenho que Erundina em todos os segmentos independente do grau de 
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instrução dos eleitores, mas foi entre os mais escolarizados que ele encontrou maior 

receptividade. De acordo com Pierrucci (1993), o discurso malufista tradicionalmente 

encontrava receptividade no seio das camadas de renda mais baixas e menos escolarizadas 

de São Paulo. As preferências por Maluf tendiam a aumentar conforme diminuam ou 

aumentavam os níveis de escolaridade e renda. Em outras palavras, era entre os pobres e os 

menos escolarizados, moradores da periferia, como também entre os ricos, mais 

escolarizados e moradores dos bairros nobres, que Maluf encontrava solo fértil. Não se 

observava uma inserção tão grande em todos os segmentos como ocorreu com Pitta. Pelo 

que vemos, podemos concluir que Pitta fez bem ao malufismo. 

 

Gráfico 16. 

 

Intenção de voto segundo Grau de Instrução, no 2º Turno, nas eleições para 

prefeito de São Paulo, 1996 
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Fonte: Datafolha (00762), novembro, 1996. 

 

Com Pitta, o malufismo abandonou o discurso moralista de ênfase no 

restabelecimento da lei e da ordem – que tinha com característica principal a promessa de 

aumento do aparato policial e a defesa da família e da propriedade — e suavizou a retórica 

desenvolvimentista, fatos que devem ter contribuído para aumentar sua inserção junto aos 

eleitores da classe média mais escolarizada. As propagandas de Pitta permitiram que Maluf 
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agregasse uma nova qualidade ao seu perfil: além da imagem de tocador de obras, agora ele 

se mostrava um político preocupado com os problemas sociais. O que se observou foi que a 

retórica malufista encontrou um cenário propício para estimular o eleitor a fazer deduções 

pragmáticas sobre o desempenho da prefeitura e com isso afetava a vida dele, ao mesmo 

tempo em que o embalava com mensagens que expressavam preocupação com seu bem-

estar.  

Todos os três primeiros itens acima enumerados como preditor do sucesso da 

campanha de Pitta encontram bastante consenso entre os analistas, já os três últimos fazem 

parte das reflexões que este estudo sobre corridas bi-raciais no Brasil busca se aprofundar.  

 

3.10.1. A inevitável visibilidade da cor nas eleições de São Paulo 

 

Nesse sentido, afirmamos que o fato de ser algo novo nas eleições paulistanas, a 

candidatura de um executivo negro exigiu dos adversários um esforço extra para produzir 

armas para atacá-lo, como também os surpreendeu com vantagens na corrida eleitoral que 

não estavam previstas por muitos. Ser negro foi um trunfo extra para o sucesso da 

campanha. Por exemplo, Celso Pitta recebeu tratamento ostensivo, na maior parte positivo, 

da mídia durante a cobertura política e eleitoral nos dois principais jornais paulistas, porque 

ele não tinha passado político passível de ser criticado e ainda tinha sua candidatura 

apoiada pelo prefeito Paulo Maluf. Aliado a isto, o fato de ser um negro neófito na política, 

contando com o apoio de um padrinho político da envergadura do prefeito Paulo Maluf 

contribuiu para atrair para sua candidatura grande cobertura da mídia. O lado positivo é que 

essa mídia gratuita e ostensiva favoreceu-lhe projetar mais rapidamente sua campanha, 

ajudando-o no processo de divulgação das suas propostas e da construção da sua imagem.    

O lado negativo da exposição do Pitta era o fato dos jornais servirem de caixa de 

ressonância para as críticas dos adversários dele. Nesse contexto, a estratégia dos oponentes 

de Pitta consistia em atacar o prefeito Paulo Maluf, acusando de corrupto, tentando 

mobilizar os sentimentos antimalufistas presentes na sociedade paulistana, enquanto ele era 

caracteriza como sendo “um pau mandado do prefeito”; isto é, alguém vulnerável às 

pressões de Maluf e dependente do seu controle. No entanto, essa tática de ataque mostrou-

se pouco eficaz. Como o prefeito gozava de intenso e extensivo prestígio junto ao 
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eleitorado, os consultores da campanha de Pitta defenderam-lhe desses ataques 

apresentando-lhe como um homem sério, preparado, determinado, trabalhador e, sobretudo, 

leal, tentando neutralizar as mensagens que o retratavam como homem subserviente. Já no 

primeiro programa, algumas peças foram veiculadas afirmando que lealdade não era 

subserviência como se fossem vacinas contra este tipo de ataque contra a imagem de Pitta. 

O interessante é notar que enquanto os adversários disparavam contra o prefeito - na 

expectativa de que desconstruindo a sua imagem desmontaria também a candidatura do seu 

afilhado - este mantinha sua marcha divulgando suas propostas e consolidando sua 

liderança na corrida.  

Todavia, o dado que imprime o traço mais interessante da campanha de Pitta é o 

fato de que apesar dele colocar em prática uma estratégia de apresentar-se como um 

indivíduo desapegado a pertencimento à raça e à classe social, vestido com o manto da 

eficiência técnica e profissional, foi inevitável a visibilidade da sua cor durante a campanha 

eleitoral. Observamos que a opinião pública, os adversários e o eleitorado insistiam em 

apontar a cor negra dele, e, dessa forma, trouxeram para o debate reflexões sobre o 

significado da sua origem racial para a composição da sua candidatura, sobretudo no que se 

refere às suas percepções sobre sua identidade racial e sobre os problemas da população 

negra na cidade. A candidatura de Pitta precipitou intenso debate na imprensa, no seio do 

movimento negro e dos partidos, sobre a relação entre decisão de voto, partido e identidade 

racial, mas nem por isso conseguiu colocar a questão racial entre os principais temas 

discutidos na campanha nos programas do HGPE na televisão.   

A imprensa foi o primeiro agente que introduziu a questão racial neste pleito. 

Inicialmente, por destacar nas materiais a origem racial de Pitta e a naturalidade dele e dos 

outros candidatos. São ilustrativas as manchetes e chamadas que insistiam em destacar que 

Pitta poderia se tornar o primeiro prefeito negro de São Paulo, como também a insistência 

em identificá-lo como negro. De fato, ser negro era um elemento a mais que distinguia Pitta 

dos outros políticos na cobertura jornalística. Freqüentemente, ele via seu nome ser 

precedido do predicado negro para identificá-lo. Além de contribuir para dar visibilidade à 

sua candidatura, a imprensa ajudou a introduzir nas eleições o debate sobre temas como o 

racismo, preconceito, desigualdade racial e políticas públicas para os negros, como 

também, para sublinhar que além da dimensão ideológica, o confronto entre Erundina e 
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Pitta também podia ser lido como uma corrida bi-racial, como ilustra a manchete estampada 

pelo Folha de São Paulo (30/10/96), no início do HGPE no segundo turno, que destacava 

que: “Na TV, paulistanos assistem o duelo entre a branca petista e o negro pepebista”.   

É claro que essa manchete tem em si uma lógica mercadologia de tentar atrair a 

atenção dos leitores para comprar o jornal, mas não se pode desprezar o potencial que ela 

possuía de estimular a emergência da identidade racial como fator de voto a favor ou contra 

Pitta. Entretanto, para além dos interesses que animam esse jornal a enquadrar a disputa no 

segundo turno, como sendo uma disputa que envolve componente de raciais e idológicos, o 

que interessante é ver que este aspecto não passou desapercebido da imprensa.  

Erundina percebeu a importância da dimensão racial na campanha e tentou tirar 

vantagem, todavia não ousou explicitá-la nos seus programas. Deixava-a, assim como Pitta, 

implícita na narrativa de imagens, na composição dos cenários, na escolha dos personagens 

da campanha e na plataforma política. Observe a seguir a Figura 15., com o clipe das 

mensagens implícitas da campanha de Erundina. Aí temos um exemplo do discurso das 

imagens dessa candidata e seu estilo de fazer apelos raciais na campanha. 
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Figura 15. 
 

CLIPE DAS MENSAGENS RACIAIS IMPLICITAS NA CAMPANHA DE 
 LUIZA ERUNDINA, 1996 

 

 

                Apelo à identidade: Jornalista negra para ancora do programa 

 

Ênfase: abraços e demonstração de afeto dos negros 

  

                           Apoio personalidade negras: Cantor Chico César 

 
             Ênfase propostas para os negros: Storyboard Spot – Projeto basketebal para jovens em  
             situação de risco. Erundina prometeu adotar o mesmo programa que estava sendo  
             realizado em Nova York. 
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            Ênfase negros como beneficiados das propostas de governo: reativação dos multirões 

 
           Ênfase negros como beneficiados das propostas de governo: instauração do SIM 

 

 
     Ênfase propostas para os negros: Storyboard Spot – “Projeto Axé” da Bahia de apoio a jovens 
      carentes: exemplo que Erundina prometeu adotar em São Paulo. 

Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor” 

 

Da mesma forma como os políticos brancos nos Estados Unidos nos anos 1950 e 60 

—que colocavam em prática um discurso especial quando se dirigiam a uma audiência cuja 

maioria era negra (Page, 1978) — Erundina deixou-se envolver pelo calor dos aplausos e 

vaias de um comício no bairro do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, e tentou 
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conquistar esses eleitores e frear os avanços do candidato malufista nessa região, atacando-

o dizendo que embora ele fosse negro, tinha “o comportamento e a cabeça de branco 

safado”. Esta frase, como sabemos, é uma inversão de uma expressão derrogatória contra os 

negros, muito popular no Brasil, que consiste em interpelá-los, chamando-os de “preto 

safado” e “preto sem-vergonha”.  

O sentido do ataque de Erundina era destacar que embora tivesse a pele negra, Pitta 

não tinha compromisso com os negros, “com os trabalhadores, com a maioria da 

população”. Ao mesmo tempo, a ex-prefeita reiterava à principal crítica dirigida a Pitta: de 

que não se podia votar nele, pois ele seria comandado por Maluf. Para azar da candidata do 

PT, uma rádio paulista de grande audiência reportou o episódio de ataque racial que havia 

acontecido durante este comício; enquanto o programa de Pitta do HGPE e a imprensa se 

encarregaram de propagar o discurso dela para a cidade toda. Vejam a versão contada por 

Pitta no sétimo programa veiculado no 2º. turno, dia 4/11/1996, numa peça de 

aproximadamente 2 minutos e 30s. Outra versão desta peça foi apresentada no dia seguinte, 

contando agora com os comentários do próprio prefeito Maluf.   

 
Vídeo: 
Logotipo da campanha em tamanho grande pulsando no céu. 
(00:01: 28) 
Imagem da apresentadora à esquerda do vídeo (plano aproximado de peito), blazer 
amarelo claro com blusa branca. À direita circulando o logotipo da campanha, em fonte 
branca “Mais que nunca eu quero Pitta”. Ao fundo imagens de bandeiras da campanha 
Pitta não nítidas. Imagem da apresentadora (plano aproximado de peito) à direita do 
vídeo, blazer amarelo claro com blusa branca. 
(00:20: 88) 
Áudio: 
Apresentadora: E quanto mais se aproxima da eleição, mais a candidata Luiza Erundina 
do PT, aumenta o tom de suas agressões ao prefeito Paulo Maluf e ao candidato Celso 
Pitta. Mas, ontem ela passou dos limites. Veja reportagem da Rádio Bandeirantes, 
hoje pela manhã,, com trecho da fala da candidata. 
 
Vídeo: 
Imagem de rádio. À direita do vídeo, no topo, em fonte branca “programa Jornal Gente 
– Rede Bandeirantes – hoje pela manhã”. Surge no centro em fonte branca “José Paulo 
Andrade – Rádio Bandeirantes”. 
(00:05: 97) 
Áudio: 
Jornalista: Dez horas e catorze minutos. Monaliza Perrone. 
 
Vídeo: 
Permanece imagem de rádio. 
À esquerda do vídeo, em fonte branca, ao mesmo tempo em que a repórter fala 
“Erundina diz que Pitta”,apesar de negro, tem a cabeça de um branco safado”. Depois 
de exigir uma apresentadora negra para seus programas de rádio e TV, agora a 
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candidata petista decidiu se auto-intitular a real representante política das causas da 
raça negra em São Paulo. Neste domingo, durante mini-comício no bairro do Campo 
Limpo, Zona Sul, Erundina não mediu as palavras para dizer que Celso Pitta nunca 
honrou sua negritude”. 
 
Áudio: 
Repórter: Erundina diz que Pitta, “apesar de negro, tem a cabeça de um branco safado”. 
Depois de exigir uma apresentadora negra para seus programas de rádio e TV, agora a 
candidata petista decidiu se auto-intitular a real representante política das causas da 
raça negra em São Paulo. Neste domingo, durante mini comício no bairro do Campo 
Limpo, Zona Sul, Erundina não mediu as palavras para dizer que Celso Pitta nunca 
honrou sua negritude. 
 
Vídeo : 
Imagem de rádio. Á direita imagem sombreada de Erundina. À esquerda em fonte 
amarela, discurso de Erundina “Esse infeliz só tem a pele negra, mas interiormente ele 
tem cabeça e comportamento de branco, de branco safado, de branco safado, de 
branco... que não tem compromisso com os trabalhadores, com a maioria da população. 
Vocês acham que dá pra votar num prefeito que é pau mandado de outra pessoa?” 
 
Áudio: 
Erundina em off: Esse infeliz só tem a pele negra, mas interiormente ele tem cabeça e 
comportamento de branco, de branco safado, de branco safado, de branco... que não 
tem compromisso com os trabalhadores, com a maioria da população. Vocês acham 
que dá pra votar num prefeito que é pau mandado de outra pessoa 
 
Vídeo: 
Imagem de rádio. No centro, em fonte branca, “Jornalista José Paulo de Andrade”. 
Topo, à direita “ *Rádio...” 
(00:19: 75) 
 
Áudio: 
Jornalista: Interessante, não? O comportamento da candidata Luíza Erundina. Eu não 
sei onde que ela incorpora o espírito, se é na hora que ela está light, ou se é na hora que 
ela se revela dessa maneira. Me parece (sic) que a candidata incorre num erro, mais 
uma vez, que vai levá-lo à justiça. 

 

Com base em Biles (2001), não surpreende que os incidentes sobre questão racial 

nas eleições brasileira sejam iniciados a partir de declarações de políticos e celebridades na 

imprensa ou na mídia eletrônica, uma vez que nas peças publicitárias produzidas na 

campanha, os candidatos controlam o conteúdo do seu discurso, com receio de encampar 

discussões polêmicas, pois sabem que elas freqüentemente se revelam muito explosivas e 

imprevisíveis quanto às reações do eleitorado. Convêm recordar que na eleição à prefeitura 

do Rio de Janeiro em 1992, o debate explícito sobre a questão racial e a veiculação 

ostensiva de apelos eleitorais aos negros, conforme vimos no capítulo anterior, foi precitado 

por Benedita da Silva em resposta a uma declaração do governo Leonel Brizola, num 
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programa de entrevista na televisão, na qual ele dizia que “a ditadura havia sido tão 

perversa que havia embranquecido a Benedita”.  

O contra-ataque de Pitta aos insultos de Erundina consistiu em tornar público este 

episódio no seu programa, sublinhando (usandos às vozes de atores externos a sua 

campanha) a natureza racista do discurso da sua adversária, visando qualificá-la como uma 

pessoa suscetível a momentos de descontrole emocional. No pronunciamento que o 

candidato faz logo em seguida a reprodução (e encenação) da reportagem do rádio, ele evita 

interpretar os ataques como sendo atitudes de racismo e prefere adotar a estratégia de 

posicionar-se “acima da briga”.  

Vídeo: 
Imagem da apresentadora em mesma situação anterior. 
(00:03: 41) 
Áudio: 

Apresentadora: Agora vejam a resposta de Celso Pitta. 

Imagem de Pitta (plano aproximado de peito) veste terno cinza, blusa azul com gravata, 
em ambiente iluminado. 
(00:16: 68) 
Vídeo:  
Pitta: Vejam, eu iniciei minha campanha de uma forma respeitosa e vou continuar 
assim até o fim. É o meu jeito de ser. Lamento muito que a Dona Erundina tenha 
perdido o controle e tenha dito essas coisas a meu respeito. Acredito que no fundo ela 
não pense isso de mim. 

 
Esta estratégia revela-se, particularmente, adequada para evitar conflitos raciais, 

sobretudo a disposição de assumir posições “politicamente corretas”. Convém sempre 

observar que adotar essa estratégia não implica em esquivar-se do debate, mas – sobretudo 

– simular que não está disposto a brigar ao tempo que reage, denunciando o 

“comportamento” agressivo, racista ou preconceituoso da adversária, conforme sugere o 

conjunto da peça. Dessa forma, o contra-ataque consistiu na desconstrução da imagem de 

Erundina, caracterizando-a com uma pessoa que não tinha propostas para oferecer ao 

eleitorado nem atributos suficientes para disputar as eleições, por isso precisa usar essa 

“tática de campanha suja”. É importante sublinhar que a estratégia discursiva de não 

racializar a campanha e até mesmo de desracializar — esquivando-se de ataques com 

esse teor — foi o padrão da campanha de Pitta. 

Além disso, o flagrante de descontrole de Erundina ofereceu a Pitta a oportunidade, 

inclusive, de manipular estereótipos de gênero ao seu favor e engendrar o debate eleitoral 

contra a candidata do PT, apresentando provas das diferenças entre ele e ela na atuação no 
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campo político. Se examinarmos o depoimento de Pitta, percebe-se que, de maneira 

implícita, por meio de discurso e performance, Pitta afirmou sua racionalidade, controle, 

equilíbrio e preparo para exercer o poder, ao apontar o comportamento da sua adversária. 

Vemos, assim, a cilada que Erundina se meteu ao tentar fazer uso de apelos explícitos à 

identidade e discurso racializado para atacar seu oponente na corrida eleitoral na cidade de 

São Paulo, pois, como analisou Pierucci (1999, p. 41), trata-se de uma arma que tem que 

ser usada com muito cuidado, pois quando menos se espera “feitiço que pode virar contra o 

feiticeiro”. 

Diferente do que aconteceu com Erundina, o que se observa é que a imagem e o 

discurso de Pitta eram congruentes não apenas com o ambiente eleitoral, mas também com 

as crenças vigentes sobre relações raciais na cidade de São Paulo. O que podemos 

interpretar é que para Celso Pitta engajar-se num debate sobre questão racial poderia dar 

saliência a sua cor e a sua identidade racial, que eram aspectos que ele buscava tornar 

relativamente invisível na sua imagem na arena eleitoral. Observe-se que diante da 

acusação de falta de compromisso político com os negros e trabalhadores, Pitta preferiu 

teatralmente ignorar as críticas e engendrar todo o episódio do ataque como sendo um ato 

de falta de equilíbrio emocional de Erundina. Dessa maneira, em contrapartida, na 

propaganda dele, os comportamentos preconceituosos e racistas, em geral, puderam ser 

codificados como expressão de atitudes individuais, ocasionada pela ignorância, 

desequilíbrio emocional ou pelo ódio, mas não como um problema de ordem social. Como 

as relações raciais no Brasil são freqüentemente interpretadas sob o prisma das relações de 

classes e interpessoais, mesmo quando se manifesta alta percepção da existência de 

preconceitos raciais a ponto de colocarem em cheque o credo de que somos uma 

democracia racial (Turra & Venturi, 1995; Guimarães, 1999), esta resposta de Pitta à 

questão racial revelou-se coerente; i.e., afinada com o campo retórico (Magalhães, 2000). 

Em outras palavras, para um candidato negro que buscava escapar dos paradoxos das 

relações raciais brasileiras - que ao mesmo tempo em que reprova a expressão de insultos 

contra os negros ou minorias étnicas, vê crescer o apoio às políticas de combate às 

desigualdades raciais, mas evita expressar verbalmente o que entendem ser preconceito e 

discriminação racial - a estratégia de marketing de Pitta de não encampar esse tema na 
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televisão parece prudente, pois se tratava de algo cuja simples enunciação seria capaz de 

precipitar conflito de opiniões e, por conseguinte, dificultar a formação de consenso. 

Curiosamente, durante a campanha na televisão, a cor negra de Pitta pareceu atuar 

como uma armadura a protegê-lo contra ataques a sua imagem. Isso se tornou possível 

porque qualquer ofensa pessoal ao candidato pepebista podia ser lida como expressão de 

racismo. De fato, depois de agredir Pitta dizendo que “ele tinha cabeça e comportamento de 

branco safado”, Luiza Erundina teve que pedir desculpas, publicamente, ao candidato do 

PPB. E conforme nos lembra Perelman (1999, p. 326), nos debates: “Quem se desculpa se 

acusa, dizem”. Ela alegou que não tinha intenção de ser racista quando fez aquelas 

afirmações durante o comício, bem como que pessoalmente desejava que sua cor fosse 

negra para que pudesse ser mais parecida com a maioria do povo brasileiro. Vejam a versão 

de Erundina para este episódio, conforme apresentando no programa do dia 5/11/1996: 

 
Vídeo: 
Imagem de Erundina em (plano aproximado de busto) tailleur vermelho intenso, à 
direita no vídeo. 
Ao fundo painel colorido. 
No rodapé à direita, quadro amarelo, em fonte vermelha “Erundina”, ao lado, ainda 
dentro do quadro, em fonte azul, circulando, também de azul, número “13”. 
 
Áudio: 
Erundina: No programa de ontem o meu adversário usou o trecho de um discurso que 
eu fiz no comício, lá no bairro de Campo Limpo. Mas, o que eu fiz naquele discurso foi 
uma crítica as posições dele, e da atual administração, a respeito das questões sociais, 
inclusive, a questão do negro. E no calor do discurso, na emoção de um grande 
comício, eu usei uma palavra que nunca costumo usar. 
Vocês me conhecem e sabem que eu sempre trato todo mundo, inclusive meus 
adversários, com respeito, com consideração. Mas, se o candidato se sentiu ofendido eu 
peço aqui, publicamente, desculpas. 
Mas, eu continuo fazendo a crítica política, não pessoal, às suas posições que estão 
sempre associadas a interesse da imensa maioria da população dessa cidade. 
(01:03: 60) 

 
No início do segundo turno, quando se configurou uma típica corrida bi-racial, 

Luiza Erundina também usou como âncora em seus programas do HGPE uma jornalista 

negra, como sinal que ela não tinha preconceitos contra os negros, e como estratégia para 

mobilizar da identidade racial como apelo eleitoral (Folha de São Paulo, 31/10/1996). Em 

resposta, Celso Pitta incluiu no repertório de mensagens implícitas de apelo racial, como no 

seguinte slogan de sua propaganda na TV: “Não vote em branco, vote em Pitta”. Além 

disso, o debate sobre a identidade racial de Pitta e o questionamento sobre o seu 
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compromisso com os problemas da população negra da cidade forçou-o a prometer nomear pelo 

menos uma pessoa negra para seu secretariado, como também mulheres e outras minorias (Folha de 

São Paulo, 28/10/1996).  

Enquanto isso, diversas pesquisas de intenção de voto passaram a investigar 

sistematicamente a relação entre voto e raça. Um survey realizado pelo Instituto Datafolha junto aos 

eleitores paulistanos apontou padrões distintos de votação segundo raça. Como mostra o Gráfico 17, 

os eleitores pretos e pardos mostraram-se mais inclinados a votar em Erundina que os brancos 

(38,9%; 30,8%), ao passo que mais da metade dos brancos preferiam Pitta (56,6%) a Erundina 

(30,8%). Anteriormente, logo acima, já havíamos visto outros dados (tabela 23) que mostravam que 

os negros que haviam votado em Erundina no primeiro turno mantiveram seu voto nela também no 

segundo turno (32,0%; 33,0%). Se tiver se mantido o mesmo padrão de participação eleitoral do 

primeiro turno, pode-se supor que foram os eleitores negros dos partidos de centro e direita que 

transferiram seus votos para o candidato do PPB, engrossando a massa de voto que contribuiu para 

a vitória de Pitta (54,0%) sobre Erundina (33,0%) também neste segmento do eleitorado (Folha de 

São Paulo, 29/10/1996).  

Dessa forma, a questão racial passou por algumas semanas a ser tema central no debate das 

eleições (Folha de São Paulo, 29/10/1996; Lima, 1997). Os líderes negros foram instigados ao 

debate, sendo perguntados se eles eram a favor ou contra Pitta, se eles votariam orientados por 

identificação racial ou ideológica (Lima, 1997). Houve uma grande preocupação entre os 

publicitários para avaliar em que medida a candidatura de Pitta conseguiria despertar preconceitos 

raciais latentes contra os negros ou estimular solidariedade para o voto étnico. 

 
Gráfico 17. 

 
                  Fonte: Datafolha, novembro, 1996 

Intenção de voto segundo Raça/Cor dos Entrevistados (autoclassificação), 
eleições para prefeitura de São Paulo, 1996 

 

 

56,6

30,8

12,6

51,9

38,8 

9,3 

49,5 
38,9

11,6

54,5

33,4

12,2

0 
10 
20 
30 

40 
50 
60 

Celso Pitta - PPB Luiza Erundina - PT Nulo/Branco/NS 

Candidatos 

In
te

nç
ão

 d
e 

vo
to

 

Branca Preta Parda/Mulata Total



 

 

388 

 
O que é importante reter sobre este episódio das respostas de Pitta às ofensas raciais 

dirigidas por Erundina é que se tratava de uma estratégia discursiva para propaganda 

televisiva que consistia em desracializar a campanha. Isto ficará mais claro a seguir quando 

vemos que apesar de impor como tema de campanha a tese da necessidade da continuidade 

político-administrativa, Pitta não negou a identidade racial negra na sua campanha. Ao 

contrario, fez um uso estratégico da cor da sua pele como sua marca na campanha, 

sinalizando (por meio de imagem), quando divulgava suas propostas, quais seriam os 

públicos aos quais elas se direcionavam – freqüentemente incluindo pessoas negras como 

exemplos daqueles que seriam beneficiários pelos programas que a prefeitura já 

desenvolvia ou por novos projetos. Essa estratégia se adaptava à gramática e linguagem de 

cada veículo que seria usado. A Figura 16. traz um clipe de mensagens implícitas na 

campanha de Celso Pitta. 

 

Figura 16.  

CLIPE DAS MENSAGENS RACIAIS IMPLICITAS NA CAMPANHA DE 
 CELSO PITTA, 1996 

 
 

 

 
Ênfase status social, competência técnica e filiação política ao prefeito  
Paulo Maluf    e ausência de signos de identidade racial 
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Storyboard da propaganda do contra-ataque de Pitta às ofensas raciais de Erundina: 
caracterização do racismo com atitude individual para descontruir a imagem da adversária 
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 Storyboard: Famílias negras como principais beneficiadas pelo programa de habitação da 
prefeitura. 

 
 

 
Equilíbrio da apresentação de crianças negras e brancas, bem como suas famílias como 

parte dos beneficiados do programa Leve-Leite da prefeitura de distribuição de leite 
como complemento alimentar para alunos da rede municiapal de educação. 

 
Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
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É importante destacar que se na televisão Pitta desracializou sua campanha, na 

imprensa ele se apresentava como modelo para a comunidade negra paulistana. Quando 

interpelado, no final de agosto, para falar sobre a questão racial, Pitta - então com um 

índice de 43% das intenções de voto alcançado em apenas um mês de veiculação das 

propagandas políticas no rádio e na televisão – mostra compreensão sobre os problemas de 

desigualdade de acesso dos negros aos cargos políticos no Brasil e sobre preconceito racial 

na sociedade brasileira. Mesmo sem fazer apelo explícito à identidade negra na media 

eletrônica, Pitta apresentava-se como um modelo de sucesso para os negros, como mostra o 

trecho da seguinte entrevista (Folha de São Paulo, 28/08/1996, p. 6): 

 

Hoje, não vejo representatividade da comunidade negra neste país. Há exceções 
pontuais. Tenho recebido uma adesão muito grande da comunidade negra e, se eleito, 
acho que posso vir a ser uma referencia para a comunidade. Isso abrirá um caminho 
radical para uma mudança da situação de preconceito racial. Hoje mesmo, quando 
participo de carreatas, vejo como crianças negras me olham com admiração. Devem 
pensar: ‘Puxa vida, quando eu crescer, quero ser um camarada como esse Pitta’. Isso 
sim é um referencial importante. 

 
Ao responder as críticas que não discutia a questão racial na campanha, Pitta verbalizou, 

textualmente, o posicionamento da sua campanha em relação à questão racial: 

 
Eu não sou o candidato desse segmento (negro) da sociedade. Farei tudo para prestigiar 
esse segmento, mas esta eleição não é uma eleição racial. Eu não sou líder de nenhum 
movimento negro. Seria falsidade incorporar esse discurso. 

 

A postura de evitar a racialização da campanha e a associação da sua imagem com 

os ativistas do movimento negro não impediam que Pitta fizesse apelos raciais. Longe da 

televisão, Pitta ensaiava e propagava seus apelos ao voto étnico junto à comunidade negra 

da cidade, por exemplo, reeditando o slogan “Não vote em branco, vote no Pitta” que foi 

utilizado por Benedita da Silva na sua campanha à prefeitura do Rio de Janeiro em 1992. Já 

na sua propaganda televisiva, como vimos na Figura 16 acima, ele preferia dar a entender 

quais seriam suas políticas para os diversos grupos da sociedade – sobretudo os negros e as 

mulheres – veiculando mensagens implícitas manipulando arranjos de narrativa textual e 

imagética. Refletindo sobre este item da estratégia discursiva de Pitta, observamos 

semelhanças entre sua campanha e o do primeiro negro eleito para a prefeitura de Los 

Angeles, nos Estados Unidos, Tom Bradley.   
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Eleito pela primeira vez em 1973 para eleger uma cidade onde os negros 

compunham menos que 18% da população, Bradley recusou-se a ser porta-voz dos 

interesses dos negros, postando-se como um político em favor dos interesses de todos, 

disposto a exercer uma prática política “color blind” e distante das lideranças da 

comunidade negra. De acordo com Oliveira (2004, p. 112),  

O ex-prefeito de Los Angeles era signatário da ideologia de que o ‘sonho americano 
estava ao alcance de todos, bastando para tanto determinação pessoal’. Em seus 
pronunciamentos de campanha e enquanto prefeito, Bradley dizia: “Jovens de todas as 
raças, credos e cores – Eu quero que eles saibam que se eles trabalharem duro, eles 
podem vencer. Eles podem olhar para [...] (mim) e dizer, ‘Se ele pode, eu também 
posso’” (tradução nossa). Proclamando esta retórica, Bradley manteve-se no cargo por 
cinco mandatos seguidos, chegando a disputar o governo do estado da Califórnia por 
duas vezes, na década de 80. 

 
Para os críticos de Paulo Maluf, o apoio à candidatura de Celso Pitta era uma 

estratégia do prefeito para reescrever a sua própria biografia. O apoio a um candidato negro 

dava ao malufismo uma imagem de corrente progressista – capaz de julgar os méritos e 

qualidades técnico-administrativas de alguém a despeito dos preconceitos que pesam sobre 

ele. Como na sociedade brasileira o preconceito racial está associado a posturas arcaicas, o 

apoio a uma candidatura negra – seja de direita seja de esquerda - numa eleição à prefeitura 

do porte de São Paulo, sem dúvida agregava aos partidos uma imagem de agremiação 

progressista. O depoimento de Celso Pitta cristaliza essa idéia:  

 
O Maluf tem muita coragem, e, quando chegou à conclusão de que eu seria o melhor 
candidato para sua sucessão, ele não levou em conta esse aspecto. A questão da etnia 
não pesou. Ele olhou, viu e disse: ‘É este o camarada.’ Coincidentemente eu era negro. 
 (Folha de São Paulo, 28/08/1996, p. 6) 

 
A partir do exposto, vemos que o grau de padronização das propagandas políticas na 

televisão brasileira se revelava, também, pelo desaquecimento dos debates sobre 

desigualdades na campanha ou, então, pela convergência de opiniões entre os 

representantes de partidos de orientações ideológicas conflitantes a respeito da importância 

de se atender as demandas por igualdade e cidadania. Segundo Mendelberg (1999), os 

candidatos resolvem este impasse entre o respeito aos valores da igualdade, sancionadas de 

um lado, e as vantagens eleitorais que se pode obter por incitar clivagens raciais e disputas 

por recursos públicos e poder entre grupos raciais numa sociedade, vislumbradas de outro 

lado, fazendo uso de comunicação racial implícita. Isto é, fazendo uso de uma rota 
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periférica que – como diriam os profissionais da propaganda e do Marketing (Shimp, 2002) 

-, não veicula os argumentos principais da mensagem, mas contribuir para produzir uma 

atitude (freqüentemente respostas cognitivas e emocionais) em relação às imagens e as 

propostas dos candidatos. De acordo com Shimp (2002, p.152), em muitas oportunidades as 

“sugestões periféricas podem desempenhar um papel mais importante do que os 

argumentos da mensagem para determinar o argumento de um esforço de persuasão”, 

porquanto elas podem motivar, capacitar e direcionar o processamento das mensagens.  

Convêm recordar – conforme vimos no primeiro capítulo - que podemos considerar 

que existe um apelo racial explícito na propaganda quando é feito uso de palavras ou 

adjetivos para associar a natureza das propostas a um grupo racial ou quando um candidato 

chama a atenção para a cor ou raça do seu oponente ou dos apoiadores dele; enquanto que o 

apelo racial implícito caracteriza-se por dirigir a mesma mensagem, mas substituindo as 

palavras e adjetivos raciais por expressões e referencias obliquas ao grupo racial 

(Mendelberg, 2001). As mensagens raciais (e/ou de gênero) implícitas são usualmente 

enunciadas por meio de elementos visuais; isto é, as chamadas sugestões periféricas que 

incluem além do fundo musical, cenário e figurantes. Assim sendo, é a análise dos 

elementos visuais presentes na mensagem que permiti-nos identificar os apelos raciais 

implícitos. Essa é mais uma chave que precisamos para interpretar o mundo que os 

candidatos constroem nas suas propagandas televisivas brasileiras, sobretudo quando se 

desenvolvem corridas bi-raciais ou quando se têm colégios eleitorais multirraciais.  

Como vimos anteriormente, as categorias consideradas implícitas podem variar ao 

longo de varias dimensões, sendo observada pelo menos três diferentes graus de saliência a 

raça na mensagem, baseado nos diferentes tipos de arranjos produzidos pela combinação de 

narrativa textual e imagética (Valentino et al., 2003). No primeiro tipo, as propagandas 

trazem narrativas contendo temas racializados (criminalidade, menor abandonado), mas as 

imagens são neutras; no segundo, a propaganda enfatiza os ganhos de determinado grupo 

étnico-racial concernentes ao acesso a emprego e educação, sugerindo comparação sobre as 

vantagens ou desvantagens com outros grupos acompanhados ou não de imagem; o 

terceiro, a propaganda traz narrativa que enfatizam os ganhos de um grupo étnico-racial 

acompanhado de imagem desse grupo, mas sem estabelecer comparações com outros 
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grupos. Ou seja, mesmo sem fazer referências verbais a raça ou cor do individuo ou grupo, 

a mensagem pode ainda assim ser lida como uma mensagem com apelos raciais implícitas.  

Isso significa que quando se trata de corridas bi-raciais, ainda que os apelos a 

grupos específicos estejam ausentes da superfície dos discursos das campanhas, não 

significa que eles não constituam peças-chave na retórica dos candidatos. Como já vimos 

até aqui existe uma ligação entre as estratégias de mensagens dos candidatos e dos partidos 

com a natureza das respostas dos eleitores, algo que freqüentemente leva em consideração 

as etiquetas de relações de gênero, racial e de classe. No que se refere às eleições a 

prefeitura de São Paulo em 1996, constatamos que os dois principais candidatos usaram 

apelos raciais nas campanhas. Ambos os candidatos fizeram uso de apelos raciais: seja para 

mobilizar o voto étnico, seja para desmobilizar este tipo de voto pelo seu adversário. 

A Tabela 24 abaixo mostra as estratégias retóricas de mensagens raciais utilizadas 

pelos candidatos Celso Pitta e Luiza Erundina nas propagandas no primeiro e no segundo 

turno do HGPE. Mais uma vez – seguindo o mesmo padrão observado nos outros itens 

anteriormente analisados – podemos observar mudanças significativas de estratégias com 

virada do turno. No primeiro turno, em meio a tantos concorrentes, a norma dos programas 

de ambos os candidatos era veicular mensagens não racializadas (86,9%, 87,0%), 

intercaladas com freqüentes apresentações de mensagens com apelos raciais implícitos 

(12,7%) e raros episódios de segmentos com apelos explícitos a identidade e/ou 

solidariedade racial, como estratégias eleitorais ou tentativas de descontruir à imagem dos 

adversários rotulando como racista ou tentando envolver-lhe com estereótipos raciais.  
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Tabela 24. 
 

ESTILO DE MENSAGEM RACIAIS USADAS NO HGPE, 
CELSO PITTA E LUIZA, NO 1O E 2O TURNO, 

SÃO PAULO, 1996 
 

Celso Pitta – PPB Luiza Erundina – PT 
1º Turno 2º Turno 1o Turno 2o Turno 

 
Estilo de 
mensagem N % N % N % N % 
Explícito positivo 03 0,4 02 1,2 05 0,1 10 4,7 
Explícito negativo   04 2,5     
Implícito positivo 94 12,7 05 3,1 52 10,4 59 27,4 
Implícito negativo   01 0,6 08 1,6 01 0,5 
Mensagem não 
racial/ não se 
aplica 

644 86,9 149 92,5 435 87,0 145 67,4 

Total 741 100 161 100 500 100 215 100 
   Fonte: Pesquisa “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 

Já no segundo turno, com o início da corrida bi-racial, ambos os candidatos 

passaram a fazer uso, mais freqüente, de todo tipo de mensagens com apelos raciais. 

Desnecessário mencionar que além de uma corrida bi-racial essa eleição era, ao mesmo 

tempo uma corrida dos “sexos”, sem mencionar blocos ideológicos. Todos esses aspectos 

foram observados pelos candidatos no momento de composição das suas propagandas, 

conforme ficará evidente mais adiante. Nesse período, podemos também notar claramente 

que enquanto Pitta procurava desracializar a campanha, apresentando peças nas quais 

mesmo trazendo uma expressiva presença de negro, esta tendia a ser maior em cenas que 

mostravam integração racial, pluralidade e diversidade, como por exemplo, no estúdio de 

televisão da TV Coração, nos comícios, nas escolas, nos bairros, nas carreatas, do que, 

como diria Rolnik  (1999), em “territórios negros”. Conforme mostrou a Tabela 24., os 

negros tendiam a aparecer nos programas de Pitta mais em comerciais que envolviam um 

grande numero de pessoas do que naqueles como protagonistas. Apenas 3,3% das peças 

tinham a audiência (figurantes na cena e/ou protagonistas) composta por pessoas negras, 

contra 11,1% compostas predominantemente por pessoas brancas.   

Do outro lado, Erundina seguia uma estratégia oposta e tentava racializar sua 

campanha. Desde o início, primeiro fazendo referencias obliquas de que os negros seriam 

os principais beneficiados dos seus projetos, depois trazendo declarações de apoio a sua 

candidatura de políticos e artistas negros. Ela acreditava que os apelos às identidades 
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poderiam reverter o jogo a seu favor. Dessa forma, Erundina lançou mão de mensagens 

raciais de toda natureza no jogo contra Pitta, exceto apelos explícitos negativos. Observe 

que, no primeiro turno, 87,0% da suas mensagens não tinham conotações raciais, enquanto 

no segundo este número cai para 67,4% à medida que intensifica a veiculação de 

mensagens implícitas (27,4%) e explicitas (4,7%) tentando capturar o voto do eleitorado 

negro e trabalhador que parecia está seduzido pelas promessas de Pitta de continuação do 

Projeto Cingapura, Leve-Leite e o Programa de Assistência a Saúde – PAS. É interessante 

notar que no primeiro turno, os programas de Erundina foram povoados 

predominantemente mais por pessoas negras que brancas (8,0%; 5,0%), diferente de Celso 

Pitta, conforme já assinalamos, nos quais acontecia justamente o oposto (3,2%; 11,15%). 

 Chama atenção também que no mundo representado pelas propagandas desses dois 

candidatos, os asiáticos eram sujeitos quase invisíveis na paisagem paulistana. Em apenas 

duas oportunidades no programa de Pitta e no de Erundina, eles foram o grupo 

predominante na cena. Por um lado, isto reflete a pouca densidade demográfica destes 

segmentos na cidade, na qual eles constituem menos de 2%; por outro lado, essa pequena 

proporção de asiático nos programas deve ser vista menos em termos numérico do que 

simbólicos, pois ela expressa a preocupação dos candidatos de se apresentarem como 

representante de todos, numa cidade multirracial e multi-etnica. 

A análise dessas estratégias revela que as mensagens de apelos raciais explícitos 

foram raramente usadas pelos candidatos. Trata-se de uma peça anunciada apenas duas 

vezes durante toda campanha, mas que já sinaliza a disposição da candidata petista de usar 

a cartada racial no debate caso surgisse uma situação favorável. Apenas poucas vezes isto 

aconteceu, como por exemplo, no episódio em que o programa de Pitta mostrou a 

manifestação de preconceito de Erundina e a subseqüente resposta dela; ou no programa da 

candidata petista do dia 07/09/1996, em que ela mostrou a declaração de apoio a sua 

candidatura da então senadora Benedita da Silva, convocando todas as mulheres e, 

particularmente, as mulheres negras a votar nela, que era sua colega de partido: 

Vídeo:  
Fundo musical permanece. 
Imagem de Benedita (plano aproximado de busto), roupa colorida, gesticula enquanto 
fala. Em estúdio, fundo dourado sombras e luzes. No rodapé, à esquerda, sobre tarja 
branca, em fonte vermelha “Benedita da Silva – Senadora PT”. 
 (00:23: 84) 
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Áudio: 
Benedita: Erundina, faça a coisa certa88. Você é mulher e sabe 
perfeitamente o que é ser mulher, e eu, mulher negra, levo fé em você. 
Espero que você retome aquilo que começou na administração dessa 
cidade, faça de nós mulheres e homens, negros e brancos, cidadãos. 

 

Em geral, os debates sobre raça foram inscritos nos programas dos candidatos no 

máximo duas vezes, para logo em seguida desaparecer como se ali nunca houvesse 

passado. A titulo de comparação com a eleição à prefeitura do Rio de Janeiro de 1992, 

vemos que entre Pitta e Erundina não se aflorou, como a mesma intensidade, as acusações 

de racismo, preconceito às avessas, disputas para ser o representante dos interesses dos 

negros, das mulheres e dos trabalhadores, como vimos na disputa entre Benedita da Silva e 

César Maia. A dinâmica do debate foi desenvolvida, basicamente, por meio de mensagens 

implícitas.   

 O padrão das mensagens implícitas consiste em mostrar por meio de imagens que os 

negros serão contemplados pelas propostas que serão implementadas pelo candidato. Outra 

modalidade é colocar personagens populares negros (como arquétipo do segmento ao qual a 

mensagem está dirigida) para declarar apoio ao candidato patrocinador do programa ou 

para manifestar sua insatisfação com os adversários dele. De todas as mensagens implícitas 

trabalhadas pela campanha de Erundina, a mais curiosa é uma peça feita no formato de uma 

cena de campanha na qual uma mulher (negra), supostamente cabo eleitoral de Pitta declara 

seu voto a ela quando a encontra num corpo-corpo na Zona Leste. [“Luiza, eu vou tá 

trabalhando com o Pitta, mas vou votar em você. - Erundina: Tá certo, tá certo!”.]. Entre 

tantas possibilidades de interpretação que uma mensagem oferece, este segmento, veiculado 

a duas semanas das eleições no primeiro turno (16/09/1996), mostra – com um tom jocoso 

–- que os negros faziam parte do eleitorado cativo da candidata e que ela acolheria, de bom 

grado, os votos deles. Ver Figura 17 e observe abaixo na descrição do vídeo a imagem da 

mulher:  

                                                 
88 - Na esteira do sucesso do filme Do the right thing [Faça a Coisa Certa] do cineasta negro afro-americano, 
Spike Lee, está frase atua como uma senha para o apelo à solidariedade racial entre os negros mais 
escolarizados.  
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Figura 17. 
 

PROGRAMA LUIZA ERUNDINA 16/09/96.HGPE – SP 
 

 

 

Fonte: Pesquisa de Tese “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 

 
Vídeo: 
Imagem de Erundina caminhando (em Itaquera, Zona Leste), militantes em volta. 
(00:02:06) 
Áudio: 
Narrador em off : Enquanto isso numa caminhada da Erundina. 
 
Vídeo: 
Imagem de popular, de perfil mulher preta, aparentando 30 anos, com camiseta e boné 
de Pitta, usa óculos escuros, mão no ombro de Erundina. Abraçando-a, conversa com 
ela e ao final da sua fala, ouvem-se aplausos e gritos.  
(00:04: 56) 
 
Áudio: 
Popular: Luíza 
Erundina: oi? 
Popular: Eu vou tá trabalhando com Pitta, mas eu vou votar em você. 
Erundina: Tá certo, tá certo! 

 
 

Apesar de evitar racializar as eleições, particularmente o debate sobre questão racial 

na cidade e, sobretudo, a respeito da sua identidade, a campanha de Celso Pitta produziu 

quase 100 (12,7%) peças de propaganda, de um total de 741, que faziam uso de apelos 

raciais implícitos a solidariedade racial. Uma dessa peças — o spot “balões” — é 

emblemática por fazer uso explicito da cor preta da pele de Pitta como ícone (marcador) da 

imagem do candidato, num contexto em que ele procurava fixar o conceito da campanha de 

apelo à continuidade e se apresentar como o sucessor ideal de Maluf. A análise do spot 

balões veiculado no HGPE ajuda-nos a perceber o uso de apelos raciais implícitos na 

campanha de Celso Pitta em 1996.  



 

 

399 

O spot “balões” foi uma peça de um minuto, veiculado apenas três vezes no 

primeiro turno e duas vezes no segundo – sendo que nessa segunda oportunidade ele tinha 

apenas 30 segundos. A primeira inserção foi no dia 13/08/1996, a segunda no dia 15/08 e a 

última aparição só veio acontecer 15 dias depois, no dia 30/08, para só reaparecer nos dois 

programas iniciais de abertura do segundo turno. Vemos que foi uma peça usada ao longo 

da campanha com bastante parcimônia. De um total de 61 programas (49 no primeiro turno 

e 12 no segundo) veiculados no HGPE, este spot foi apresentado apenas 5 vezes. Um dado 

interessante é que por ocasião do segundo turno, além de usar o spot “balões” como peça de 

abertura da campanha na disputa com Erundina - uma da peças mais utilizada pelo 

publicitário Duda Mendonça foi justamente um videoclipe “Agora mais que nunca eu quero 

Pitta”, cujo jingle: “Agora mais que nunca, eu quero Pitta. Eu quero Pitta. Eu quero Pitta 

prá São Paulo não parar", foi baseado no slogan “Agora mais que nunca eu quero Gil” 

criado por Mendonça para a campanha de vereador do seu amigo, o cantor Gilberto Gil, 

depois que esse teve sua pré-candidatura à prefeitura de Salvador, em 1988, abortada pela 

cúpula do PMDB (Mendonça, 2001). O curioso é ver que uma peça criada para um 

candidato negro, que teve suas aspirações de se tornar prefeito vetadas devido – entre 

outras coisas – aos receios que líderes do seu partido tinham que os preconceitos do 

eleitorado fossem interferir no seu desempenho nas urnas, tenha sido a fonte de inspiração 

para o publicitário de Pitta. De uma série 12 programas apresentados no segundo turno, 

esse videoclipe foi repetido 16 vezes, freqüentemente como se fosse uma vinheta gigante 

(14 segundos), marcando a passagem de um segmento a outro do programa.  

A peça dos balões começa mostrando uma mão branca furando uma série de balões 

de cor vermelha com uma agulha, fazendo-as explodir (ver Figura 18 abaixo). Vemos 

escritas em cada balão as palavras: “saúde, habitação e transporte”. Depois das explosões 

dos balões, uma nova série de balões de cores diferente surge e novamente uma mão branca 

se aproxima para explodi-las, quando de repente uma mão preta segura a mão branca e o 

narrador em off diz: “dessa vez não”. Nesse momento, a trilha sonora - que estava criando 

uma atmosfera de suspense, cada vez que a mão branca se aproximava para explodir os 

balões - muda para uma música suave. Em seguida o slogan e logomarca da campanha 

aparecem na tela.  
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Figura 18. 

A MÃO SALVADORA DE PITTA 

 

Fonte: Mendonça (2001, p.184) 

 

Esse spot ganhou destaque na opinião pública da cidade, principalmente porque foi 

veiculado também nos intervalos comerciais da programação normal. A sua repercussão 
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exigiu dos seus criadores, os publicitários Duda Mendonça e Nelson Biondi, que 

esclarecessem o conceito (mote) principal daquela propaganda. Segundo eles, a peça 

tentava consolidar o argumento da necessidade de continuidade administrativa. A idéia do 

spot era mostrar os danos que mudanças na administração podem acarretar a cidade “após 

um governo realizador” (Folha de São Paulo, 14/08/1996. p.6). É interessante perceber que 

a presença da mão negra (Pitta) interceptando a mão branca (o impulso de destruição das 

administrações passadas) não levantou debates na imprensa. As reflexões ganharam 

saliência por revelar a mudança de estratégia malufista quando comparado ao pleito 

anterior, uma vez que o prefeito Paulo Maluf naquele momento defendia a continuidade 

administrativa, enquanto que quando concorria a sucessão de Luiza Erundina em 1992 

contra o candidato petista Eduardo Suplicy, ele era frontalmente contra a tese da 

necessidade de continuidade. 

Sem dúvida trata-se de uma peça de apelo a continuidade política, que tem por base 

a retórica da ameaça: de que todo o trabalho feito pela administração de Maluf seria 

perdido se Pitta não fosse eleito. O interessante é ver que a imagem de uma mão preta – 

referência a uma cor que foi um traço da sua imagem nunca mencionada na campanha para 

se referir ao candidato, mas inevitavelmente vista – foi o único signo usado para indicar que 

ele era o sucessor ideal de Maluf. Como se pode observar, a mão preta de Pitta foi ao 

mesmo tempo o ícone usado para representar a “mão salvadora”, que impediria que os 

projetos da administração corrente de Paulo Maluf fossem interrompidos, como também a 

marca mais forte da sua identidade frente aos outros concorrentes e para estimular o seu 

reconhecimento pelo público. Em outras palavras: a representação pictórica de Pitta nessa 

importante peça de propaganda foi uma mão preta.  

Um dado importante é que, apesar de nenhum dos estrategistas da campanha ter 

mencionado, essa propaganda funcionou também como vacina contra os esforços dos 

adversários de Pitta, particularmente Luiza Erundina, que tentavam mobilizar um debate 

racial na imprensa, acusando Pitta de não ter consciência da sua negritude nem 

compromissos com os interesses políticos dos afro-descendentes. A resposta a essa crítica 

foi apresentada – como vimos - explicitamente em entrevistas na imprensa e implicitamente 

nessa e em outras peças produzidas para o HGPE na televisão.  



 

 

402 

 O padrão de debate sobre relações raciais se repete no âmbito do tratamento das 

questões de gênero (ver Tabela 25.). Mais uma vez Erundina apresenta-se como 

representante dos interesses das mulheres enquanto Pitta preferia desengendrar as questões 

políticos. A reprodução do mesmo padrão confirma que a candidata petista tentou 

intensamente fazer uso de uma retórica de apelos às identidades para contrapor o discurso 

da continuidade e da competência técnica-administrativa usadas pelo representante 

malufista. Contudo, se quando olhávamos o HGPE era possível notar certa prudência de 

Erundina em usar os apelos raciais na campanha, o mesmo não se pode dizer no que tange 

aos apelos de gênero. Este dado indica que nas disputas majoritárias às mulheres se 

encontram mais à vontade para defender uma plataforma política estruturada em torno da 

defesa dos interesses das mulheres, do que os políticos negros de defender uma plataforma 

em favor dos afro-descendentes. Quando lembramos que essas eleições que estamos 

estudando são ao mesmo tempo corridas bi-raciais e entre os sexos, sem mencionar entre 

blocos ideológicos, esse dado se torna mais evidente.   

 
Tabela 25. 
 

ESTILO DE MENSAGENS DE GÊNERO DO HGPE  
DE CELSO PITTA E LUIZA ERUNDINA,  

1O E 2O TURNO SÃO PAULO, 1996 
 

Estilo de 
mensagem 

Celso Pitta – PBB Luiza Erundina – PPB 

 1o Turno 2º Turno 1o Turno 2o Turno 
 N % N % N % N % 
Explícito positivo --- --- --- --- 26 5,2 11 5,1 
Explícito negativo --- --- --- --- --- --- --- --- 
Implícito positivo 83 11,2 06 3,7 44 8,8 60 27,9 
Implícito negativo --- --- --- --- --- --- 01 0,5 
Mensagem não 
engendrada/ não se 
aplica 

658 88,8 155 96,3 430 86,0 143 66,5 

Total 741 100 161 100 500 100 215 100 
 Fonte: Pesquisa “A Inevitável Visibilidade da Cor”. 
  
 

Nesse terreno de mensagens implícitas, a propaganda de Erundina explorava com 

bastante habilidade o conceito de polissemia para compor peça que apresentavam 

elementos explícitos de apelos à identidade de gênero, acoplado com mensagens implícitas 

a solidariedade racial. Dessa forma, perceber-se, mais uma vez, que as estratégias 
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discursivas não são montadas em compartimento estanques, nos quais os objetivos 

primários de uma mensagem seriam dirigidos totalmente para a consecução de um único 

fim: produzir sentidos junto a determinado público-alvo. Ao contrário, podemos ver que 

numa mesma mensagem, a partir da narrativa verbal e visual, a polissemia surge com arma 

mais eficaz para interpelar uma audiência heterogênea. Tomados em conjunto, a estratégia 

de comunicação da candidata petista tinha por base manipular aspectos de gênero, raça e 

classe, mas também idade e estado civil, para tentar persuadir o eleitorado. Nesse sentido, é 

exemplar uma cena do tipo “povo fala”, na qual um homem negro declara porque prefere 

Erundina a outros candidatos, defendo o argumento que as mulheres já provaram que são 

melhores que os homens na política. A importância desse argumento pode ser inferida ao 

sabermos que essa peça foi apresentada logo no segundo programa no HGPE, nº 02, 

5/8/1996, quando as preocupações centrais dos publicitários giram em torno do 

posicionamento do seu candidato e da construção da sua imagem.   

Vídeo: 

Na rua, em praça pública. Em primeiro plano, Sebastião da Silva, popular, aparentando 
32 anos, mulato, close em rosto. Não fixa olhar na câmera. 

(00:07: 83) 

Áudio: 

Popular: Quando a coisa vai na mão de uma mulher, vai bem melhor, tira pelas 
olimpíadas... tira pela olimpíada. Eu sinceramente, eu sou a favor de ter Luiza 
Erundina. 

 
Sem analisarmos em detalhes essa peça, podemos, todavia, extrair alguns elementos 

que chamam a atenção. Quando põe na voz de um homem o discurso de valorização de 

uma candidatura de uma mulher, vemos uma ênfase em quebrar estereótipos de gênero 

contra as mulheres, ao mesmo tempo em que, curiosamente, os reconstrói, nesse mesmo 

campo dos discursos das diferenças de gênero, o argumento que as mulheres são mais 

competentes que os homens (seus adversários nas eleições). Trata-se de um discurso que 

tenta trabalhar a inserção da candidata tanto junto ao eleitorado masculino e feminino, 

como junto ao eleitorado negro. O que se quer é que os homens sejam persuadidos a votar 

em Erundina, como também as mulheres e os negros, da mesma forma que vimos que 

Benedita da Silva (PT) tentou fazer nas eleições para prefeitura do Rio de Janeiro de 1992: 

“É a mulher que vai conseguir consertar os problemas dessa cidade, é a única que tem 

capacidade”.  O dado curioso é que apesar de tanto investimento para se apresentar como 
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representante do eleitorado feminino, sobretudo das mulheres trabalhadoras, Luiza 

Erundina não conseguiu transformar a identidade de gênero em capital político suficiente 

para monopolizar as preferências de voto de nenhum grupo. Ao contrário, o discurso de 

Pitta foi mais persuasivo às mulheres que os de Erundina. Conforme dados do Datafolha, 

Erundina compôs sua base eleitoral com 51% de votos dos homens e 48% das mulheres, 

enquanto Pitta foi mais bem acolhido pelas mulheres (52%) que pelos homens (48,0%). 

 Obviamente este grau de visibilidade que a questão de gênero e raça apresenta no 

discurso de cada candidato é reflexo do nível de legitimidade que cada uma dessas questões 

possue no campo político local, como também do maior ou menor grau de consenso que se 

possa encontrar na sociedade em cada conjuntura sobre a natureza dos problemas que 

atingem os negros e as mulheres sobre as ações necessárias para resolvê-los. Se naquele 

momento os discursos políticos já não eram mais assexuados, no que se refere a questão 

racial nota-se que os candidatos ainda continuavam se recusando a reconhecer 

explicitamente as cores das pessoas como orientam os cânones da ideologia da democracia 

racial, com receio de provocar reações não previstas e indesejadas.  

A análise da propaganda de Pitta mostra que ele não endossava políticas anti-

racistas, mas adotava – por outro lado – uma agenda totalmente comprometida com a 

adoção de política de inclusão social e a promoção da cidadania para populações 

desfavorecidas, grupos nos quais – sabemos – os negros são sobre-representados. Se 

analisarmos os debates da campanha numa perspectiva da psicologia social, vemos que o 

uso de artifícios retóricos de desracilização da propaganda se caracteriza como uma 

“retórica reativa” a existência dos preconceitos e estereótipos contra os negros que buscava 

tanto inibir o preconceito contra Pitta quanto não deixar que outros temas, cujo candidato 

não possuía controle, incidissem no debate.  

Nesse sentido, vemos que o discurso desracializado de Pitta era congruente a 

ideologia da democracia racial, pois se recusava a identificar a dimensão racial dos 

conflitos na sociedade. O interessante é que no mundo construído pelo discurso desse 

candidato não havia espaço nem abertura para introdução de debate sobre esse tema. 

Tratava-se de uma propaganda cujo discurso verbal era color-blind, mas cuja retórica das 

imagens, por outro lado, era pós-moderna de tipo multiculturalista, porquanto mostrava 

compromisso em atender as demandas das populações negras. Para tanto usava a estética do 
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multiculturalismo com peças que, com tomadas em close-up de indivíduos de 

características sócio-democráticas diversas (em termos de cor, raça, sexo, e idade), 

informava que estava comprometido com os ideais universalistas da modernidade, ao 

mesmo tempo em que, como propostas segmentadas, indicam que estava atento às 

aspirações dos vários setores da sociedade. Camino et al. (2000, p.19) lembram que “na 

mentalidade pós-moderna coabitam aspirações moralistas, de fraternidade e de igualdade, e 

preocupações realistas de justiça concreta”.  

 Ao final desse capítulo a pergunta que se impõe para nós é a seguinte: mas porque 

vemos padrões tão distintos de estratégias discursivas entre Pitta e Erundina para tratar de 

questões de raça e de gênero nesse pleito? A resposta a esta pergunta pode ser encontrada 

na idéia de que tanto um candidato quando o outro, por terem conhecimentos de que seus 

corpos eram significantes, que geravam expectativas de papéis sociais, eles buscaram 

encontrar uma latitude perfeita para o posicionamento do seu discurso. Como vimos, Pitta 

preferiu desracializar sua campanha, enquanto Erundina optou por engendrá-la e racializá-

la. Interpretado à luz da Teoria das Latitudes de Diamond & Coob (1996), isto significa que 

a lógica que orientou a campanha de Pitta foi, além de torná-lo aceito pelo eleitorado 

paulistano, também a preocupação de neutralizar as rejeições e as indiferenças a sua 

candidatura que sua origem racial (e menor grau a condição de neófito na política) 

pudessem lhe causar. Ao passo que para Luiza Erundina, o uso de uma retórica de gênero 

significava para ela a certeza de poder fazer apelos a essa identidade tendo em vista que se 

tratava de uma questão que gozava de legitimidade no campo político, porquanto existia um 

amplo reconhecimento das desigualdades entre homens e mulheres; enquanto que na 

condição de mulher e branca, a racialização da campanha não lhe colocava 

constrangimentos algum, mas antes lhe dava uma oportunidade de ampliar sua base 

eleitoral para além das fronteiras das identificações partidárias e o reconhecimento de 

carisma, mesmo não sendo observado um consenso sobre os determinantes das 

desigualdades raciais sofridas pelos negros no Brasil.  

Ou seja, pode-se interpretar que quando um candidato negro favorito numa eleição 

opta por desracializar a sua campanha, ele tem por objetivo tornar neutro este apelo, para 

retirá-lo do debate. Sua preocupação inicial nessa corrida não é somente convencer os 

eleitores que sua plataforma está correta, mas que ela não é insensata, que sua eleição não 
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será uma catástrofe para a cidade. Nesse sentido, à luz de Diamond & Cobb (1996), 

podemos concluir que um dos principais determinantes do sucesso de Pitta foi sua 

capacidade de produzir uma retórica capaz de neutralizar os fatores capazes de despertar 

rejeições a sua candidatura, deixando prevalecer, como ponta de lança da sua propaganda, 

apenas os argumentos para votar nele. O acoplamento da imagem de Pitta a do prefeito 

Paulo Maluf foi o motor da campanha. Da mesma forma que a imagem construída de um 

homem: preparado, competente, educado, leal e trabalhador, que por acaso era negro, mas 

atendia às expectativas da maioria do eleitorado paulistano.   
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CAPÍTULO 4 

COMPARAÇÃO DAS CAMPANHAS DOS CANDIDATOS NEGROS:  

BENEDITA DA SILVA E CELSO PITTA E A INEVITÁVEL VISIBILIDADE DA 

COR 

 

“Eis aqui como, após tantas canseiras, 
tocávamos o porto que nos devíamos ter 
abrigado logo. Não nos censures, piloto de má 
sorte, não se navegam corações como os 
outros mares deste mundo.”  
 
Machado de Assis (1900)89  

 

Não restam dúvidas, nesse momento, que as campanhas de Benedita da Silva e a de 

Celso Pitta seguiram dois padrões diferentes. Nos capítulos anteriores vimos que a primeira 

candidata, a então deputada federal carioca Benedita da Silva marcou presença nas eleições 

para prefeitura do Rio de Janeiro de 1992, fazendo apelos explícitos à solidariedade racial, 

de gênero e de classe com o eleitorado. Dessa forma, ela conquistou a maioria dos votos do 

primeiro turno e perdeu o segundo para seu adversário por uma diferença de apenas 3,8% 

dos votos: 48,1% contra 51,9%. Já o seu conterrâneo, o economista Celso Pitta, preferiu 

“desracializar” a sua campanha para prefeito de São Paulo em 1996, passando ao largo das 

discussões sobre a questão racial e expurgando das suas propagandas na televisão os 

discursos e as palavras que dessem saliência a sua origem racial ou dos seus eleitores, 

mesmo quando provocado pelos adversários. Como resultado geral da campanha, 

conquistou a prefeitura vencendo seus oponentes nos dois turnos das eleições. No primeiro 

aferiu 48,2% dos votos e no segundo obteve 62,3%.  

Assim sendo, vimos também que para disputar o cargo de prefeito nesses colégios 

eleitorais marcado pela pluralidade sócio-demográfica, religiosa e ideológica, Benedita da 

Silva esculpiu para si a imagem de líder popular negra, socialista, comprometida com a 

defesa dos interesses dos negros, mulheres e trabalhadores, ao passo que Celso Pitta 

preferiu se apresentar como um profissional tecnicamente competente para dar 

continuidade às obras da administração que se encerrava. O que podemos notar, portanto, é 

que enquanto a primeira deu saliência a sua cor e sua origem racial como estratégia 

                                                 
89 - Machado de Assis (1978). Dom Casmurro. São Paulo: Abril Cultural. p. 241 
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eleitoral, o segundo buscou usá-la com maior parcimônia (ora ocultando-a ora revelando-a, 

mas nunca ostentando-a), por receio que os eleitores se deixassem contagiar por 

estereótipos negativos contra os negros na hora de fazer sua opção de voto, ou por supor 

que não seria “lucrativo” para encampar (ao menos abertamente) tal retórica na campanha.  

Sabemos que é possível considerar a existência de apelo racial num discurso quando 

um candidato chama atenção para a sua raça, para a do seu oponente ou dos que o apóiam, 

ou quando a mídia dedica a isto uma atenção desproporcional (Reeves, 1997).  Da mesma 

forma, entendemos que o discurso está desracializado quando um candidato silencia, 

obstrui ou desenfatiza sua origem racial ou sobre o conteúdo racial dos problemas tratados 

na campanha. O objetivo da primeira estratégia é mobilizar a solidariedade étnica e racial 

juntos aos eleitores, principalmente quando este constitui maioria do eleitorado, enquanto o 

da segunda é impedir que os eleitores se deixem influenciar por estereótipos negativos 

contra os negros na sua opção de voto aos candidatos negros, ou que os apelos raciais 

possam ser utilizados eficazmente pelos seus adversários para conquistar os eleitores. Isto 

significa que o cálculo sobre as vantagens ou desvantagens de usar apelos raciais observa a 

distribuição e composição demográfica do colégio eleitoral, a política racial local e a 

partidária.  

Este trabalho confronta estas duas campanhas no cenário ruidoso das relações 

raciais, mas a partir das suas especificidades. No sentido mais amplo, esta investigação 

buscou compreender os determinantes dos conteúdos da propaganda política-eleitoral no 

Brasil, quando existem candidatos negros e brancos na disputa. Em termos mais 

específicos, analisou os componentes das estratégias eleitorais dos políticos negros em 

pleitos de cidades marcadas por clivagens sociais, raciais, de gênero e disputas político-

partidárias. É a partir da comparação dessas campanhas que empreendemos nosso esforço 

de reflexão sobre a influência da cor do candidato (sua aparência física: cor, cabelo, 

formato de nariz e boca, etc.) – independentemente da sua relação de identidade com a 

questão negra – nas suas estratégias discursivas quando disputando o mais alto cargo do 

poder local, numa importante cidade e numa corrida eleitoral contra um adversário branco.  

Ou seja, tratamos da reflexão sobre o impacto das representações sobre cor e identidade 

racial em “corridas eleitorais bi-raciais”.  
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A tese defendida ao longo desse trabalho é que qualquer que seja a estratégia 

discursiva utilizada pelo candidato negro nas campanhas é inevitável a visibilidade da sua 

cor e a emergência da questão racial no debate eleitoral. Isto significa que mesmo em 

pleitos nos quais os debates em torno da questão racial (identidade racial, desigualdade 

racial, exclusão dos afro-descendentes dos benefícios dos serviços e políticas públicas) não 

estão presentes ou não têm posição de destaque na agenda eleitoral, ainda assim os 

contendores são compelidos a produzir estratégias discursivas para tratar dessa questão. Até 

que ponto os resultados, em ambas as eleições, podem ser explicados mais por fatores 

políticos e partidários da própria dinâmica eleitoral do que pelas questões étnico-raciais que 

emergem nas campanhas.   

 

4.1 - RACIALIZAR OU DESRACIALIZAR: A INEVITÁVEL VISIBILIDADE DA COR 

  

O que vimos nos capítulos anteriores é que tanto Benedita da Silva quanto Celso 

Pitta viram seus nomes, pelo menos uma vez, acompanhados da palavra negro para 

caracterizá-los. O dado que imprimiu o traço mais interessante das campanhas dos políticos 

negros é que foi inevitável a visibilidade da sua cor durante a disputa eleitoral, a despeito 

da estratégia discursiva que eles tenham empregado na mesma. Como vimos: a imprensa, 

os institutos de pesquisa, a opinião pública, o eleitorado, os partidos e os adversários, 

tenderam a apontar a cor negra desses candidatos e este fenômeno foi suficiente para 

precipitar estratégias discursivas especificas para eles, bem como para os seus adversários. 

Ademais, as expectativas e os receios de mobilizar o voto étnico, os temores que a 

solidariedade racial subvertesse a identidade partidária na definição do voto, além do medo 

original de que os preconceitos contra os negros prejudicassem suas candidaturas, 

influenciaram as estratégias discursivas de Benedita da Silva e de Celso Pitta, como 

também a dos seus adversários, César Maia e Luiza Erundina, respectivamente.  

Antes de discutimos como esses candidatos foram percebidos nas campanhas, é 

fundamental sabermos como eles se apresentaram. Se considerarmos que a força e a 

eficácia de um argumento são resultados do prestígio e da credibilidade do orador, da 

ordem de apresentação dos argumentos e do nível de aceitação desses (Perelman, 1999, p. 

324), podemos supor que a estratégia de construção da imagem do candidato numa 
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campanha eleitoral pode ser considerada como um ponto fundamental para a definição da 

sua estratégia discursiva90. Com efeito, na visão de Perelman (1999, p.230), que afirma que 

toda argumentação pressupõe a existência de oradores que com seus argumentos buscam a 

adesão de um auditório para sua tese, este seria, de fato, o ponto de partida. Para este autor 

“com muita freqüência, a idéia que se faz da pessoa constitui o ponto inicial da 

argumentação e serve, quer para prever certos atos desconhecidos, quer para interpretá-los 

de certa forma, quer para transferir para os atos o juízo formulado sobre a pessoa.” Se 

aceitarmos esses pressupostos de que a imagem que se faz da pessoa (ou, dialeticamente, 

que ela constrói sobre si mesmo) constitui um aspecto fundamental do embate retórico, a 

análise do processo de construção da sua imagem nos oferece as características sobre as 

suas manifestações públicas (Perelman, 1999). Nesse sentido, a observação do modo de 

apresentação dos candidatos negros nos seus programas remete-nos à questão da 

visibilidade dos candidatos negros, ou melhor seria dizer, da sua invisibilidade nas 

propagandas.   

Tanto Benedita da Silva quanto Celso Pitta viveram a experiência de ter suas 

presenças no vídeo serem rigorosamente controladas. Nesse sentido, o aspecto mais 

importante era a tendência deles aparecerem mais em propagandas que mencionavam seus 

nomes e traziam suas imagens (em cenas de campanha ou fotografias) que em peças 

sonoras (voz e imagem), nas quais lhes eram franqueadas oportunidades de aparecer 

fazendo pronunciamentos ao público. Essa foi a estratégia inicial nas campanhas desses 

candidatos. Ambos só começaram assumir posições de protagonistas, como orador 

principal das suas campanhas com o andamento da veiculação do HGPE.  

Trata-se de uma evidência sobre qual esta tese identificou alguns aspectos que 

permitiram explicar, ainda que parcialmente, as razões que poderiam ter orientado a adoção 

dessa estratégia. No caso de Benedita da Silva, a necessidade de racionalizar o uso da 

veiculação da imagem dela parece ter sido instigada pela contingência de assumir a postura 

                                                 
90 - Pesquisas em diversas áreas, sobretudo psicologia social, ciência política, relações raciais e estudos de 
gênero tentam avaliar a influencia do prestígio da retórica para a aceitação do enunciado. Os experimentos 
geralmente consistem “em perguntar aos sujeitos em que medida estão de acordo com um juízo. 
Posteriormente, o mesmo juízo é apresentado aos mesmo sujeitos, mas modificando os  conhecimentos  dos 
sujeitos relativos aos autores do juízo.”  Essas pesquisas indicam que o juízo varia dependendo do enunciador.  
Perelman (1999, p. 233), por exemplo, sublinha que: “o juízo não é igual quando é atribuído a um autor em 
vez de outro, mudando de significado; não há mera transferência de valor, mas interpretações novas: o juízo é 
posto num novo contexto, sendo esse contexto o que sabemos da pessoa que supostamente enunciou.” 
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de desafiante. Assim sendo, o imperativo de fazer ataques e de desconstruir a imagem dos 

seus adversários, ao mesmo tempo de preservar sua candidatura dos efeitos colaterais 

desses ataques, parece ter orientado a candidata petista a escalar os narradores para 

desempenhar essas atividades, bem como para cumprir a maior parte das funções de âncora 

dos programas. A estratégia de associar a imagem de Benedita da Silva a políticos e 

personalidades com prestigio junto a diversos segmentos da sociedade explica, por sua vez, 

a expressiva presença desses personagens nos programas dela. Vimos que o endosso de 

celebridades e políticos foi uma das principais armas dessa candidata para construir a 

imagem de líder carismática, bem como para retratar sua candidatura como sendo uma 

frente representativa dos segmentos mais progressistas da sociedade.    

Quanto a Pitta, o que podemos observar foi um rígido controle das suas aparições 

também. Entretanto, não se pode afirmar que ele tenha sido um candidato invisível, nem 

tampouco que ele tenha sido um candidato sem voz nos seus próprios programas ou que 

não tenha cumprido função de destaque nas propagandas. O dado curioso sobre este 

candidato, que já chamamos atenção no capítulo anterior, é que a forma encontrada por 

seus publicitários para construir sua imagem – como substituo ideal de Paulo Maluf – foi 

colocar-lhe no programa como uma espécie de “porta-voz da prefeitura”. Esta posição 

permitiu-lhe mostrar as obras realizadas, reivindicar co-autoria ou paternidade de algumas 

delas e se apresentar como o candidato mais apto a dar continuidade ao governo que se 

encerava.   

Vejamos agora o papel da imprensa naquelas eleições. Olhando-se a relação entre 

mídia e política nas corridas bi-raciais no Brasil, podemos afirmar que a quantidade e 

qualidade das informações lançadas no ambiente eleitoral a respeito dos candidatos e da 

questão racial cumpriram papel relevante. Estudando os fatores que contribuíram para o 

sucesso das campanhas dos políticos negros que conquistaram as prefeituras nos Estados 

Unidos, Oliveira (2004) notou que o volume de informações sobre a questão racial tende a 

influenciar a maneira como os candidatos negros são avaliados pelos eleitores brancos 

norte-americanos. Nas duas eleições pesquisadas nesta tese, não foi possível verificar o 

impacto da cobertura jornalística na natureza da percepção sobre os candidatos negros. 

Entretanto, foi observado que em ambos os casos a imprensa foi o principal agente a 

chamar atenção para a questão racial nos pleitos. Com efeito, a imprensa se caracterizava 
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primeiro por destacar nas materiais a origem racial distinta dos candidatos negros e, 

segundo, por chamar atenção para a questão racial na sociedade brasileira, como fez o 

jornal O Globo durante as eleições cariocas, e Folha de São Paulo nas eleições paulistanas. 

É ilustrativo, nesse sentido, que as manchetes desses dois jornais insistiam em destacar que 

Benedita da Silva e Celso Pitta poderiam se tornar os primeiros negros a serem eleitos a 

governar as duas maiores metrópoles do país.       

É justamente a partir do olhar sobre o papel da imprensa que podemos notar um 

aspecto comum aos dois candidatos: o estranhamento que eles provocaram quando se 

revelaram candidatos competitivos naqueles pleitos. Assim sendo, percebemos que um 

desafio inicial desses dois políticos foi o de se apresentarem como reais candidatos ao cargo 

de prefeito e não como meros participantes das eleições. Tendo em vista que ambos 

contavam com o apoio de legendas partidárias e coligações fortes nos seus respectivos 

colégios eleitorais, pode-se supor que a expressão de surpresa que essas duas candidaturas 

provocaram deveu-se menos ao fato deles serem neófitos na disputa do cargo de prefeito 

das duas maiores cidades do país do que ao fato de serem políticos negros carregando 

consigo os preconceitos de que os preconceitos raciais dificultariam sua aceitação pelo 

eleitorado.        

Dessa forma, vemos que a mídia desempenhou um papel estratégico nessas corridas 

bi-raciais. Assim como a criança do conto medieval “A roupa nova do imperador”, de Hans 

Christian Andersen, alertou que “o rei estava nu”91, a mídia cumpria o papel de destacar as 

origens raciais dos candidatos e indexando a palavra negro à sua imagem. Frequentemente, 

coube a imprensa a tarefa de indexar esse predicado à imagem do candidato negro.   

 Assim sendo, além dos significantes que identificavam suas relações com os 

partidos políticos e com os grupos ideológicos, ser negro era um elemento que distinguia 

Benedita da Silva e Celso Pitta dos outros candidatos na cobertura jornalística. Nesse 

contexto, se a natureza do tratamento que a imprensa lhes conferiu tinha a propriedade de 

dar visibilidade às suas candidaturas a ponto de, como no caso de Celso Pitta, contribuir 

para num curto espaço de tempo torná-lo conhecido de mais de 65% do eleitorado 

paulistano, por um lado, também trouxe para o debate dessas eleições reflexões sobre o 

                                                 
91 - Hans Cristhians Andersen. Um tesouro de Contos de Fadas. Transedition Limited. Oxford, England. 
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preconceito e racismo, capazes de estimular a emergência de clivagens raciais e de tornar a 

cor do candidato mais um fator para orientar a preferência de voto.  

Não encontramos em nenhum jornal analisado o endossamento das candidaturas 

negras. Ao contrário, o que foi constatado foi que Benedita da Silva viu-se constantemente 

representada em materiais com valência negativa, podendo ver também construído pelos 

jornais cenários favoráveis ao seu adversário, além de acompanhar materiais sobre conflitos 

de classe, violência urbana e tensões raciais na cidade, como a caso dos arrastões na praia 

de Copacabana (Dias, 1995). Tudo isso, sem mencionar o escândalo envolvendo seus filhos 

nas denuncias de falsificação de diploma escolar para conseguir um emprego na Câmara de 

Vereadores do Rio de Janeiro.  

Celso Pitta, por sua vez, teve sua estratégia de marketing na televisão totalmente 

desvelada pelo jornal Folha de São Paulo. Por meio desse jornal, os eleitores puderam 

conhecer todos os truques de marketing que foram usados para fazer de Pitta o 

representante de Maluf na sucessão municipal. Tal como aconteceu com Benedita da Silva, 

a imprensa contribuiu para amplificar os discursos de ataques dos adversários de Pitta, 

como se fosse caixa de ressonância do HGPE, como também para aliar-se nas trincheiras da 

oposição na tarefa de desconstruir o mundo criado pelo discurso da sua campanha na 

televisão juntamente com a sua imagem. Nesse contexto, não se pode dizer de maneira 

alguma que o sucesso da campanha de Pitta deveu-se a ausência de ataques, sobretudo da 

imprensa. Da mesma forma, não podemos esquecer a contribuição da imprensa para a 

derrota de Benedita da Silva no segundo turno das eleições cariocas. 

Em resumo, constatamos que em ambas as eleições, a imprensa desempenhou papel 

especial para fazer com que as cores dos candidatos negros não passassem desapercebidas 

do eleitorado. No tratamento dispensado aos candidatos, a recorrência em sublinhar a cor 

dos candidatos negros contribuía para imprimir um tom de pitoresco (por isso mesmo 

noticiável) às coberturas das eleições, mas também lhes enredava na obrigação de formatar 

discursos, imagem e programas considerando as representações sobre relações raciais.   

Nos dois casos, tanto no Rio de Janeiro em 1992 como em São Paulo em 1996, 

vimos que a despeito da vontade dos candidatos de tratarem ou não tratarem da questão 

racial na campanha, a identidade racial e/ou a discussão sobre representação negra e 

desigualdades raciais, acabaram por se inserir como tema de campanha. Essa é uma das 
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primeiras formas que se expressa a inevitável visibilidade da cor desses candidatos, quando 

estes se inserem numa disputa com condições de vencê-la, levando em conta o fato dos 

negros viverem historicamente experiências de desigualdades no acesso ao poder no Brasil.  

Um segundo aspecto é a relação do eleitor com o candidato negro e a relevância da 

sua cor para construção da sua imagem. Como nos debruçamos particularmente na análise 

das estratégias discursivas dos candidatos negros e dos seus adversários – considerando a 

imagem que eles construíram, suas estratégias de persuasão e o público alvo - não foi 

possível, nos limites dessa tese, observar como esses discursos foram recebidos. A escassez 

de estudos sobre a recepção dos discursos dos candidatos negros às prefeituras ou aos 

governos estaduais no Brasil não permitiu avaliarmos o peso da variável racial junto ao 

eleitorado nessas campanhas. Entretanto, podemos inferir a partir de dados empíricos 

coletados e análises desenvolvidas por outros autores como Goldman & Sant´Anna (1996), 

que os eleitores levam em consideração uma multiplicidade de fatores como critérios para 

escolha dos seus candidatos, tais como simpatia, carisma, beleza, educação, classe social, 

sendo a origem racial e a cor da pele um desse atributos. Nesse sentido, é emblemática o 

discurso de uma informante negra levantado por Goldman & Sant´Anna (1996, p. 36-37) 

que declarou as razões pela quais era uma fiel eleitora de Brizola, tinha simpatia por Lula (a 

ponto de ser capaz de votar para nele se este se candidatasse outra vez)  e, se não tivesse 

candidato votaria no político que lhe despertasse piedade, como Enéas, só para ajudá-lo; 

mas não votou em Benedita da Silva nas eleições de 1992 porque, entre tantas coisas, ela 

era preta. 

 

Não entendo nada de política porque sou gamadona no Leonel Brizola. Eu sou Brizola doente. 
Não por mim que eu não adquiro nada que o Brizola dá, mas eu vejo o que ele faz para neto, 
para sobrinho... Votei na Cidinha, ela perdeu porque o povo está revoltado com o Brizola por 
causa da violência, mas que ele vai fazer?  
 
Eu voto é divertido, eu vou com os meus amigos, a gente canta pagode... Aí eu aproveito, se o 
Brizola é candidato de novo eu voto nele, se o Lula, que era doido para ser presidente, se 
candidata de novo aí eu voto no Lula, entendeu. Se você me diz: Manuela, vota no tio, eu não 
conheço o seu tio, mas eu voto nele. Eu já voto sabendo que ele não vai fazer nada, mas pelo 
menos é uma pessoa conhecida, vocês pediram, eu voto nele. Eu estou votando por votar. Se 
alguém me pede para votar em alguém conhecido, eu voto, se não tem ninguém para votar, eu 
voto naquele candidato que me dá pena, como Enéas, eu não estou pensando que ele vai fazer 
alguma coisa, mas estou com pena e voto para ajudar o candidato.      
 
Não votei na Benedita porque não voto em preta! Preto pobre igual a mim eu voto, preto mais 
ou menos para mim não vale nada. Vou lhe ser franca, não sou muito chegada a negro. Você vai 
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num hospital, a crioula é a chefe do hospital, ela já atende outro negro pobre igual a mim feito 
bicho. O médico negro passa por nós e nem olha, olha muito os brancos, a gente ele nem olha. 
Vocês querem uma prova? Qual foi o dia em que Pelé apareceu na capa de revista com uma 
crioula? Negro não vale nada, a raça negra é uma raça desgraçada. Benedita falsificou 
documentos dos filhos mesmo sem ser prefeita, imagine o que ela faria com a família dela se 
fosse eleita. Com Benedita, negro ia sofrer nas mãos dela. Com o Collor sofreu tudo igual, 
branco e preto. Se roubam a minha casa e eu vou a uma delegacia, o delegado nem dá atenção, 
porque eu sou feia, preta e velha, eu tenho é que procurar um traficante que pega uma 
metralhadora e resolve meu caso. Posso ter esperança num país assim? Acho que vai chegar um 
dia em que uma mulher feito eu, só de passar na porta da delegacia, vai presa. 

 

Sobre a relação com os partidos, diversas pesquisas já mostraram que alguns pleitos 

configuraram entre nós distintos padrões de votação segundo raça92.  O que é interessante 

notar aqui é que ambos os candidatos negros mostraram-se viáveis e oportunos para os 

planos dos partidos e das coligações que lhes apoiaram. Curiosamente a cor negra dos 

candidatos que, tradicionalmente, tem sido vista como impeditivo para o seu sucesso 

eleitoral, devido a nevoa de preconceitos raciais contra os afro-descendentes – muitos deles 

destacando-os como incompetentes, passivos, desorganizados e irracionais –, nestas 

campanhas foram usadas com símbolo de renovação e modernização da política.  

O endosso a um candidato negro foi retratado em ambas as eleições não somente 

como uma marca de renovação dos quadros da política, mas como sinal da ausência de 

preconceito do partido e dos seus líderes. Dessa forma, para além da amizade que ligava o 

então presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva à sua 

correligionária Benedita da Silva, e o prefeito Paulo Maluf ao seu homem de confiança no 

governo, Celso Pitta, a demonstração pública de respeito e carinho a esses candidatos 

configurou-se, em ambos os casos, no selo de qualidade que atestava que suas agremiações 

eram democráticas e progressistas, sobretudo no caso do prefeito paulista, sob o qual 

pesava a imagem de conservadorismo, elitismo e despotismo. Para o PT em particular, a 

                                                 
92 - Os achados de Souza & Silva (1985) apontaram que os eleitores negros tenderam mais a votar em partidos 
trabalhistas. Suas pesquisas mostraram que nas eleições para governador do estado do Rio de Janeiro em 
1982, o candidato Leonel Brizola do PDT contou mais com o apoio dos negros do que seu concorrente. O 
mesmo fenômeno aconteceu nas eleições para presidente da república de 1998, na qual o candidato Luis 
Inácio Lula da Silva, do PT, foi o preferido entre os negros. De acordo com Borges Pereira observava-se nos 
anos 1980 que existia entre os militantes dos movimentos negros paulistas a idéia de que os negros deveriam 
apoiar partidos de esquerda e evitar a atuação junto aos partidos de direita, pois enquanto os primeiros 
mostravam-se comprometidos com as lutas pela emancipação deles os outros, ao contrário, pareciam-lhes 
cúmplices das políticas que contribuíam para perpetuar as desigualdades raciais que atingia os negros. É 
importante notar que a despeito das expectativas dos líderes das organizações negras, pode se encontrar, no 
seio do eleitorado negro, diversas tendências de votação, do espectro da esquerda à direita, ainda que se note 
certa tendência nesse grupo de depositar votos nos partidos de centro e esquerda.    
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chancela da candidatura de uma deputada federal negra e favelada permitia-lhe desenvolver 

uma campanha que condensava a ideologia política do partido de luta pelas oportunidades 

para todos.  Ou seja, para esse partido o reconhecimento dos problemas de justiça social e 

desigualdade racial e de gênero confirmava seu compromisso de governar para todos, bem 

como a sua afiliação aos ideais da democracia.    

No caso da eleição de Pitta, é importante assinalar que a relação entre o prefeito 

Paulo Maluf e o secretário de finanças do seu gabinete não pode ser considerado algo 

extraordinário na história dos prefeitos negros de grandes cidades. É oportuno lembrar, 

conforme conta Colburn (2001), que nos Estados Unidos “a eleição de alguns prefeitos 

negros acorreu geralmente depois de uma eleição ou série de eleições em que uma coalizão 

‘negra-branca’ ajudou a eleger um candidato branco e na qual um prefeito branco facilitou 

a transição para uma liderança negra, indicando um certo número de afro-americanos para 

cargos importantes no governo municipal” (apud Oliveira, 2004, p. 110). Dessa forma, 

vemos que o endosso de um líder político ou mandatário branco a um candidato negro, num 

processo de sucessão a cargo majoritário se constitui num fator que aumenta as chances de 

vitória dele. A sua principal influencia é ajudar a afastar os medos e incertezas que 

porventura estejam presentes no eleitorado, sobretudo no que se refere ao desempenho dele 

no poder.  

Convém destacar, entretanto, que a eleição de Pitta não deve ser creditada apenas ao 

apoio do seu padrinho político, o prefeito Paulo Maluf, pois a história das eleições no Brasil 

já apontou que a transferência de capital político de um líder – por mais carismático que 

seja ele junto a vastos segmentos do eleitorado – não se realiza de maneira automática. O 

endosso do líder oferece ao eleitor um atalho para definir sua escolha, da mesma forma que 

o posicionamento do partido, a biografia do candidato, o seu sexo e a sua cor. Em nosso 

estudo tivemos oportunidade de ver as dificuldades enfrentadas pelo então governador 

fluminense Leonel Brizola para conduzir a candidata do seu partido, a deputada federal 

Cidinha Campos, à vitória na disputa da prefeitura do Rio de Janeiro em 1992.  

No que se refere as análises sobre estratégias retóricas dos candidatos, é significativa 

a importância do endosso de terceiros na consolidação das candidaturas de Benedita da 

Silva e Celso Pitta. Este dado revela que o capital político por delegação teve um papel tão 

ou mais importante que o próprio capital político pessoal dos candidatos para a construção 
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das imagens deles nas campanhas. Nos termos propostos por Bourdieu (1989), entende–se 

o capital por delegação como sendo um capital simbólico que é agregado ao sujeito por 

meio da associação da imagem deste com outros que têm reputação e/ou prestígio mais 

extenso e elevado nalgum campo da sociedade, como política, arte etc.  

O que vimos ao estudar as campanhas de Benedita da Silva e Celso Pitta é que 

quando eles entraram em cena como forte concorrente na corrida eleitoral a variável racial 

passou a ser um componente do elenco de recursos retóricos usados por eles e por seus 

oponentes brancos, no processo de construção das suas imagens e das suas plataformas 

políticas. Por estar associada a um conjunto de referências ligadas à idéia de exclusão pela 

dificuldade do acesso à cidadania, a representação do povo negro brasileiro assume a forma 

de um signo capaz de redefinir a identidade do partido, a imagem do candidato e mesmo a 

natureza das propostas de campanha.  

Quando se observa o comportamento dos adversários de Benedita da Silva e Celso 

Pitta, nota-se também que estes não ficaram indiferentes ao fato deles serem negros. Tanto 

César Maia quanto Erundina puxaram agendas de temas racialmente correlacionados, e 

cujos problemas e soluções tocavam de sobremaneira a vida das pessoas negras, para 

contrapor suas campanhas aos avanços dos seus adversários negros mas também como 

estratégia de ataque. No Rio de Janeiro, por exemplo, Maia não mediu esforços para 

discutir políticas de habitação, particularmente as propostas para urbanização de favelas, 

redução e cortes de impostos municipais e promoção do bem-estar para as populações 

faveladas. Já aos setores da classe média da zona sul carioca, ele prometia trazer de volta a 

paz e a segurança dos nostálgicos anos dourados da cidade, bem como redução de 

impostos. Um exemplo desse tipo de estratégia, dessa vez com um sentido mais de ataque, 

foi a forma como César Maia explorou o debate sobre segurança pública após os incidentes 

dos arrastões na praia de Copacabana que chocaram a opinião pública carioca.  

Tal qual como fez o republicano branco Rudoulf Guliani contra o democrata negro 

David Dinkins nas disputas à prefeitura de Nova York em 1989 e 1993, ao forçar o debate 

sobre segurança pública, César Maia impeliu Benedita da Silva a discutir políticas que 

afetavam, de um lado a vida dos negros (moradores dos morros e das favelas identificados 

como participantes dos arrastões), de outro lado garantir aos setores da classe média e alta 

da cidade – os chamados moradores do asfalto – de que ela não teria pulso para impor 
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ordem, pois teria que usar a força contra seus principais eleitores. O objetivo final dessa 

estratégia dos candidatos que se opõem aos discursos de apelo à identidade e a reclamação 

por inclusão social é a auto-representação como candidato da lei e da ordem, enquanto ao 

adversário é conferida a pecha de candidato da anarquia, desordem e insegurança. 

É também verdade que a campanha de Benedita da Silva lembrava a do advogado 

negro David Dinkins em Nova York, 1989, quando esse se tornou o primeiro negro eleito 

para administrar a maior cidade americana. Ambos os candidatos fizeram apelos raciais em 

suas campanhas e se colocavam com os únicos capazes de apaziguar os conflitos sociais e 

raciais que abatiam suas cidades. Com vimos, a imagem de uma cidade aflita por tensões e 

conflitos raciais foi o mote da disputa entre Benedita da Silva e César Maia no turno 

decisivo das eleições. A candidata petista exaltava as suas identidades (mulher, negra e 

favelada) numa sociedade multirracial e de classe.  

É interessante notar que César Maia parece ter seguido a cartilha dos republicanos 

americanos de como um candidato branco deve agir para enfrentar um candidato negro 

numa campanha majoritária (Oliveira, 2004). Particularmente, no segundo turno das 

eleições ele estimulou a ansiedade e o medo no eleitorado carioca compondo um cenário de 

desordem, caos e criminalidade caso Benedita da Silva se tornasse prefeita. O primeiro 

ataque desferido contra a candidata petista questionava sua competência, acusando-a de 

inexperiente e despreparada para comandar o governo municipal. A segunda ofensiva 

consistiu em estimular o medo de que a emergência de Benedita da Silva e dos seus 

companheiros petistas pudessem estimular o recrudescimento das relações raciais na cidade 

– transferindo para cá “os germes do modelo norte-americano”, separatista e belicoso, ao 

invés de cordial, integrador e pacifico como o brasileiro. Finalmente, a última tática foi 

caracterizar a campanha de Benedita da Silva como sendo voltado para defender apenas os 

interesses dos negros, mulheres, favelados e dos trabalhadores, enquanto que seu governo 

se dedicaria a defender o interesse de todos. Sua idéia era mostrar a falta de isenção e 

competência da sua adversária para lidar com os problemas gerais da sociedade. 

Dessa forma, Maia mostrou sagacidade para enfrentar Benedita da Silva adentrando 

no campo discursivo sobre representações raciais e desigualdades no Brasil, e desafiando 

sua retórica de valorização da identidade entre governante e governados para que os pleitos 

desses fossem atendidos. A arma empregada pelo peemedebista foi veicular mensagens 
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implícitas e explícitas na campanha para desracializá-la a seu favor. A principal estratégia 

usada por César Maia logo que percebeu a emergência da candidatura de Benedita foi 

desfraldar uma plataforma de temas correlatos com a questão racial, isto é, com problemas 

que atingem sobretudo os negros, apesar de serem caracterizados como políticas universas. 

A outra estratégia consistiu em se engajar no debate aberto com ela sobre preconceito, raça 

e política no Rio de Janeiro, sempre que este tema emergiu nos programas, visando 

desconstruir o discurso de identidade da sua adversária e caracterizá-lo como algo não 

legítimo naquelas disputas eleitorais.  

Sua propaganda interpelava Benedita da Silva para rebater suas denúncias de que ele 

seria racista e elitista, acusava-a de praticar racismo às avessas e de fazer uso demagógico 

de apelos à solidariedade de gênero, raça e classe, para encobrir a falta de propostas 

políticas. Na retórica de César Maia, o discurso e a plataforma política voltada para o apelo 

às identidades, a reclamação por políticas de promoção da inclusão social dos negros e 

mulheres e a critica às desigualdades raciais e de gênero foram caracterizados como temas 

não pertencentes ao campo político, da mesma forma que Anthony Downs e outros teóricos 

da escolha racional trataram nos anos 1950. Sem dúvida, sua campanha representa um 

exemplo de desconstrução do apelo às identidades e de propagandas de contra-ataque às 

acusações de racismo na campanha.  

Erundina também disputou palmo a palmo com Pitta para ver quem apresentava as 

melhores propostas para habitação. Diante da prova contundente de dezenas de prédios do 

projeto Cingapura, espalhados nas principais vias da cidade, aliados às cenas e depoimentos 

de famílias negras que atestavam os benéficos desse projeto em suas vidas, coube a 

Erundina desqualificá-lo, mostrando que faria algo muito melhor sem precisar dilapidar os 

cofres do município e que não seria apenas um fantoche de Paulo Maluf. Suas propagandas 

caracterizavam-se por dizer que sua administração construiu melhores residências por um 

preço mais barato, buscando mostrar a eficiência da sua gestão. Além disso, ela mostrava 

também os mutirões de construção de casas próprias que promoveu durante sua primeira 

gestão. Em seu discurso dizia que levava em consideração as aspirações e necessidades das 

pessoas de baixa renda e denunciava que os moradores do Cingapura seriam inquilinos, não 

proprietários. Nesse debate, as imagens de figurantes negros eram usadas invariavelmente 

para retratar o público-alvo dessas políticas.    
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Se recordarmos que César Maia e Celso Pitta contaram com o apoio de assessores 

americanos nas suas campanhas, é possível sustentar que essas semelhanças apontadas 

acima - entre as estratégias discursivas que eles utilizaram para enfrentar seus adversários e 

aquelas utilizadas pelos norte-americanos - não tenham sido coincidências, mas evidências 

de que eles transportaram para solos brasileiros técnicas de campanha em corridas bi-

raciais, como também “reciclaram” peças de marketing produzidas nos Estados Unidos. 

Como vimos anteriormente, César Maia enviou um assessor aos Estados Unidos para 

conversar com os consultores do então candidato a presidente da república Bill Clinton, 

para obter informações sobre tecnologias de campanhas naquele país (Maia, 1998). Além 

disso, este político revelou conhecer o peso das variáveis sócio-econômicas e demográficas 

na opção de voto, assim como a importância de se considerar esses fatores para definir sua 

estratégia discursiva. Celso Pitta, por sua vez, foi buscar o apoio de James Carville, ex-

consultor político do então presidente Bill Clinton. É provável que no elenco de 

informações passadas pelos americanos aos seus colegas brasileiros tenha incluído táticas 

de disputa de corridas eleitorais num contexto onde a raça do candidato e/ou dos eleitores 

pudesse ter peso na disputa (Folha de São Paulo, 17/11/1996, p.4).   

Tanto na eleição do Rio de Janeiro quanto na de São Paulo, a inserção dos 

candidatos precipitou discussões sobre os limites entre identidade partidária e identidade 

racial. No caso carioca este debate foi aberto, expresso em discursos, palavras, músicas e 

imagens; no caso paulistano, o mesmo se caracterizou pelo uso de mensagens implícitas, 

materializadas nas propostas de campanha – com a ênfase na discussão sobre habitação, 

programa de assistência médico-hospitalar e assistência às crianças carentes - e nas cenas 

de campanha, depoimentos dos eleitores, etc., que davam saliências às pessoas negras como 

os principais beneficiados dessas políticas, mesmo quando o discurso verbal retratava como 

políticas universais. Para tanto, corpos negros ganhavam visibilidade no vídeo com as 

imagens das famílias beneficiadas aos apartamentos do Cingapura, nas crianças que 

recebiam as latas de leite do programa Leve-Leite e na presença dos rapazes e moças que 

figuravam no fundo do estúdio da TV Coração. Essas cenas, particularmente as de estúdio, 

se caracterizavam mais pela ênfase em criar ambientes plurais (que representasse 

diversidade racial e de gênero) do que clusters como as que fizeram parte dos cenários das 
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propagandas cariocas em 1992. Foi computado apenas um episódio de debate verbal sobre 

preconceito e racismo na cidade durante toda a campanha.  

Ademais, vimos também que César Maia e Luiza Erundina mostraram-se atentos às 

influências das representações raciais na composição dos seus discursos – sobretudo no que 

se refere às expectativas de papéis sociais. César Maia confessou que tomava cuidado na 

condução da sua campanha, especialmente durante os debates televisivos, pois tinha receio 

que Benedita da Silva se “descontrolasse” e o acusasse de racista e elitista.  Luiza Erundina, 

por sua vez, viu-se compelida a declarar publicamente que não era racista após o episódio 

em que afirmou que Celso Pitta tinha “a cabeça e o comportamento de branco safado”. O 

que se pode observar a partir da análise dos discursos veiculados no HGPE é que os 

candidatos tiveram receio de serem rotulados como racistas. Em primeiro lugar, porque 

além de ser crime, a ofensa racial colocava-lhes, invariavelmente, em rota de coalizão com 

os valores da democracia racial brasileira (de respeito e de fraternidade ao outro 

independente da sua cor, raça, credo, origem social ou classe social) e, em segundo lugar, e 

por extensão, pelo medo se ver rotulado como uma pessoa prepotente e arrogante. Estudos 

recentes mostraram que ter esses atributos atrelados à imagem de um candidato pode 

provocar forte corrosão em sua candidatura (Aldé & Borges, 2004). Diante disso, então, 

quais foram as estratégias de ataque dos principais adversários de Benedita da Silva e de 

Celso Pitta? 

Vimos que a cor negra de Benedita da Silva e Celso Pitta orientou a modelagem das 

estratégias discursivas dos seus adversários. Tanto César Maia como Luiza Erundina viveu 

o desafio de desferir ataques aos seus oponentes negros sem que esses fossem 

caracterizados como ofensas raciais e/ou de gênero. A principal estratégia deles consistiu 

em desqualificar intensamente a competência política e administrativa dos adversários. Para 

tanto se valeram, inclusive, da estratégia de provocar “sutilmente” a emergência de 

estereótipos (raciais, gênero ou classe) para orientar o julgamento da qualidade dos 

candidatos pelos eleitores. Sobre esse aspecto podemos recordar as analogias usadas por 

César Maia para persuadir os eleitores, no primeiro turno das eleições cariocas, sobre a falta 

de qualificação de suas oponentes para administrar o Rio de Janeiro, pedindo-lhes que 

vislumbrassem se era imaginável considerar os cenários nos quais uma chefiasse uma das 

mais importantes cidades da Europa e a outra a maior cidade americana: “Bené, prefeita de 
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Paris. Cidinha, prefeita de Nova York”93. Também a seqüência de ataque perpetrado por 

Luiza Erundina, no início da campanha, que em tom igualmente de deboche, chamava a 

atenção sobre a falta de competência e autonomia do seu adversário com o jingle “Você 

pensa que o Pitta apita”, as analogias que “Pitta ia ser o Fleury de Maluf” e o arremate 

final, para ativação dos preconceitos, que lembrava aos eleitores: “Ah! Me liga se você 

souber uma do Pitta. Piada não. Uma idéia. Me liga!”94.  

Vimos que ambos jogaram com a inter-subjetividade dos interlocutores para operar 

ataques explícitos e implícitos nos seus discursos contra seus adversários negros. É claro 

que a ênfase em apontar a falta de competência de Benedita da Silva e Celso Pitta não é 

exclusividade dos ataques aos candidatos negros, mas a recorrência em utilizar mensagens 

que convidavam os eleitores a usarem estereótipos para julgar o lugar apropriado desses 

políticos e seus atributos para ser prefeito é, sem dúvida, uma característica dos ataques a 

esses políticos. Nesse sentido, o esquete criado por Luiza Erundina mostra exemplarmente 

– quando a mesma pede ao telespectador que ligue se souber uma do Pitta... – que a 

propaganda política busca se relacionar não apenas com o clima de opinião, com os valores 

ou com os desejos, mas, sobretudo, com todo o conjunto de códigos que permita envolver o 

receptor da mensagem no universo imagético e discursivo construído pelo persuasor, para 

tanto os signos e as idéias já enraizada pela socialização sobre gênero, raça, classe, 

nacionalidade, idades, etc. são atalhos recorrentemente utilizados nas campanhas 

publicitárias para fixar os argumentos. O traço distintivo da propaganda da candidata 

petista foi o tom humorístico do ataque e o comentário final que precipitava conotações 

racistas, uma vez que remetia aos diálogos nos quais um orador pede ao seu interlocutor 

que conte ou lembre-se de uma piada (de português, judeu, preto, papagaio etc.), logo após 

terminar de contar-lhe uma. Com sabemos, usualmente o conteúdo dessas anedotas, mesmo 

quando não são extensivamente conhecidas, contribuem para reforçar estereótipos.  

A veemência das respostas que os ataques com conteúdos supostamente racistas ou 

sexistas implícitos geraram nas campanhas prova que a enunciação de mensagens capazes 

de atrelar estereótipos aos seus candidatos não foi vista como algo inofensivo. Ao olharmos 

as repostas, réplicas, tréplicas ou mesmo os “direitos de resposta” conseguidos pelos 
                                                 
93 - Programa de César Maia (20/09/1992). 
94 - Programas de Luiza Erundina (16/08/1996).  
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partidos junto ao Tribunal Regional Eleitoral, órgão do Estado que fiscalizava a conduta 

dos competidores nas campanhas, percebemos a disposição dos candidatos negros em não 

deixar que seus oponentes imprimissem sobre suas imagens estereótipos negativos.  

Por ter estratégias distintas de retóricas sobre relações raciais, vimos que quando 

sofreram ataques raciais, Benedita da Silva optou por denunciar o caráter racista desse 

ataques, enquanto Celso Pitta optou por caracterizá-lo com um comportamento 

essencialmente individual e anormal de seus oponentes, que não fazia parte (ou pelo menos 

não deveria fazer parte) das referências com que os eleitores deveriam avaliá-lo ou a sua 

candidatura. É importante destacar que a omissão de Celso Pitta de interpretar os ataques 

racistas de Luiza Erundina à sua imagem constituía-se numa estratégia de posicionar-se 

“acima da briga”, como bem notou Figueiredo et al. (1997), mas também de desracializar a 

campanha, provavelmente para não inserir no debate um tema que não lhe traria qualquer 

vantagem marginal.    

 Assim como podem ser observadas semelhanças entre o estilo discursivo de César 

Maia e de Rudoulf Guliani e o de Benedita de Silva e de David Dinkins, foi possível 

encontramos similaridades entre a estratégia retórica de Celso Pitta e aquela que contribui 

para que o democrata Tom Bradley se tornasse o primeiro prefeito negro da cidade de Los 

Angeles, em 1973. A estratégia do então vereador e ex-chefe de polícia de Los Angeles 

teve por base o pragmatismo e a ocultação de qualquer ideologia partidária e racial. Para se 

eleger, o candidato afro-americano produziu um discurso centrista, moderado e palatável, 

aos interesses de todos os segmentos da sociedade, tal como Celso Pitta, que naquela 

oportunidade era composta por apenas 18% de negros. O interessante é que ele desenhou 

essa retórica, depois do fracasso que amargou na sua primeira tentativa quatro anos antes. A 

estratégia usada por Bradley para vencer a eleição seguinte foi neutralizar os ataques 

racistas do seu oponente que insistia em associá-lo as questões raciais da sociedade 

americanas, como por exemplo: as clivagens étnicas, racismo e os preconceitos contra os 

negros. Para tanto, ele distanciou-se das questões relacionadas com raça e apresentou-se 

com um candidato que trabalharia em favor de todos, realizando uma política color-blind. 

Bradley recusou a ser o porta-voz dos interesses dos negros, postando-se como um político 

a favor dos interesses de todos. Sabendo que precisava sinalizar para o eleitorado negro que 

seria o representante dos seus interesses, principalmente por que sabia que nenhum político 



 

 

424 

negro consegue sobreviver numa eleição sem o apoio quase unânime desse segmento, ao 

mesmo tempo em que carreava um discurso desracializado para o público mais amplo, suas 

propagandas também tratavam de temas que preocupavam as comunidades negras, como a 

violência policial que naquele contexto estava no topo da sua agenda (Oliveira, 2004). 

Alguns analistas apontam que, de fato, Bradley confeccionou um discurso para endereçar 

eleitorado como um todo e outro para tratar com a comunidade negra em particular.  

O embate entre Benedita da Silva e César Maia reproduz em solo brasileiro os 

principais aspectos das corridas bi-raciais que marcaram a primeira geração de embates 

entre políticos negros e brancos nas eleições para prefeito nos Estados Unidos, no período 

de 1967 a 1976. A disputa entre Celso Pitta e Luiza Erundina enquadra-se no estilo da 

segunda geração de corridas bi-raciais às prefeituras americanas de 1977 a 1996. A 

primeira geração era formada, em sua maioria, por políticos cuja experiência política foi 

formada junto aos movimentos dos direitos civis e que tinham como uma das suas 

principais estratégias reproduzir, no campo eleitoral, a retórica de reclamação por acesso 

aos direitos civis e de apelos à identidade negra, de maneira a que esses apelos 

provocassem solidariedade intragrupal e entre outros grupos étnicos da cidade no sentido de 

elaborar uma plataforma comum. Já a segunda geração, agora recrutada também entre os 

emergentes profissionais liberais negros, empresários, parlamentares e secretários 

municipais e estaduais, caracterizou-se por desracializar seus discursos e por buscar 

construir alianças inter-setoriais, inclusive com as lideranças brancas dos seus partidos, 

visando facilitar a transição para um mandatário negro. Os discursos com conteúdo racial 

explícitos tendiam a ser usados com parcimônia, como uma “carta’, num jogo de baralho, 

de maneira a danificar a imagem do adversário sem ser atingidos por acusações de racismo.  

Seja numa eleição racializada como a do Rio de Janeiro, seja numa aparentemente 

desracializada como a de São Paulo, notamos que os apelos raciais se configuraram como 

armas importantes para a persuasão dos eleitores, tanto quando usados pelos candidatos 

negros, quanto por seus adversários. É importante assinalar que as mesmas retóricas raciais 

– discursos, imagens e plataformas - podem ser usadas tanto por candidatos negros quanto 

por candidatos brancos. Isto significa que não se pode dizer que exista uma estratégia típica 

de candidatos negros e outra de candidatos brancos. Qualquer candidato – independente da 

sua cor, sexo ou filiação partidária - pode ser bem sucedido ao manipular retóricas de apelo 
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à identidade racial quando se apresenta para disputar uma corrida bi-racial. Racializar, 

desracializar, enunciar mensagens implícitas ou explicitas sobre a questão racial, são armas 

passíveis de serem usadas por qualquer candidato, independente de qual seja a sua cor, 

origem étnica ou racial, sexo, classe social ou partido político. O segredo do sucesso deste 

tipo de apelos parece residir no uso apropriado de retóricas verbais e imagéticas para 

sustentar os argumentos das campanhas.   

O confronto entre Benedita da Silva e César Maia mostrou que a questão racial pode 

ser um tema decisivo nas campanhas brasileiras. Dessa forma, constatamos em nosso 

estudo que o embate para impor os argumentos mais persuasivos sobre este tema pode ser 

decisivo para desmontar toda a estratégia discursiva do adversário. O que vimos aqui foi a 

tendência dos candidatos de não se omitirem de responder aos ataques raciais quando esse 

tema ganhava saliência no debate. Com efeito, diferente do que supôs Mendelberg nos seus 

estudos sobre raça e política, nos Estados Unidos, constatamos que as chamadas cartadas 

raciais – os discursos com forte apelo racial com objetivo de desmontar o argumento do 

adversário ou a conquista do eleitorado – são armas usadas por todos os candidatos, 

independente de qual seja a cor ou raça deles. Obviamente, como toda arma de ataque em 

campanha, essa também exige cautela para usá-la. Tal qual McIlwain & Caliendo notaram 

em seus estudos (2004, p.1), os pesquisadores sobre raça e política não conseguiram 

determinar “se os eleitores estão habilitados ou dispostos a ignorar as dicas raciais 

embebidas em certas propagandas”; entretanto, “à medida que essas questões emergem e se 

tornam parte do discurso da campanha trazem sérias implicações para o tipo de 

representação dos resultados” (tradução nossa). 

Já a disputa entre Celso Pitta e Luiza Erundina à prefeitura de São Paulo revelou que 

mesmo numa eleição não racializada, as representações sobre cor e raça e a questão racial 

também influenciaram na definição das estratégias discursivas dos candidatos. Diferente do 

que apontou outros estudos sobre essas eleições que sublinhavam a influência de variáveis 

políticas e partidárias na definição das estratégias discursivas dos contendores, como 

pragmatismo e apelos às identidades político-ideológicas (Aldé & Dias, 1997; 

Balbachevsky & Holzhacker, 2004; Figueiredo et al., 1997; Novaes, 1996), esta tese 

mostrou que a ausência de qualquer discussão sobre a questão racial nos programas de Pitta 

era uma evidência de que ele desracializou sua campanha como estratégia eleitoral. A 
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hipótese que orientou nossa análise sobre a estratégia discursiva de Celso Pitta ponderava 

até que ponto a apresentação de uma retórica com a prevalência de apelos à continuidade 

administrativa como aquela que ele usou, aqui caracterizada pela ausência significativa 

desse candidato nas suas próprias propagandas quando comparada ao padrão de 

participação dos seus adversários no HGPE, conforme notou Aldé & Dias (1997). A ênfase 

na construção da imagem pessoal repleta de menção às suas qualidades individuais para ser 

um excelente administrador, mas escassa de sinais de identidade racial - exceto a inevitável 

cor da sua própria pele — poderia nos revelar algo mais sobre a estratégia desse candidato, 

sobretudo tendo sido o mais votado nesse pleito. Em síntese, achávamos estranho a 

ausência de discussão sobre relações raciais quando tínhamos como vencedor numa corrida 

eleitoral à prefeitura da maior cidade brasileira um candidato pertencente a um grupo racial 

historicamente discriminado e sobre o qual pesavam estereótipos negativos, que dissociam 

a imagem dos membros desse grupo do exercício do poder e da riqueza.  

Esse foi o grande desafio dessa pesquisa: explicar as várias maneiras que a questão 

racial pode ser tratada na propaganda televisiva quando temos um candidato negro, ou 

melhor, quando temos uma corrida eleitoral bi-racial. Considerando que, como destacamos 

anteriormente, o volume de apelos raciais explícitos na campanha não ultrapassa a marca 

dos 20%, mesmo quando os candidatos dedicam-se a usar este tipo de apelo como principal 

arma de persuasão ou quando eles são obrigados a neutralizá-los, como aconteceu no 

embate entre Benedita da Silva e César Maia, podemos afirmar que o peso da variável 

racial é melhor avaliado em termos qualitativos que quantitativos. 

Dessa forma, para desenvolver nosso estudo desenhamos um aporte teórico e 

metodológico que combinava as precauções dos estudiosos das retóricas das campanhas, 

tais como Riker (1996), Figueiredo et al (1997), com àquelas dos estudiosos sobre raça e 

política e gênero e política, particularmente Mendelberg (2001), Valentino et al. (2002) 

Khan (1993). Do primeiro grupo conservamos a atenção para analisar a competição 

espacial (posicionamento dos candidatos, construção das plataformas políticas e imagens 

dos candidatos) e os embates retóricos travados ao longo da campanha entre os vários 

atores que adentraram o teatro eleitoral naqueles pleitos (candidatos, imprensa, grupos de 

pressão, etc.). Já do segundo grupo incorporamos as orientações de investigar a relação 
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entre os conteúdos verbais, conteúdo imagético e as técnicas de videoprodução das 

propagandas políticas na televisão, para perceber as estratégias retóricas das candidaturas.  

Isso significou que além de analisarmos o formato da peça de propaganda (se 

pronunciamento, videoclipe, entrevista, etc.) e as estratégias retóricas nelas contidas (se 

sedução, proposição, etc), observamos também quem eram as pessoas que apareciam nessas 

mensagens (em termos de sexo, cor e idade) e as locações onde os dramas eram encenados 

(se em estúdio, logradouros públicos, territórios negros, etc.). Especial atenção foi dada a 

análise dos conteúdos retóricos dos estilos vídeográficos e das narrativas icônicas das 

propagandas. Ou seja, esta tese incorporou aos estudos sobre campanha eleitoral no Brasil a 

preocupação de percebe-se a relação entre o conteúdo das mensagens e as representações 

sobre cor, raça, etnicidade e gênero, no HGPE.  Devido às especificidades da etiqueta de 

relações raciais brasileira, que não precisa de frases e de palavras para delinear as 

expectativas de papéis sociais para negros e brancos, mas tão somente de meias-palavras, 

de gestos, de olhares e de silêncios (Segato, 2004), a premissa básica do nosso trabalho era  

de que para compreender as estratégias discursivas das campanhas bi-raciais era 

fundamental analisar tanto os textos verbais quanto os subtextos (imagéticos e icônicos). É 

importante sublinhar que o cerne do nosso estudo foi à análise de conteúdo das mensagens 

sem se deter de identificar as causas ou as conseqüências das propagandas, uma vez que 

poderíamos incorrer na armadilha de tentar descobrir a intenção por traz dos gestos dos 

atores.  

O nosso trabalho baseou-se numa base de dados variada, que incluiu quatro planilhas para 

análise qualitativa e quantitativa das estratégias retóricas, a interpretação de uma série de pesquisas 

de opinião, fotografias, cobertura jornalística, biografias, depoimentos e entrevistas dos candidatos 

e dos publicitários. O que concluímos foi que mesmo sem fazer referencias a cor ou a raça, muitas 

propagandas continham em seu seio referências obliquas ou implícitas dessas variáveis. Convêm 

destacar que foi a partir da combinação de narrativa textual e imagética que todos os candidatos 

produziram vários tipos de mensagens que imprimiam diferentes graus de saliência à questão racial 

ao longo do debate das campanhas.  

Assim sendo, o que estas quatro campanhas mostraram (Benedita da Silva, César 

Maia, Celso Pitta e Luiza Erundina) é que observando as mensagens raciais no debate que 

se travava no HGPE verificamos que não é a freqüência, ou melhor, a maior recorrência de 
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mensagens com conteúdo racialmente relacionado, que indica a importância desse tema 

para a estratégia da campanha, nem tampouco a proporção que ele é utilizado. No que se 

refere à questão racial – devido ao caráter polissêmico das mensagens e a sua capacidade de 

re-significar a imagem dos candidatos em termos dos seus atributos pessoais e dos 

compromissos políticos das suas campanhas – aquilo que se quer esconder conta tanto 

quanto aquilo que se quer explicitar. Assim sendo, o mais freqüente nas campanhas bi-

raciais é o uso de mensagens implícitas, mais que as explícitas. São os discursos e as 

aparições que são cotejadas e racionalmente distribuídas que nos revelam as estratégias 

discursivas desses candidatos negros que estudamos - e talvez da maioria dos políticos 

brasileiros de grandes partidos que disputam eleições majoritárias – mais do que os debates 

abertos sobre a questão racial no Brasil.  

No que se refere às análises sobre as campanhas Benedita da Silva e Celso Pitta, 

com um olhar atento na avaliação da relação entre raça e política vemos que não se pode 

ignorar o peso da variável raça quando ocorre uma disputa bi-racial, mesmo que esta 

variável não se revele saliente no debate da campanha. O que percebemos nessas 

campanhas que analisamos é que a questão racial insistiu em se inserir no debate de forma 

explicitas - nos discursos, plataformas políticas e na cobertura da imprensa – e implícitas - 

nas imagens, palavras codificadas e propostas. Quando surgia na forma explícita 

geralmente era para destacar a relação de pertencimento ou afinidade dos candidatos com 

os negros, e na segunda forma, frequentemente, para informar que os interesses desse grupo 

seriam contemplados em suas políticas. O dado mais relevante que foi observado sobre o 

uso da imagem dos negros nas propagandas é que essa permite a redefinição das imagens 

dos atores políticos, seja ele um candidato ou um partido, conferindo-lhe um tom 

democrático. Da mesma forma, como que fez o Estado brasileiro nos anos 1930 e 1940, nas 

suas negociações no mercado de bens simbólicos internacionais para ser considerado uma 

nação “civilizada” que compensava a ausência de instituições democráticas e 

desenvolvimento econômico e social, aqui, propagando o discurso que não cultivava ódio 

étnico e racial e intolerância religiosa entre nós, nossos políticos e os partidos também 

tenderam a abraçar as retóricas (verbal e/ou imagética) de defesa dos interesses dos negros 

para afirmarem o caráter de serem democráticos. 
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APÊNDICES 
 
Considerações Metodológicas 

 
Esta tese teve como principal objetivo estudar as estratégias discursivas usadas 

pelos candidatos negros Benedita da Silva (PT) e Celso Pitta (PPB) e dos seus respectivos 

adversários, César Maia (PFL) e Luiza Erundina (PT), nas propagandas veiculadas por eles 

no HGPE. Complementarmente, essa pesquisa analisou os cenários de representação da 

política nos quais essas campanhas se desenvolveram, sobretudo o papel da imprensa nos 

debates eleitorais e os depoimentos dos quatro candidatos e dos seus consultores de 

marketing, conforme expressos em suas biografias, memórias e/ou entrevistas. Ou seja, 

nosso trabalho fundamentou-se em quatro fontes: na análise das propagandas políticas na 

televisão; em materiais gráficos de campanha; na cobertura jornalística e, por fim, em 

documentos e entrevistas com publicitários que participaram das campanhas. As técnicas de 

análise de conteúdo e de análise de discursos foram empregadas para tratar uma base de 

dados composta pelos programas eleitorais dos candidatos estudados, veiculados no HGPE 

nas eleições municipais do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente nos pleitos de 

1992 e 199695, como também da cobertura desenvolvida pela imprensa (jornais e revistas) no 

período pré-eleitoral e eleitoral e de outros materiais de caráter qualitativos. 

Em termos operacionais, foram transcritas, tabuladas e analisadas 28 horas e 30 

minutos de propaganda política (16h e 30min relativas às propagandas de Celso Pitta e Luiza 

Erundina e 14h e 7min de Benedita da Silva e de César Maia). Como nossa pesquisa tem 

como premissa teórica a importância da análise dos elementos visuais dessas propagandas para 

melhor identificar o conteúdo retórico delas, a partir das imagens das propagandas congeladas no 

vídeo, foram tiradas cerca de 2 mil fotografias na forma de “quadro-a-quadro” das peças dos 

programas eleitorais desses quatro candidatos. Além de permitir a análise semiótica das peças 

de propagandas de cada candidato e da estrutura narrativa dos seus programas, sobretudo a 

análise das estratégias discursivas para a construção da imagem deles e das suas estratégias 

retóricas sobre gênero e raça, essas fotografias tornaram possível a organização dos 

storybords das propagandas.  Devido à dificuldade de comunicar aos leitores dessa tese o

                                                 
95 - Discussões e análises sobre o processo de institucionalização da HGPE brasileiro consultar Albuquerque 
(1995) e Jorge (1996).  
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conteúdo das propagandas políticas somente por meio das descrições das peças, essas 

fotografias foram um recurso fundamental para ilustrar as estratégias discursivas presentes 

nas propagandas. Dessa forma, foi possível combinarmos às análises das propagandas em 

movimento as das imagens paradas (tipo fotografia) para ampliarmos as possibilidades de 

identificar as estratégias discursivas das campanhas. O esforço de pesquisa foi completado 

com a leitura crítica da cobertura jornalística nos jornais O Globo e Folha de São Paulo nos 

respectivos períodos eleitorais de cada disputa, como também do estudo dos trabalhos que 

observaram o papel da imprensa nesses pleitos, visando compreender quais foram as 

características da conjuntura política na qual se desenrolaram as campanhas e dos cenários 

construídos pelas narrativas desses jornais. 

Diversos autores já sublinharam a importância do HGPE nas eleições brasileiras: 

Albuquerque,1999; Carvalho, 1994; Figueiredo et al., 1997; Figueiredo, 2000; Gomes, 

1994; Matos, 1994; Novaes, 1996; Porto, 1999; Rubim & Azevedo, 1997 e Soares, 1994. 

Sobre a estrutura e estilo comunicativo do HGPE, o trabalho pioneiro de Albuquerque 

(1999) mostrou que este é formado por uma estrutura híbrida e polimórfica, que se 

caracteriza por ser um verdadeiro mosaico de diferentes peças que são articuladas para 

compor as propagandas dos candidatos. Tal flexibilidade permitiu ao audiovisual político 

brasileiro incorporar diversos estilos comunicativos da televisão, incluindo segmentos 

típicos da publicidade comercial, telejornalismo, videoclipes, etc, o que o distingue das 

propagandas políticas utilizada em outros países. Podendo franquear gratuitamente aos 

candidatos que concorrem aos cargos majoritários, durante um período de 45 a 60 dias 

antes das eleições, um tempo nunca menor que 30 segundos, podendo chegar a mais de 10 

minutos de divulgação da sua campanha no rádio e na televisão, o HGPE tem a propriedade 

de atrair a atenção dos eleitores e da opinião pública96. 

Quando veiculada na televisão, a influência do HGPE revela-se mais contundente. 

Sua capacidade de atrair extraordinária audiência é capaz de despertar a inveja de 

                                                 
96 - A legislação eleitoral brasileira reza que tem direito de veicular propaganda na televisão e no rádio 
somente os partidos que têm representantes nas casas legislativas estaduais e federais. A definição dos tempos 
dos partidos no HGPE deriva do número de representação que esses possuem no Congresso Nacional e nas 
Assembléias Legislativas. Quanto mais representantes o partido ou coligação no congresso, maior será o 
tempo que ele disporá no HGPE. De acordo com a legislação vigente nos dois pleitos que estudamos, somente 
os partidos que tivessem pelo menos 01 representante na Câmara dos Deputados e 03 na Assembléia 
Legislativa poderiam veicular suas propagandas dentro do tempo reservado nas emissoras de televisão e rádio 
durante o período eleitoral.  
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produtores de televisão com índices médios diários girando em torno de 45% de audiência 

(Novaes, 1996). Além disso, a linguagem deste veículo mostra-se particularmente 

apropriada para o processo de construção da imagem dos candidatos em eleições, devido a 

sua capacidade de divulgar os argumentos sobre os atributos deles, mesmo junto aos 

eleitores dos seus adversários. Soma-se a isto tudo, a qualidade que o HGPE tem de 

constituir-se num verdadeiro palanque eletrônico, palco para apresentação das propostas 

dos candidatos e de ataques aos seus adversários.  

Um dos seus efeitos mais reconhecidos por todos os analistas é sua influência nas 

mudanças dos padrões de intenção de voto nos períodos pré-eleitorais e eleitorais e da sua 

contribuição na decisão do voto do eleitor brasileiro. É verdade que, como ressalta 

Figueiredo & Aldé (2003), um desafio experimentado pelos analistas de comunicação 

política é descobrir como, quando e com qual magnitude a propaganda política participa da 

construção da vontade eleitoral. Entretanto, as implicações desse formato da propaganda 

política brasileira já se tornaram visíveis para nós. Como bem resume Veiga (2003, p. 145), 

 

O efeito do HGPE está vinculado à capacidade que o mesmo possui de motivar o eleitor para a 
política, e de baratear o custo da informação para formação da preferência. O HGPE mune o eleitor 
de argumentos positivos e negativos a respeito dos candidatos envolvidos na disputa e apresenta uma 
série de justificativas para a decisão do voto.  
 

Como observou Veiga, a propaganda política marca o momento de conversão de 

indecisos em eleitores por parte dos candidatos, da consolidação das intenções mais firmes 

de voto e da tentativa de conquista dos eleitores dos adversários. Por tudo isto, se reconhece 

que a propaganda veiculada no HGPE além de espelhar os embates entre os candidatos e 

entre esses e a opinião pública, também ajuda a entender as mudanças nos padrões de 

intenções de voto. Nesses termos, não resta dúvida que a propaganda política televisiva 

contribui para definir o curso da corrida eleitoral. 

Curiosamente, uma evidência da importância do HGPE na política brasileira pode 

ser inferida até mesmo pelo modo errático e descontinuo, poderíamos dizer casuístico, que 

as legislações eleitorais que definem o formato das propagandas e, por conseguinte, os 

termos das disputas pelos cargos político-eleitorais, têm se instituído. Mudanças no número 

de dias de veiculação dos programas, do seu tempo de duração, do horário de sua exibição e 

do formato e conteúdo das propagandas (com restrição ou liberação quanto ao uso de 
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imagens externas, recursos de edição de imagem, presença de artistas, etc.) são apenas 

alguns exemplos das alterações que já foram impostas ou revogadas à propaganda eleitoral 

brasileira a cada pleito desde os anos 1980 (Albuquerque, 1999). Se compararmos as 

legislações eleitorais de 1992 e 1996, vemos que a grande novidade incorporada ao sistema 

do HGPE de 1996 foi a possibilidade dos partidos de veicularem peças de propaganda 

política com duração de 30 a 60 segundos, conhecidas como spots, durante a programação 

regular das emissoras ao invés de veicularem suas propagandas apenas nos horários 

reservados pela Justiça Eleitoral dentro das emissoras de rádio e televisão97.  

Em termos práticos, isto significou que durante o período permitido para 

propaganda eleitoral os partidos dividiram entre si além de uma hora de propaganda diária 

(seguindo o modelo tradicional do HGPE), mais 30 minutos de inserções de 30 ou 60 

segundos nos intervalos da programação regular das emissoras de rádio e televisão. De 

acordo com Mendes (2000), a introdução deste novo formato de mensagem política áudio-

visual típico do modelo norte-americano de propaganda política, tornou possível nas 

eleições municipais de 1996 os candidatos interpelarem, tal qual a publicidade comercial, 

os telespectadores cativos que assistem às programações das emissoras e, dessa forma, 

ampliarem as chances de tornar conhecidas para um público mais amplo, e mais rápido, 

suas candidaturas e suas propostas nas eleições — principalmente devido à abrangência e a 

frequência da audiência que consegue alcançar. 

De maneira a tornar possível a comparação das estratégias discursivas empregadas 

nas campanhas dos candidatos negros Benedita da Silva e Celso Pitta e seus respectivos 

adversários nas eleições às prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo em 1992 e 1996, esta 

pesquisa privilegiou a análise dos programas do HGPE98. Ainda seguindo esse empenho de 

tornar compatível às bases empíricas das duas eleições, nossa opção foi analisar os blocos 

dos programas eleitorais longos – os tradicionais HGPE veiculados no chamado “horário 

nobre” das 20h30m - considerando que esses programas desempenham um papel central no 

                                                 
97 - A Lei no 9.100/95 introduziu no sistema eleitoral brasileiro o uso de inserções comerciais com duração de 
15, 30, 45 ou 60 segundos nos intervalos da programação normal das emissoras para divulgar as campanhas 
políticas a cargos majoritários.   
98 - Informações suplementares sobre o tempo dos candidatos no HGPE serão tratadas no âmbito do estudo de 
caso de cada eleição. 
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debate político-eleitoral99, sendo verdadeiros palcos para o diálogo entre os diversos atores 

envolvidos na sucessão. Ademais, sua flexibilidade quanto ao uso de formatos e linguagens 

comunicativas tais como pronunciamentos de políticos, reportagens sobre problemas do 

povo e da cidade, documentários e peças publicitárias numa só emissão permite, conforme 

identificaram Albuquerque (1999), Aldé (2004) entre outros, que as mensagens políticas 

estabeleçam um instigante e criativo debate com a ‘programação normal’ das emissoras e 

da imprensa que acabam por envolver no clima eleitoral até mesmo os cidadãos 

desinteressados do mundo da política. Todo esse fluxo concentrado de informações num 

período especialmente reservado para discutir política acaba influenciando nas intenções de 

voto dos eleitores ao longo da campanha (Figueiredo & Aldé, 2003). 

Por considerar inadequados os aportes teóricos e metodológicos utilizados nos 

estudos sobre campanhas eleitorais brasileira para investigar a relação entre raça e política, 

sobretudo as estratégias discursivas em propaganda política na televisão em corridas bi-

raciais, esta tese propõe um modelo. Conforme vimos no primeiro capítulo, a teoria 

desenhada para este estudo combina os modelos teóricos e metodológicos de análise de 

retórica das campanhas desenvolvidos por Riker (1996) e Figueiredo et al. (1997) com os 

modelos de pesquisa sobre mensagens raciais nas propagandas políticas desenhados por 

Mendelberg (2001) e Valentino et al. (2002). Como parte do trabalho de elaboração de 

nossa metodologia para investigar as retóricas sobre raça e gênero nas campanhas eleitorais 

brasileiras construimos, a partir dos trabalhos Figueiredo et al. (1997) e Mendelberg (2000) 

Valentino et al. (2002), uma planilha de análise de discurso que foi aplicada às propagandas 

                                                 
99 - Dois fatores orientaram nossa opção por analisar apenas os programas veiculados à 
noite. Primeiro, porque esse horário de veiculação foi comum as duas eleições, uma vez 
que em 1992, o TSE estabeleceu que os programas de propaganda eleitoral seriam 
veiculados das 8:00 às 8:30 da manhã e das 20:00 às 20:30, enquanto nas eleições 
municipais seguintes, em 1996, determinou que a primeira seção dos programas seriam 
veiculados das 13:00 às 13:30 enquanto a segunda passaria das 20:30 as 21:00. Além disso, 
notamos que o horário noturno, por ser considerado um “horário nobre” pelos profissionais 
de comunicação e marketing devido a capacidade de alcançar um contingente de 
telespectadores mais amplo dos diversos segmentos da sociedade, tem sido utilizado como 
o horário para lançamento dos programas “inéditos”, enquanto os diurnos são usados para 
repetir aqueles apresentados na noite anterior. Dessa forma, por ser reconhecidamente o 
horário no qual os produtores das campanhas conduzem o ritmo e conteúdo do debate, 
concentramos nossa pesquisa na investigação dos programas veiculados à noite.  
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de Benedita da Silva, Celso Pitta, César Maia e Luiza Erundina, veiculadas no HGPE na 

televisão. O objetivo principal dessa planilha foi subsidiar a investigação da estrutura da 

propaganda, seu estilo discursivo e sua estratégia retórica. Especificamente, nosso trabalho 

atuou na adaptação da planilha elaborada por Figueiredo et al. (1997)100 e Figueiredo & 

Aldé (2003) para a pesquisa da retórica dos spots nas campanhas à prefeitura de 1996 e dos 

programas do HGPE  da campanha à presidência de 2002, entendendo que este instrumento 

poderia ser usado também para identificar as dimensões de raça e gênero que por ventura 

estivessem presentes nos debates de qualquer campanha eleitoral101.  

Em outras palavras, a metodologia de análise de propaganda eleitoral empregada 

nessa pesquisa seguiu os modelos de análise da propaganda política do HGPE e dos spots 

desenvolvidos, respectivamente, por Figueiredo et al. (1997) e Figueiredo et Aldé (2003), 

sendo acrescentado à estes, com base nos estudos de Mendelberg (2000) e Valentino et al. 

(2002) sobre as mensagens (raciais) implícitas na comunicação política, um elenco de 

categorias para identificar e analisar as retóricas sobre raça e gênero presentes nas 

propagandas dos nossos candidatos. Isto significa uma preocupação de observar tanto a 

retórica quanto a gramática e a sintaxe das mensagens veiculadas nas campanhas bi-raciais 

no Brasil (ver planilha a seguir).  

A análise de conteúdo é um método de pesquisa largamente utilizado para investigar 

comunicação de massa. Este método é a base para inferir as características de um texto.  

Para alguns autores, o ponto fundamental da análise de conteúdo é a quantificação. Mais 

precisamente, é um método de pesquisa cujo objetivo sistemático é a descrição quantitativa 

do conteúdo manifesto da comunicação (O´geary, 2000). Inicialmente, pretendíamos 

utilizar um programa de análise de conteúdo para tratar os dados das propagandas, 

imaginando que um programa como esse pudesse resolver de maneira quase instantânea os 

                                                 
100 - No primeiro artigo Figueiredo et al. (1997) apresentaram um modelo de estudo de estratégias de 
persuasão em eleições majoritárias no Brasil, analisando os spots (peças de propaganda política de 15 e 60 
segundos) veiculados ao longo da programação normal dos canais de televisão nas eleições à prefeitura do 
Rio de Janeiro e São Paulo em 1996. Seu modelo propunha a análise do formato da mensagem, linguagem 
persuasiva e posicionamento estratégico dos candidatos em relação ao cenário eleitoral e a percepção de 
mundo da maioria do eleitorado. No segundo trabalho, Figueiredo et Aldé (2003) adaptaram sua metodologia 
e a planilha de análise de discurso para investigar a estrutura gramatical e sintática da propaganda veiculada 
no HGPE. Ambos os estudos se inspiraram na metodologia de pesquisa de propaganda política do HGPE 
desenvolvida por Albuquerque (1999) e Porto & Guazina (1995) para definir as categorias para elaboração 
dos instrumentos para análise de conteúdo das peças.  
101 - Ver modelo de planilha em anexos. 
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nossos problemas para empreender as tarefas mecânicas de organização dos textos e 

codificação da nossa imensa base de dados. Era nossa expectativa que o tratamento 

computadorizado dos dados propiciasse a realização de um levantamento minucioso das 

palavras e frases mais freqüentes nas propagandas e nos contextos em que foram usadas102. 

Diante da compreensão que tínhamos sobre a necessidade de gerenciar um banco de dados 

extenso e complexo, como também o imperativo de eliminar os bias no tratamento e na 

análise do material, supúnhamos que o uso dessa metodologia fosse o melhor caminho para 

desenvolver nossa pesquisa. Uma preocupação constante que dirigia nossos trabalhos era, 

de um lado descobrir padrões, identificar as relações entre os léxicos, sentenças e imagens, 

e as estratégias retóricas utilizadas por cada candidato, e de outro lado reduzir a 

subjetividade e aumentar a fidedignidade no tratamento e na análise103. 

 A idéia era que a análise de conteúdo computadorizada fosse mais eficiente e 

confiável que a codificação humana por permitir que os conteúdos fossem categorizados 

sem as vicissitudes do julgamento humano. Para tanto, bastaria transcrever o material e 

depois submetê-lo ao processamento do computador a partir de um livro de código e 

unidades de análise bem definidas. Outra vantagem dos programas de análise de conteúdo 

que pensávamos poder utilizar, era a possibilidade de processar estatisticamente um número 

ilimitado de textos. Dessa forma, o esforço e o tempo de quantificação e de análise 

estatística poderiam ser reduzidos.  

Entretanto, depois de vários testes, esse programa revelou algumas limitações que 

não conseguimos contornar, tanto pela natureza dos nossos dados quanto dos objetivos da 

pesquisa. Ele se mostrou particularmente inapropriado para tratar simultaneamente texto e 

imagem, como também para capturar o sentido de palavras, frases e discursos no contexto 

                                                 
102 - Os nossos testes foram feitos com o programa ATLAS.ti (1997) que é recomendado para análise de 
dados qualitativos, incluindo textos, gráficos e áudio.  É importante destacar que a nossa inaptidão para usar 
esses ou outros programas de análise qualitativa não significa que esse seja hostil aos usuários, pois já são 
amplamente reconhecidas as contribuições desses programas para organização e arquivamento de textos e 
tratamento estatístico pelos cientistas sociais. Sobre o uso de computadores como auxiliar para análise 
qualitativa de conteúdo ver KELLE, Udo. Análise com auxílio de computador: codificação e indexação. In 
Marin W. Bauer e George Gaskell: Pesquisa qualitativa, com texto, imagem e som. Um manual prático. 2.a 
edição. Rio de Janeiro: Vozes. 2003    
 
103 - Denzin,  N. K. &  Lincoln, Y. S. (1994) Handbook of qualitative research. London: Sage Publications. 
“Using Computers in Qualitative Research” - Thomas J.  Richards & Lyn Richards.  Pp. 445-462 
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em que foram enunciados. É curioso ver que, se por um lado os programas de análise de 

conteúdo por computadores podem conferir certa idéia de acuidade no tratamento dos 

dados, por outro eles se revelam inadequado para investigar aspectos sutis da linguagem da 

propaganda política tal como se apresentava em nosso trabalho, uma vez que nela se 

articulava dois campos de dados: áudio e vídeo. Com efeito, essa dificuldade foi observada 

no tratamento dos segmentos que servem de unidade de análise, devido a estrutura e a 

sintaxe do texto, das figuras de linguagem e da retórica das imagens e textos que se 

interpenetram para dar sentido ao discurso. Vimos que a insistência no uso de programas de 

análise de conteúdo poderia trazer a vantagem de tratarmos mais rapidamente os dados e de 

fazer operações estatísticas mais avançadas. Por outro, o uso inadvertido desses programas 

poderia também significar a perda dos elementos qualitativos da pesquisa.   

 Diante da impossibilidade de transcrever os discursos das propagandas e lançá-los 

no “computador” para realizar a análise de discurso, a opção foi usar a codificação humana. 

Esse trabalho de codificação foi realizado por mim e por uma assistente de pesquisa. Cada 

programa veiculado no HGPE foi analisado individualmente por um ou outro ou 

conjuntamente, e as dúvidas sobre a codificação dos segmentos das mensagens da 

propaganda eram discutidas à luz das categorias construídas na planilha de análise de 

conteúdo até a conclusão consensual. Seguindo a metodologia elaborada por Figueiredo et 

al. (1997) e Figueiredo & Aldé (2003), a unidade de análise de conteúdo foi o segmento de 

mensagem104. Na análise das eleições do Rio de Janeiro de 1992, dos 45 programas 

veiculados no primeiro turno por Benedita da Silva e César Maia, foram computados 451 

segmentos de mensagem nos programas dela e 381 nos dele. No segundo turno, do 

conjunto de 20 programas levados ao ar nesse período, foram identificados 301 segmentos 

da candidata petista e 185 no do peemedebista. Já na análise das eleições de São Paulo em 

1996, de um total de 49 programas veiculados por Celso Pitta e por Luiza Erundina no 

primeiro turno, foram identificamos 741 segmentos nos programas do primeiro candidato e 

506 nos da segunda. Expressão das mudanças na legislação eleitoral, dessa vez o segundo 
                                                 
104- Conforme explica Figueiredo & Aldé (2003, p. ), um segmento é um trecho do programa televisivo que 
tem “autonomia discursiva”. Segundo eles: “Freqüentemente, as divisões entre os segmentos são demarcadas 
por cortes de som e imagem, mudança de cenário ou por meio do uso de vinhetas. Em outras oportunidades – 
apesar das mudanças de cenários e do uso intercalado de várias mensagens de formatos diferentes, em termo 
de linguagem televisiva, o conjunto dessas peças revela uma unidade discursiva que permite classificá-la 
como um segmento de mensagem único”. 
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turno teve apenas 12 programas. Foram computados 162 segmentos nos programas de Pitta 

e 216 nos de Erundina. Para certificarmos da acuidade da codificação, aplicamos a planilha 

numa amostra de 20% dos programas de cada um dos quatro candidatos. Mais uma vez, as 

dúvidas sobre a codificação dos segmentos nas mensagens da propaganda eram discutidas 

até a conclusão consensual, sendo encontrado poucos episódios de discordância entre os 

pesquisadores sobre a codificação. Vê-se, portanto, que a metodologia para avaliar a 

validade da codificação considerou critérios qualitativos. 

O motivo de termos optado por esse caminho exaustivo de análise integral de todos 

os programas veiculados pelos quatro candidatos105, ao invés de ter trabalhado com uma 

amostra desde o início da pesquisa, levou em consideração três fatores. Primeiro, a natureza 

das propagandas veiculadas no HGPE; segundo, as características dos diálogos que se 

desenrolam durantes as eleições entre os candidatos e entre esses e a opinião pública dentro 

do âmbito do HGPE; por último, mas não menos importante, ao nosso problema de 

pesquisa.  Nesse sentido, tendo em vista que cada programa de propaganda do horário 

gratuito é formado um mosaico de diferentes peças, com formatos distintos e com várias 

possibilidades de encarnar diversos tipos de estratégias retóricas a partir da combinação de 

recursos de texto, áudio e imagem para produzir mensagens muitas vezes com múltiplos e 

distintos objetivos, consideramos mais apropriado o levantamento de todos os segmentos 

dentro de todos os programas para observarmos, por meio de uma análise de conteúdo, as 

transformações que se processavam na composição dos programas ao longo da campanha. 

Que tipo de programa foi produzido no início, no meio e no final das campanhas por cada 

candidato? Quando e como o tema do racismo, preconceito e identidade racial e de gênero 

começam a aparecer nas propagandas? Que temas são discutidos por cada candidato em 

suas campanhas? Quais formatos de mensagem são mais utilizados ao longo da campanha e 

quais atores assumem os papéis de protagonistas nas campanhas?  

Ademais, sabe-se que a partir dos arranjos dos segmentos de mensagens, cada 

programa pode ser editado ou reeditado ao longo de toda a campanha. Isto significa que 

dependendo da dinâmica do debate entre os candidatos e entre esses e a opinião pública, a 

                                                 
105 - Analisamos um total de 28h e 30 minutos de propaganda do HGPE, sem mencionar a observação dos 
programas dos outros candidatos que disputaram a eleição a prefeitura de São Paulo em 1996, que também 
foram assistidos de maneira sistemática, mas não foram submetidos ao tratamento na planilha de análise de 
discurso. 
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composição dos programas, o formato dos segmentos, tamanho da peça produzida, a 

freqüência de veiculação dos segmentos, a ordem de aparição, tudo isso pode ser ordenado 

e reordenado segundo a natureza da estratégia discursiva da campanha e, sobretudo, ao 

ritmo do debate da campanha. Por exemplo, a quantidade de segmentos, o tempo médio 

deles, os tipos de segmentos de mensagem utilizados (se são peças voltadas para fazer 

campanha, para falar sobre o andamento da campanha ou para tornar as mensagens 

políticas mais palatáveis para o público televisivo, com músicas, videoclipes e vinhetas), e 

as formas dos segmentos de mensagem mais utilizados na montagem dos programas; tudo 

isso informa bastante sobre o conteúdo, o ritmo dos programas (se rápido ou devagar) e a 

estratégia discursiva posta em prática por cada candidato (Figueiredo & Aldé, 2003)106.  

A pré-análise do material mostrou que mesmo quando uma determinada mensagem era 

veiculada apenas uma ou duas vezes ao longo da campanha, ainda assim ela mostrava ter 

grande importância para a construção ou desconstrução da imagem do candidato ou do seu 

oponente, para o posicionamento da campanha e para a construção da plataforma política. 

Percebemos que quando se tratar de estudos sobre a representação de raça e de gênero na 

propaganda televisiva, a freqüência das mensagens não é o elemento mais importante do 

debate nas corridas bi-raciais, já que muitas vezes a veiculação extraordinária de uma peça 

a qualquer altura da campanha, em qualquer momento do debate — às vezes pode 

funcionar como uma vacina contra os ataques dos opositores, outras como uma peça para 

fixação do conceito da campanha, ou, então, como uma peça de defesa num editorial de 

direito de resposta — podia se revelar com aquele discurso que consolida o posicionamento 

do candidato frente aos outros no debate do principal tema da campanha ou que assinala a 

sua fuga do debate. Ou seja, por supor que às evidências mais significativas sobre as 

                                                 
106- Convêm recordar que o programa de propaganda do horário gratuito é formado por três tipos de 
mensagens de formatos distintos que se intercalam, formando segmentos que servem de unidade de análises 
na investigação da estratégia discursiva dos programas. Freqüentemente, o limite entre um segmento e outro é 
demarcada pelo corte de som e de imagem; mas também pode ocorrer de um conjunto de formatos 
intercalados apenas tratar uma mesma peça discursiva. Por exemplo, um videoclipe (isto é, uma peça que 
articula música e imagem no seu discurso) pode caracterizar um segmento de mensagem de tipo auxiliar. De 
igual modo, um jingle entremeado de manifestações populares a favor do candidato também tipifica um 
segmento de mensagem de campanha cujo objetivo pode ser a construção da imagem desse político. Em 
última instância, o que categoriza o segmento é a sua unidade discursiva, mas do que a forma como a 
mensagem se apresenta. Observando-se a quantidade de segmentos, o tempo médio deles, os tipos e as formas 
dos segmentos de mensagem utilizados na montagem dos programas pode-se identificar o ritmo dos 
programas (se rápido ou devagar) e a estratégia discursiva da campanha.  
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retóricas nesse tipo de campanha podem ser encontradas tanto no padrão como na exceção, 

optamos por aplicar a planilha para análise de conteúdo e de análise de discurso em todos 

os programas.  

Lembramos que a preocupação desta tese não se limita a identificar os argumentos dos 

candidatos, mas entender como o embate retórico da campanha se materializou nas 

estruturas discursivas das propagandas, uma vez que compreendemos que a chave para 

investigar as representações raciais e de gênero nos discursos dos candidatos pode ser 

encontrada observando-se as formas de mensagens implícitas (palavras-chaves e imagem) e 

não somente as explícitas (discursos verbais), como têm sido usualmente feito pelos 

estudiosos de mídia e política no Brasil. Assim sendo, o nosso interesse foi identificar os 

recursos de comunicação que os candidatos utilizaram em suas campanhas na televisão 

(gramática e sintaxe da propaganda), por considerar que o estilo dos programas, o ritmo dos 

debates, bem como a natureza das estratégias retóricas utilizadas por um e outro contendor, 

fornecem as evidências sobre as estratégias discursivas em corridas bi-raciais. 

 O tratamento estatístico da base de dados foi fundamentalmente descritivo, 

observando as características das variáveis e as correlações entre elas. Entretanto, não foi 

possível no âmbito desse trabalho exploramos os dados da planilha para desenvolvermos 

análises estatísticas mais avançadas. Todavia, esse procedimento revelou-se suficiente para 

identificarmos a gramática das propagandas dos candidatos negros e dos seus adversários, 

como também as estratégias retóricas que foram postas em ação em cada momento da 

campanha. Para complementar nossa pesquisa sobre as propagandas foi empreendida ainda 

a análise qualitativa de algumas peças. Buscamos observar as propriedades dos discursos, 

especialmente os debates sobre questões raciais e de gênero, mas também as estratégias de 

persuasão e construção de imagem dos candidatos negros e dos seus adversários nos 

pleitos.  

A análise de discurso seguiu as orientações conceituais para abordagem do discurso 

político sugeridas pelos lingüistas pertencentes à tradição européia das “teorias 

enunciativas”.  O nosso interesse é olhar a posição do sujeito (candidato), seu enunciado e o 

mundo que representa.  O pressuposto é que, conforme definido por Pêcheux (1969, apud 

Brandão, 1995, p. 36), “em todo processo discursivo, o emissor pode antecipar as 

representações do receptor e, de acordo com essa antevisão do imaginário do outro, fundar 
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estratégias de discurso”. Seguindo Verón (1987), compreendemos que a definição da 

estratégia discursiva exige do enunciador situar-se e estabelecer suas relações com os 

diferentes tipos de destinatários dos seus discursos, como também os diferentes meios que 

serão utilizados nos diálogos que serão desenvolvidos na competição política-eleitoral: 

constatação, explicação, promessas, etc. Assim sendo, consideramos que foi importante 

investigar as identidades agenciadas pelo enunciador e as estratégias de persuasão eleitoral 

postas em prática por cada um deles no jogo político. Nosso empenho foi o de desenvolver 

tal empresa analisando as dimensões retóricas e as dimensões semióticas (imagens, músicas 

e gestos) das mensagens. Foi colocando em prática este olhar sobre os discursos que 

conseguimos perceber os preconceitos sociais, raciais e de gênero presentes nos programas 

do HGPE 107, bem como nos discursos dos atores que se lançaram no debate eleitoral 

naqueles cenários.                            

Para compreender as principais características do ambiente onde se desenrolaram as 

eleições municipais de 1992 e 1996, concentramos nossa pesquisa na análise dos cenários 

de representação da política construídos pela imprensa, principalmente a cobertura eleitoral 

dos jornais O Globo e Folha de São Paulo, como também dos dados das pesquisas de 

intenção de voto produzidos durante as campanhas108. A escolha da mídia impressa e destes 

dois veículos para investigar a natureza das coberturas jornalísticas nas campanhas 

justifica-se por alguns fatores. Primeiro, porque a imprensa tem tido um papel importante 

na produção da agenda política e na construção da imagem dos políticos, a ponto de 

agendas e imagens construídas no início da corrida eleitoral permanecerem durante toda a 

campanha (Dias, 1995). Segundo, porque no jornal a produção de imagens resulta de uma 

associação de mensagens de formas discursivas de caráter visual, tais como textos, fotos, 

charges e gráficos, que encerram freqüentemente conteúdos simbólicos significativos para 

interpretação sociológica (Dias,1995).  Terceiro, a escolha dos jornais O Globo e Folha de 

                                                 
107 - Para Teun  A. Van Dijk (1993)  virtualmente toda a dimensão do estudo sobre preconceito, discriminação 
e racismo tem uma importante dimensão discursiva. Assim, ele defende que a análise de discurso  permite 
pesquisar a percepção dos grupos sobre as minorias a  partir das propriedades do seu texto e  fala.  
 
108 - Foi consultada toda a série de pesquisa de intenção de voto à prefeitura de São Paulo em 1996, realizados 
pelos institutos Datafolha e IBOPE. Esses dados foram levantados junto ao Centro de Estudos de Opinião 
Pública – CESOP/Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP com o apoio do DOXA-IUPERJ. 
Infelizmente, não constava no banco de dados do CESOP semelhante acervo acerca das eleições do Rio de 
Janeiro de 1992. Apenas os resultados dos surveys divulgados pela imprensa informaram sobre o 
comportamento eleitoral naquele cenário. 
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São Paulo para analisar a natureza da cobertura jornalística das campanhas eleitorais nas 

cidades do Rio de Janeiro em 1992 e São Paulo em 1996, deve-se à importância destes 

veículos no mercado de comunicação destas duas cidades. Dentre os jornais cariocas e 

paulistas, tanto O Globo quanto o Folha de São Paulo eram líderes absolutos de tiragem 

diária e possuiam penetração junto a diferentes segmentos da sociedade109. É importante 

mencionar ainda que, nos últimos dez anos, estes jornais têm se constituído em atores com 

papel relevante nos processos políticos e eleitorais nacionais e regionais, apesar da 

competição com outras mídias, com partidos políticos e sindicatos (Dias, 1995; Figueiredo, 

1995).     

Priorizamos a abordagem comparativa nesse estudo sobre estratégias discursivas em 

campanhas eleitorais bi-raciais no Brasil, por supormos que este método permite 

desenvolver a análise de como uma situação problema (campanha de candidatos negros) é 

resolvida em diferentes ambientes, como também a observação do caráter das respostas 

verificadas em cada caso. A análise de como se desenrolaram as corridas bi-raciais no Rio 

de Janeiro e São Paulo terminam por oferecer subsídios para reflexões teóricas sobre a 

natureza do fenômeno. A premissa básica que orienta nosso estudo é que vendo cada caso 

como uma combinação de características e examinando as similaridades e as diferenças na 

combinação das características entre os casos, podemos identificar os padrões de respostas 

dos candidatos110.    

É verdade que decidir sobre o que se vai comparar, assim como a seleção dos casos 

que serão comparados, marca um momento freqüentemente crítico para os pesquisadores 

que optam pela perspectiva comparativa. Esses dois problemas são resolvidos pelo 

investigador usualmente com base em um esquema analítico definido a priori que o ajuda a 

                                                 
109 - Segundo Relatório de Verificação de Circulação de 1999, os jornais O Globo e a Folha de São Paulo 
alcançaram as seguintes circulações liquidas pagas  em junho de 1999.  O Globo registrou tiragem média de 
493. 866 exemplares aos domingos e cerca de 300.000 exemplares diários semanais. Já a Folha de São Paulo 
apresentou circulação liquida de 596.519 exemplares aos domingos e em torno de 460.000 exemplares 
semanais (A TARDE, 21/11/1999).              
110 - Na visão de Charles C. Ragin  (1994),  em seu livro Constructing Social Research: Unity and Diversity of 
Method, o traço característico do método comparativo de pesquisa é seu foco no estudo  de  diversidades,  
especialmente a investigação dos padrões  que podem  existir  dentro de um específico conjunto de casos.  
Para este autor a ênfase em analisar  as  diversidades e a necessidade  de  desenvolver familiaridade com cada 
caso torna a abordagem comparativa especialmente recomendada para interpretar significados culturais, 
históricos, institucionais  e para  abrir  novas perspectivas  para compreender  um  fenômeno social.  Assim 
sendo, o método comparativo é, particularmente, recomendado para estudar configurações; isto é, a 
combinação de atributos que são comuns a certo número de casos.   
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identificar as categorias empíricas que abarcam os fenômenos relevantes para comparação 

(Ragin, 1994).  Geralmente, consideram-se fronteiras espaciais e temporais, tais como: 

países, estados, cidades, instituições e grupos como unidade de análise.  Conforme dito 

anteriormente, o nosso interesse principal recai sobre a investigação de duas candidaturas 

negras competitivas às prefeituras de capitais brasileiras, que apresentaram estratégias 

discursivas distintas uma da outra em termos de discurso sobre identidade e questão racial, 

buscando compreender qual foi o impacto que as representações raciais acarretaram na 

definição das suas estratégias discursivas e nas dos seus adversários dentro do contexto em 

que cada candidato atuou. A reflexão teórica que se colocada neste trabalho primou por 

avaliar até que ponto é possível que discursos racializados sejam enunciados ou omitidos 

numa corrida eleitoral na qual um político negro se apresenta para a disputa. Assim sendo, 

escolhemos as campanhas de Benedita da Silva e Celso Pitta não porque uma foi derrotada 

e a outra foi vitoriosa, nem pelo fato de uma ter travado a disputa eleitoral numa cidade 

onde os negros constituem quase a metade do eleitorado, enquanto a outra campanha teve 

como arena uma cidade onde os negros representam menos de um terço da população. Tão 

pouco foi alvo de critério de escolha o fato de um candidato pertencer a um partido de 

esquerda e o outro a um partido de direita. Apesar de reconhecer a importância das questões 

de gênero, também não teve peso desproporcional o fato de um candidato ser uma mulher e 

o outro ser homem. O que realmente orientou nossa escolha foi o fato da candidata petista, 

que concorreu no pleito carioca, ter ostentado um discurso racializado com apelos 

explícitos a identidade racial negra e ter quase vencido essa corrida, enquanto o candidato 

malufista ter usado uma estratégia retórica na qual não foi notadas referências de apelos 

raciais ou discursos sobre esses temas na sua campanha e ter vencido. 
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