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Resumo 

Este estudo tem por objetivo empreender uma análise sobre os programas eleitorais do primeiro 

turno da eleição municipal para a Prefeitura de São Paulo em 2008 considerando os três principais 

candidatos em disputa, quais sejam, Geraldo Alckmin, Gilberto Kassab e Marta Suplicy – eleição 

esta disputada em dois turnos e vencidas por Kassab. Fazendo uso de uma metodologia que procura 

compreender as estratégias discursivas das candidaturas e a maneira como estas são comunicadas 

através das propagandas eleitorais, busca-se construir um panorama que explique, a partir do 

desempenho dos candidatos em sua comunicação, as vantagens e desvantagens criadas frente aos 

adversários. Os resultados mostram que, a despeito das diferentes leituras que as campanhas faziam 

sobre a realidade da cidade, grande parte das propostas eram bastante semelhantes, sendo a 

construção dos argumentos e as escolhas feitas no âmbito da comunicação fundamentais para 

compreender os rumos tomados pela competição. 

Considerações Iniciais 

Este artigo insere-se no campo das Ciências Políticas e, mais propriamente, na área de comunicação 

pública e política, e tem como objetivo geral analisar as estratégias dos principais candidatos em 

disputa na eleição municipal de São Paulo em 2008 através de seus programas eleitorais.  

Partimos do suposto de que “o objetivo maior dos partidos é ganhar o poder político. Entretanto, 

na democracia eleitoral esse percurso é longo e passa pelo voto popular. Na disputa eleitoral por 

cargos majoritários ganha aquele que obtiver o maior número de votos, isto é, ganha quem 

conseguir persuadir a maioria” (FIGUEIREDO et al., 2000: p. 151). Para alcançar este fim, a 

comunicação torna-se fundamental e pode se dar através de diversos canais. As mídias de massa, 

que incluem jornal, rádio, televisão, extensamente abordados na literatura americana
1
, são os que 

melhor evidenciam a busca por convencer o eleitor a manter ou alterar o seu voto neste ou naquele 

candidato. “Não é exagero dizer que, para a grande maioria de eleitores, a campanha tem pouco 

significado se dissociada de sua versão midiática” (PATTERSON, 1980, p.3, livre tradução). 

Atualmente, a internet vem se consolidando como uma mídia de massa, mas numa realidade em que 

                                                 
1
 Podemos citar duas obras sobre o tema: The Mass Media Election – How  Americans choose their President de 

Thomas Patterson e Theories of mass communication,de Melvin L. De Fleur e Sandra Ball-Rokeach  
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este meio ainda era restrito a 23% da população brasileira
2
, a televisão, presente em quase a 

totalidade de domicílios, continuou sendo o principal canal de divulgação das campanhas eleitorais 

no Brasil. 

Nessa perspectiva, analisar os programas eleitorais dos candidatos na televisão significa dar foco ao 

principal meio utilizado pelos candidatos para comunicar-se com a população e, por consequência, 

a principal fonte que os eleitores utilizam para inteirar-se sobre as eleições. De acordo com 

Vladimyr L. Jorge, as pesquisas de opinião revelam que os programas eleitorais em rádio e 

televisão são importantes subsídios para eleitores definirem seu voto (1997: p.9).  

É nesse sentido que algumas tentativas de se criar metodologias, que permitam sistematizar 

estratégias comunicativas e comportamentais de atores políticos, têm sido feitas já há algum tempo 

por estudos internacionais
3
, e, nos últimos anos no Brasil. O trabalho de quatro pesquisadores do 

IUPERJ (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro) Marcus Figueiredo, Alessandra 

Aldé, Heloísa Dias e Vladimyr L. Jorge, intitulado Estratégias de persuasão em eleições 

majoritárias: uma proposta metodológica para o estudo da propaganda eleitoral, constitui-se num 

trabalho pioneiro no contexto brasileiro. Com a finalidade de propor uma metodologia de análise 

das estratégias de comunicação eleitoral de cargos majoritários no Brasil, sem perder de vista a 

comparabilidade de resultados com estudos de outros países sobre o tema, os autores propõem 

compreender as campanhas do ponto de vista de suas retóricas, no plano de uma lógica de 

competição eleitoral, compreendendo os argumentos que dão base às performances dos candidatos. 

Complementarmente, definiram algumas categorias de análise que visam abarcar exaustivamente 

elementos semânticos, simbólicos, performáticos e tecnológicos das campanhas eleitorais dos 

candidatos. O resultado desta categorização constitui a maneira como os candidatos trabalham suas 

estratégias e a retórica de campanha na comunicação política.   

No presente trabalho, nos inspiramos nesta metodologia, aplicando-a aos programas eleitorais 

veiculados em horários gratuitos obrigatórios – diferentemente dos autores que optaram por aplicá-

la a curtas propagandas veiculadas em horários de TV pagos pelos partidos.  Sem negar o potencial 

de atingir públicos que, muitas vezes, não assistem ao chamado horário político, as propagandas de 

                                                 
2
 Segundo a pesquisa do IBOPE/ NETratings de janeiro de 2008, o número de usuários de internet, independentemente 

do local de acesso, era de  43,1 milhões. Em janeiro de 2011 este número subiu para 73,7 milhões de brasileiros, ou 

39% da população – expressivo aumento, mas ainda limitado à parte da população.  
3
 Como exemplos podemos citar KAID, Lynda and HOLTZ-BACHA, Christina (Org.). Political Advertising in western 

democracies: parties & candidates on television, 1995 e DIAMOND, Edwin and BATES, Stephen. The spot: the rise of 

political advertising in television, 1988 
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curta duração nos parecem, por sua natureza, uma parte de um todo mais amplo, como flashes dos 

argumentos das campanhas, enquanto os programas eleitorais tendem a ser planejados com um 

enredo de uma história a ser contada em vários capítulos, construindo dia a dia a imagem dos 

candidatos. Permitem, assim, observar outros ângulos da mesma questão.  

 

Explanações sobre a metodologia e sua forma de aplicação  

No contexto de uma eleição a um cargo majoritário municipal, podemos entender a realidade local 

como um contexto único e comum a todos candidatos: obras realizadas, serviços disponíveis, macro 

índices econômicos e sociais são fatos; a diferença fundamental numa competição eleitoral é a 

interpretação feita sobre esta realidade, que poderá ser mais positiva ou mais negativa, a depender 

da posição do candidato na disputa – se situação ou oposição. Assim, de acordo com a matriz lógica 

exposta por Figueiredo et al. (2000), a decisão sobre qual leitura se fará do mundo atual – que deixa 

de ser real e passa a ser um constructo e, por isso, ficcional – e a escolha das dimensões dos fatos 

que irá se privilegiar, é parte constitutiva da estrutura discursiva de uma campanha. Paralelamente, 

o candidato também deve apresentar à população qual será o mundo futuro sob o seu governo, as 

ações que devem ser feitas para torná-lo viável e porque ele, enquanto candidato, se constitui no 

único garantidor desta realidade possível, de forma a atrair votos à sua candidatura.  

“Um discurso com essa estrutura se constitui na retórica da persuasão eleitoral, que nada mais é 

do que o argumento da campanha. Decifrar o argumento de uma campanha, isto é, a sua retórica, 

é o primeiro passo, e talvez o mais importante, para compreendermos e explicarmos por que 

candidatos ou partidos ganham ou perdem eleições” (RIKER, apud Figueiredo et al., 2000, p. 153). 

Dependendo do lado na competição em que se está, são esperadas algumas atitudes em relação à 

interpretação do mundo atual e do mundo futuro. Logicamente, se a campanha representar o 

candidato da situação, ela deverá apresentar um mundo atual positivo e um mundo futuro ainda 

melhor, garantido pelo trabalho que já está sendo desempenhado no atual mandato. Já se a 

campanha for de oposição, precisará mostrar-se como a melhor opção para modificar o quadro de 

um mundo atual ruim, que se converterá num mundo futuro bom sob seu comando. 

De acordo com as proposições de Figueiredo et al. (2000), se a interpretação de um candidato sobre 

o mundo atual for dominante, também o será sua interpretação de mundo futuro, aumentando suas 
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chances eleitorais. À campanha deste candidato cabe associá-lo a estas interpretações: ou como 

responsável pela construção do mundo atual bom (situação) ou como aquele que irá transformá-lo 

em um mundo futuro bom (oposição).  

Para sustentar estas argumentações, as campanhas elegem temas que serão pauta na comunicação. 

Segundo as proposições definidas por Figueiredo et al. (2000) quanto menos temas dominantes 

houver e quanto maior for a capacidade do candidato de dominá-los, melhores serão suas chances 

de ganhar as eleições.   

Em linhas gerais, esta seria a linha condutora dos argumentos esperados num debate eleitoral onde 

vários candidatos disputam uma vaga. No entanto, ainda que a retórica utilizada corresponda à 

lógica apresentada, fatores relacionados à maneira como estes argumentos são comunicados podem 

aumentar ou diminuir as chances eleitorais de um candidato. Com base nisso, além de observar a 

dimensão dos discursos nas campanhas na eleição à Prefeitura de São Paulo em 2008, faz-se 

necessário entender os caminhos utilizados para comunicar os argumentos, o que faremos através da 

categorização dos filmes.  

As categorias utilizadas foram elaboradas por Figueiredo et al. (2000). São elas:  

 Estratégias, construção do discurso,  

 Apelo e objetivo da mensagem,  

 Características pessoais,  

 Conteúdo das mensagens,  

 Agenda temática e  

 Formato e técnicas de produção. 

Cada categoria é formada por diversos códigos. Por exemplo, em objetivo da mensagem temos 

ataque, defesa e exortação. O método de codificação passa por assistir às propagandas eleitorais e 

classificá-las de acordo com as categorias existentes, registrando a presença ou ausência de cada 

código de acordo com o que se observa nas propagandas. Como se pode prever, num mesmo 

programa eleitoral são vários os estímulos e recursos que um candidato pode utilizar, o que faz com 

que um programa possa ser classificado com múltiplos códigos de uma categoria. Utilizando o 
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mesmo exemplo acima, um candidato pode atacar o adversário e exortar suas próprias propostas em 

instantes. Neste caso, o programa é codificado tanto com ataque como com exortação.  

Os resultados que serão apresentados a seguir são provenientes da observação de todos os 57 

programas eleitorais exibidos no 1º turno da campanha à prefeitura de São Paulo
4
, 19 programas de 

cada candidato escolhido, veiculados entre 20 de agosto e 1º de outubro de 2008. E uma vez que se 

trata de uma primeira tentativa de aplicação da metodologia neste tipo de objeto, a tabulação aqui 

apresentada, se tomada como única fonte de informação sobre as campanhas eleitorais analisadas, 

deve ser considerada a partir desta perspectiva. 

 

Semelhantes propostas para o mundo futuro, diferentes estratégias de comunicação 

Os três candidatos selecionados para a análise de seus programas eleitorais veiculados no Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral das eleições municipais de São Paulo em 2008 foram: Geraldo 

Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM) e Marta Suplicy (PT)
5
. O tempo de programa de cada um 

deles variava de acordo com as alianças realizadas: Alckmin (PTB / PSDB / PHS / PSL / PSDC) 

recebeu 4’28’’, Kassab (PR / PMDB / PRP / DEM / PV / PSC) 8’45’’ e Marta (PT / PC do B / PDT 

/ PTN / PRB / PSB) teve direito a 6’41’’.  

O fato de já terem tido alguma experiência de governo, fosse na cidade, fosse no estado de São 

Paulo, contribuiu para que as campanhas dos três candidatos recorressem ao histórico de suas 

realizações: enquanto Alckmin foi governador do Estado de São Paulo por seis anos, entre 2001 e 

2006, Marta foi prefeita da capital por um mandato, de 2001 a 2004, e Gilberto Kassab – que foi 

vice do prefeito eleito em 2004, José Serra –, estava à frente da prefeitura da cidade há dois anos, 

desde que Serra havia deixado o cargo em 2006 para assumir o governo do estado. 

                                                 
4
 Agradecemos o importante apoio do IBOPE Mídia pelo fornecimento dos registros deste material.  

5
 A despeito de terem concorrido com mais oito candidatos no 1º turno do pleito de 2008, juntos,  Alckmin, Kassab e 

Marta alcançaram 88,87% dos votos válidos (TSE). 
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A provável desvantagem de Kassab frente aos concorrentes em matéria de conhecimento junto à 

população
6
 foi convertida na conveniência de poder construir um conceito de candidato numa 

página quase em branco.  

Vejamos na tabela a seguir uma visão geral dos argumentos e retóricas de cada candidato e dos seus 

posicionamentos.  

Esta, assim como as outras tabelas aqui apresentadas, utilizam os modelos definidos por Figueiredo 

et al. (2000) com dados provenientes de nossa pesquisa. 

Tabela 1  

 

 

                                                 
6
 A despeito de ser o Prefeito em exercício naquele momento, Kassab tinha sido eleito como vice e, portanto, não tinha 

tido a oportunidade de tornar-se  conhecido através de outras campanhas para cargos executivos por ele protagonizadas 

Interpretação Kassab (situação) Marta (oposição) Alckmin (oposição) 

Mundo atual 

Bom. Saúde (AMAs, Mãe Paulistana, 2 

Hospitais, Remédio em casa), transporte 

(investimento metrô) e continuidade de 

programas de gestão anterior com 

melhorias: CEUs, Bilhete único 

Ruim: conceitos de suas políticas Renda 

mínima e Vai e Volta não continuados a 

contento, corredores de ônibus com mau 

funcionamento, falta de médicos, falta de 

pensamento macro no futuro 

Ruim: crianças fora das creches e 

escolas, transporte deficitário, segurança 

insatisfatória na periferia, falta de 

médicos 

Mundo futuro 

Continuar programas e ampliar (Novos 

hospitais, AMAs, CEUS com cursos 

técnicos, novas linhas de metrô, 

ampliação dos corredores) 

Continuar o que está bom (AMAs), 

complementar com policlínicas, novos 

hospitais, Rede CEU com cursos técnicos, 

novas linhas de metrô, fazer funcionar os 

corredores, internet sem fio de graça, 

retomar os programas sociais 

Continuar o que está bom (AMAs), 

criar vagas para todas as crianças, novas 

linhas de metrô e corredores, novos 

hospitais e contratação de médicos 

O que fazer 
Continuidade administrativa e ampliação 

de programas 

Ter uma visão mais ampla da cidade, com 

projetos inovadores 
Governar pensando nas pessoas 

Garantia 

Quem fez tudo o que fez em 2 anos, fará 

ainda mais em 4 anos com apoio do 

governador 

Quem criou o Bilhete único, o CEU, o 

Renda Mínima, enfrentou a máfia dos 

transportes, saberá governar à altura da 

cidade 

É médico, sabe cuidar das pessoas. Já 

foi um bom governador e será um bom 

prefeito, utilizando-se do histórico  

político do PSDB. 
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A estratégia de campanha de Kassab foi a de construir a imagem de um político dinâmico, 

elencando massivamente várias obras sociais e projetos implantados na cidade em sua gestão, 

mencionando mais de 100 AMAs (Assistência Médica Ambulatorial), dois hospitais – M’Boi 

Mirim e Cidade Tiradentes –, Programa Mãe Paulistana, que presta atendimento pré e pós-parto às 

mães e bebês, serviço gratuito de entrega de remédio em domicílio, investimento de 1 bilhão de 

reais no metrô, entrega de 25 CEUS (Centros Educacionais Unificados, com ampla infra-estrutura 

instalados nas periferias da cidade), Bilhete Único com validade de três horas para uma passagem 

de ônibus, além da integração deste bilhete com trem e metrô, entre outras. O mundo atual era 

apresentado de maneira extremamente positiva: em um governo de dois anos, muitas ações haviam 

sido realizadas, mostrando Kassab como um “cara bom de serviço”, como era tratado em suas 

propagandas. Ao mesmo tempo, como algumas das obras apresentadas haviam sido criadas na 

gestão de Marta, Kassab usou o argumento de continuidade e também de aperfeiçoamento do que 

foi continuado, “Os CEUs começaram na administração anterior. Eu continuei, consertei o que 

precisava consertar e fizemos mais 25 novos CEUs. (...) Por mim, não tinha nem que ter nome do 

prefeito na plaquinha da obra, porque o prefeito não é dono de nada” (Kassab. Programa exibido 

em 01/09/2008). Nesse sentido, como era de se esperar, o discurso que embalou a campanha de 

Kassab foi “Está bom, então por que mudar? Alguém que fez tudo isso em dois anos fará muito 

mais em quatro”. 

Marta, por outro lado, buscava apresentar um mundo atual não tão bom, no entanto, as principais 

bandeiras de sua gestão na cidade, todas na área social, foram projetos continuados pelo opositor e, 

como se pode ver no quadro acima, divulgados extensamente por ele. Assim, a candidata optou por 

fazer críticas aos programas que sofreram cortes em relação ao modelo implantado por ela, como 

por exemplo, diminuição do benefício do Renda Mínima (programa de redistribuição de renda) e a 

diminuição da frota dos veículos do sistema escolar, o Vai e Volta. Já em relação aos CEUs e ao 

Bilhete Único, além de buscar explorar possíveis retrocessos, a candidata optou por reiterar o fato 

de ter sido a sua criadora quando prefeita, diante de muitas críticas na época, buscando sustentar 

uma imagem de política inovadora, imbuída de coragem e firmeza. Aliado a isso, procurou também 

desqualificar Kassab, criticando principalmente sua postura, sem visão de futuro para a cidade: “É 

inacreditável o que acontece hoje em São Paulo. Há tempos que a cidade não tem um governo com 

visão tão estreita. Além de não pensar no futuro, a prefeitura não percebe corretamente o presente” 

(Programa exibido em 03/09/2008). Marta seria a promessa de uma visão mais ampla, “Uma nova 



9 

 

atitude para São Paulo”, segundo seu slogan, que por ter criado coisas novas para a cidade como os 

CEUs e o Bilhete único, poderia cumprir e criar mais e de maneira diferente
7
. 

Já o mundo atual de Alckmin, apesar de ruim, na maioria dos programas era apresentado não 

através de críticas diretas à administração em curso ou ao adversário.  O candidato preferia explorar 

os problemas de forma genérica. Enfocando também áreas sociais como saúde, educação e 

segurança, mostrava pessoas em situações difíceis e em seguida propostas direcionadas e, em 

alguns casos, ações realizadas por ele enquanto governador. Também era recorrente fazer algum 

discurso de âmbito mais geral, salientando a importância de tal serviço ou obra para a população 

“Você jovem representa a esperança de um mundo melhor, mais justo. Merece todo meu empenho 

como prefeito de São Paulo. (...) Sei do que você precisa para que o futuro seja melhor, com mais 

conforto, com mais dignidade” (Programa exibido em 29/08/2009). A busca por fazer uma 

campanha “voltada para as pessoas” o fez utilizar sua formação em medicina como garantia de uma 

gestão voltada para a população de maior necessidade, dando destaque, como veremos, a uma 

postura ética reforçada pelo alto peso dado ao discurso do candidato nos programas e ao uso do 

histórico político de seu partido
8
. Associadas ao fato de ter sido um bom governador, estas eram as 

garantias para o seu mundo futuro. 

“Geraldo Alckmin é médico, e durante seis anos foi um ótimo governador. José Serra foi um grande 

ministro da saúde, um excelente prefeito e agora é o nosso governador. Geraldo Alckmin e José 

Serra são do PSDB, companheiros há 20 anos, e juntos, podem fazer muito mais pela saúde em São 

Paulo” (Locutor em off. Programa exibido em 01/09/2008) 

O cenário que fazia fundo a esta disputa é revelado pelas pesquisas eleitorais realizadas no período 

pelo IBOPE
9
. Qual a visão de mundo atual apresentava a tendência de mais convencer a maioria? 

Segundo pesquisa realizada antes do início da veiculação dos programas eleitorais, entre 12 e 14 de 

agosto, o índice de avaliação ótima/ boa alcançada pela administração de Kassab era de 32%. 

Naquele momento, a intenção de voto estimulada mostrava liderança de Marta, com 41% seguida 

por Alckmin com 26%. Kassab era terceiro colocado com apenas 8% - o que o fez ficar longe do 

alvo dos dois primeiros colocados no início das campanhas. Já pesquisa realizada nos primeiros dias 

do horário político obrigatório, entre 26 e 28 de agosto, indicava um incremento de 9 pontos 

                                                 
7
 Nesta eleição, o projeto Internet de Graça, que propunha disponibilizar rede wireless a toda população, foi a bandeira 

que coroava esta garantia. 
8
 Marta e Kassab não fizeram nenhuma menção ao partido a que pertenciam em nenhum dos programas 

9
 Os estudos podem ser visualizados em www.eleicoes.ibope.com.br, acessado em 25/04/2009 

http://www.eleicoes.ibope.com.br/
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percentuais de avaliação ótima/boa da administração de Kassab, acompanhada por oscilações 

positivas em suas intenções de voto.  

A avaliação administrativa de Kassab foi crescente durante a campanha, alcançando um pico de 

47% de ótima/boa em pesquisa realizada entre 09 e 11 de setembro e terminando o primeiro turno 

com 46%, segundo pesquisa realizada entre 2 e 4 de outubro. A classificação em ruim/péssima 

oscilou de 30% na primeira pesquisa citada para 17% nesta última, demonstrando a efetividade da 

comunicação de Kassab e de seu mundo atual bom.  E se entendemos o marketing político como 

sendo “o processo de conhecer, compreender e antecipar as aspirações do mercado-alvo, 

sintetizando-as e traduzindo-as em um „conceito’” (CERVELLINI, 2008, p. 41), concordando com 

Rubens Figueiredo que já no Brasil “é totalmente impossível pensar em campanhas que prescindam 

do uso das modernas técnicas de marketing político” (2000, p. 19) estamos diante de um bom 

exemplo.  

Observando os programas com base nos períodos das pesquisas divulgadas, vemos que elas foram 

importantes ferramentas para os profissionais de marketing das campanhas. Nos primeiros três 

programas de Marta (de 20 a 25/08), não houve ataques aos opositores nem comparação com eles – 

foi adotada uma postura “acima da briga” –  comum a candidatos em situação de vantagem frente 

aos concorrentes. Alckmin, mesmo em segundo lugar nas pesquisas, sustentou a mesma postura de 

Marta e não atacou os adversários ou a administração em curso nos seus oito primeiros programas 

(de 20/08 a 08/09). Enquanto isso, nos dez primeiros programas de Kassab (de 20/08 a 10/09) 

houve massivo ataque os adversários:  

“Você, como eu, que está vendo o programa da Marta, deve estar se perguntando „Por que tanta 

promessa‟ Ela foi prefeita 4 anos e não fez nenhum hospital. E agora está prometendo 3! Está 

prometendo não sei quantos quilômetros de metrô, e todo mundo sabe que ela não investiu nada, 

nem 1 real no metrô (...) Não tá certo isso!” (Garota Propaganda de Kassab, Programa exibido em 

27/08/2008) 

Sem ataques, Alckmin teve como principal argumento de campanha o fato de ser um bom 

garantidor do mundo futuro, pelo seu histórico pessoal, político e de seu partido, no entanto, numa 

situação em que Marta estava em primeiro lugar nas pesquisas e Kassab exaltava seu mundo atual e 

ganhava pontos percentuais nas pesquisas (quem detém a versão de mundo atual dominante também 

detém a versão de mundo futuro dominante) a estratégia de Alckmin acabou colocando-o às 
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margens do debate: se no início da campanha era Kassab que, atrás nas pesquisas, era o candidato 

quase invisível para os concorrentes com espaço para desenvolver-se livremente, no decorrer da 

campanha a briga começou a se concentrar entre Marta e ele.  É possível que a diferente abordagem 

de Alckmin, que buscava construir uma imagem ética e preocupada com as pessoas, pudesse lhe 

trazer melhores resultados caso suas propostas também se diferenciassem dos opositores, dando 

sentido à sua comunicação, no entanto, o mundo futuro dos candidatos era bastante semelhante, 

deixando-o em desvantagem pela própria opacidade da linha de comunicação escolhida. Entre 

outras ações comuns, podemos citar: 

 Continuação das AMAs – Principal bandeira de Kassab, as AMAS representavam 

continuidade administrativa. Já Alckmin alegava ter sido um dos criadores do projeto 

quando governador e Marta garantia continuidade com aprimoramentos.  

 Criação de três novos hospitais – Os três candidatos apresentavam propostas de um hospital 

na Brasilândia e outro em Parelheiros. Somente o terceiro hospital se diferenciava: Marta 

propunha um no Jaçanã/ Tremembé, Zona norte, Alckmin em São Mateus/ Parque São 

Rafael e Kassab em Artur Alvim – bairros da zona Leste, reduto eleitoral de Marta.  

 Centros de especialidades médicas – todos os candidatos apresentavam como complemento 

às Unidades Básicas de Saúde e hospitais as clínicas especializadas. Nos programas de 

Marta e Kassab tais centros recebiam nomes diferenciados: nos de Marta eram chamados de 

Policlínicas e nos de Kassab de AMAs Especialidades.  

 Criação de novas linhas e estações de metrô – Kassab e Alckmin apresentavam como 

proposta as mesmas linhas de Santo Amaro/ Largo 13 até Chácara Klabin, Freguesia do Ó 

até a estação São Joaquim e Vila Prudente até Oratório. Marta também tinha propostas para 

o metrô e uma das linhas que divulgava, Vila Prudente até Sapopemba, era uma extensão da 

linha Vila Prudente – Oratório apresentada por Alckmin e Kassab e já em construção. 

Outras linhas também foram propostas por Marta, mas a clara evidência era que os três 

candidatos fixaram-se na ampliação do metrô como principal solução para os problemas de 

transporte público da cidade. 
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 Construção de escolas técnicas – Alckmin usava como garantia a construção já realizada de 

13 escolas técnicas estaduais em seu mandato. Já Kassab e Marta propunham, de forma 

similar, instalar cursos técnicos para jovens nos CEUs.  

Assim, numa conjuntura de propostas semelhantes para o mundo futuro, maior tende a ser o peso 

dado, pelos eleitores, à interpretação do mundo atual dos candidatos. Uma vez que a versão da 

situação era a que mais aumentava o número de adeptos na população, de acordo com as pesquisas, 

maiores eram as chances de Kassab aumentar sua credibilidade como garantidor de mundo futuro e 

ganhar mais votos.   

Vejamos agora como estas estratégias discursivas se desenvolveram no decorrer da campanha 

eleitoral. 

 

Os programas eleitorais de Alckmin, Kassab e Marta: comunicando suas retóricas 

Uma das categorias sobre as quais podemos discorrer diz respeito às estratégias gerais de 

mandatário e de desafiante - assim denominadas porque, dependendo da posição do candidato na 

competição, alguns recursos tendem a ser mais ou menos utilizados. No entanto, isso não 

necessariamente corresponde ao que ocorreu na eleição analisada. Vejamos: 

Estratégias de mandatário Alckmin Kassab Marta 

Carisma e cargo 26% 100% 53% 

Competência e cargo 89% 100% 100% 

Postura acima da briga 79% 26% 53% 

Ênfase em realizações 79% 100% 100% 

Associação com a administração 

em curso 0% 100% 0% 

Uso do "patrono" do candidato 63% 47% 74% 
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Estratégias de desafiante Alckmin Kassab Marta 

Apelo à mudança 89% 0% 95% 

Ênfase no otimismo para o 

futuro 74% 53% 100% 

Ataques à administração em 

curso 37% 0% 58% 

Ataques ao adversário 37% 84% 42% 

Comparação 32% 74% 53% 

Tabela 2 

O fato de já terem exercido cargos majoritários em São Paulo fez com que os três candidatos se 

referissem à competência e cargo na quase totalidade de seus programas e dessem ênfase às suas 

realizações. Por outro lado, como já dito, a postura “acima da briga”, aquela que diz respeito a 

poucos ataques aos adversários, foi tomada, principalmente, por Alckmin, que oscilou entre 2º e 3º 

lugares nas pesquisas de opinião, enquanto Kassab, que começou a disputa em 3º lugar, foi quem 

mais atacou os opositores e se comparou a eles, desde o primeiro programa:  

“Primeiro, os dois [Serra e Kassab] acabaram com a taxa do lixo que a Marta tinha criado. Pra 

que mais taxa, gente? Brasileiro já paga tanto imposto. Depois retomaram as obras que estavam 

abandonadas e deram aí um novo ritmo para a cidade.(...) Eles puseram remédio - é, porque nem 

remédio tinha no posto! (...) E olha o leite que a meninada leva pra casa agora, é leite de 

qualidade. (...) Deixa o cara aí... O cara está fazendo direito. Vai dizer que não tá?” (Programa 

exibido em 20/08/2009).  

Além de uma linguagem informal, munida de crítica, mas sem violência, os ataques à Marta, 

principal alvo de Kassab, eram normalmente feitos por garoto propaganda ou locutor em off. O 

papel do prefeito era aparecer em seguida, reiterando o discurso em algumas situações “Ta tudo 

uma maravilha? Claro que não. Mas nesses 2 anos você não me viu aqui criando taxas, nem em 

cima do muro quando foi preciso defender os interesses da cidade” (Kassab, Programa exibido em 



14 

 

20/08/2009). Esta parecia ser uma forma de sustentar uma imagem de não agressividade e de 

homem público preocupado com o trabalho. 

Kassab era também o candidato que mais usava tom de ameaça em seus programas (vide Tabela 3), 

mas normalmente com linguagem informal e, na maior parte do tempo, sem tons panfletários: “Não 

é hora de ficar inventando moda. O que nós precisamos é fazer funcionar melhor o que já existe e 

não deixar parar aquilo que a cidade já conquistou com muito sacrifício” (Programa exibido em 

22/08/2009) 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3  

Artifícios de proposição foram usados por todos os candidatos, como forma de convencer os 

eleitores através de suas propostas. Mas sedução também foi uma técnica utilizada, principalmente 

por Kassab e Marta, através de comparações de imagens de antes e depois de sua gestão, imagem de 

pessoas chorando, comícios com ovação, no caso de Marta, etc. 

Outra característica importante de se pontuar nesta disputa foi o uso de valores para sustentar a 

argumentação dos candidatos. No caso de Marta, sua gestão em São Paulo foi marcada por projetos 

sociais que beneficiavam as classes mais pobres da cidade
10

. De maneira esperada, essa imagem foi 

sustentada na campanha da petista, mas não exclusivamente: Alckmin e Kassab, ainda que em 

menor grau, também se utilizaram deste discurso de prioridade aos mais pobres, revelando mais 

uma vez uma convergência entre eles: “Cultura e lazer pra mim, não pode ser privilégio de rico, 

tem que ser um direito de todos” (Kassab, Programa exibido em 05/09/2008). “[Queremos] ampliar 

                                                 
10

 Seu apoio entre a população de periferia é sempre evidenciado nas pesquisas de opinião e nos resultados 

georeferenciados das eleições. 

Retórica da 

mensagem Alckmin Kassab Marta 

Sedução 37% 74% 58% 

Proposição 89% 89% 100% 

Ameaça 5% 63% 11% 

Valores 21% 21% 42% 
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a rede de escolas técnicas por toda a cidade, para que as escolas fiquem o mais perto possível dos 

locais de moradia. Principalmente, nos bairros mais distantes e para os que mais precisam” 

(Alckmin, Programa exibido em 29/08/2008).  

No que diz respeito aos oradores dos programas, conforme Tabela 4, Alckmin foi o que mais 

concentrou o discurso. Marta foi quem, por outro lado, mais teve a presença de seu patrono político, 

Lula. Alckmin e Kassab, que compartilharam do mesmo patrono, José Serra, o utilizaram em 

medidas iguais, ainda que, como visto na Tabela 2, Alckmin tenha feito maior uso da imagem de 

Serra e, algumas vezes, de Mario Covas, do que Kassab.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 

O Kassabinho, único personagem animado das três campanhas, apesar de ter aparecido em quase 

todos os programas do democrata, não falava, aparecendo apenas como ilustração.  

Em relação ao apelo e objetivo das mensagens, os três candidatos utilizaram-se de motes 

pragmáticos, principalmente, onde faziam menção ao seu passado, às obras já realizadas, às 

garantias de que as propostas seriam cumpridas, etc, conforme tabela a seguir: 

Orador Dominante Alckmin Kassab Marta 

Próprio candidato 100% 100% 100% 

Patrono político 11% 11% 21% 

Garoto propaganda 26% 53% 89% 

Líder partidário 0% 0% 5% 

Locutor em off 74% 100% 100% 

Cantor em off 42% 53% 68% 
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Apelo e objetivo da mensagem 

Apelo (mote do comercial) Alckmin Kassab Marta 

Pragmático 89% 100% 100% 

Ideológico 11% 11% 47% 

Político 16% 5% 5% 

Emocional 74% 95% 79% 

Objetivo da mensagem Alckmin Kassab Marta 

Ataque 47% 84% 63% 

Defesa 0% 21% 11% 

Exortação 100% 100% 100% 

Tabela 5  

A candidata petista foi a que mais fez menção a aspectos ideológicos em sua campanha. A luta 

pelos pobres, como principal bandeira, foi a mensagem mais recorrente. Já os aspectos políticos 

foram mais usados por Alckmin que seus adversários, através da menção à história política de seu 

partido. 

Aspectos emocionais, com depoimentos de cidadãos, dramatização de situações difíceis vividas 

pela população, choros de emoção, elogios aos candidatos, etc, foram recursos bastante utilizados 

por Alckmin, Marta e Kassab, com mais recorrência nos programas deste último:  

“- Antigamente era complicado, viu? Agora, melhorou muito. [lágrimas] Desculpa” “Tem nada 

que se desculpar não, doutora. Gente, o depoimento dessa médica, que convive com a dor e o 

sofrimento das pessoas, serve pra muito candidato e candidata pensar duas vezes antes de ficar 

atacando pedra no trabalho do Kassab” (Médica e Locutor em off. Programa exibido em 

15/09/2008). 
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 E para além da exortação, utilizada nos programas de todos eles, sempre no sentido de convencer o 

eleitor de ser a melhor opção para a cidade, o ataque foi uma tática recorrente, ainda que menos a 

Alckmin e mais a Kassab. 

As características pessoais dos candidatos foram bastante utilizadas nos programas como forma de 

convencer o eleitor sobre sua escolha (vide Tabela 6). Os programas de Kassab, através de 

exemplos sobre o fechamento de postos de gasolina que vendiam combustível adulterado, 

implantação do Cidade Limpa (em linhas gerais, proibição de outdoors na cidade) e do Rodízio de 

caminhões chamava atenção para sua coragem e firmeza. Marta, por outro lado, também enfatizava 

a sua postura frente à “máfia dos transportes” e aos opositores políticos em geral, quando da 

inauguração dos CEUS na cidade. Os dois candidatos abusavam de imagens para confirmar o 

discurso. Ao contrário de Alckmin que utilizava exemplos como a construção da calha do Rio Tietê, 

que combateu as enchentes na cidade, com mais ênfase ao discurso e às palavras: firmeza, força e 

ousadia. 

Características Pessoais Alckmin Kassab Marta 

Honestidade/ integridade 26% 21% 11% 

Firmeza 37% 63% 37% 

Ternura/ compaixão 21% 21% 37% 

Competência/ preparo 95% 100% 100% 

Desempenho/ sucesso 95% 100% 100% 

Dinamismo 0% 95% 16% 

Tabela 6  

Observando a agenda temática dos candidatos (Tabela 7), notamos que o principal assunto 

levantado dizia respeito a questões sociais e a projetos que influenciariam diretamente a vida dos 

cidadãos em saúde, educação e transporte, prioritariamente. Kassab tinha propostas para estas três 

áreas e era um dos responsáveis por destacá-las, mas saúde era o seu carro chefe, assim como era 

também o de Alckmin. Marta não se ausentou do tema, porém, a candidata não tinha ações 

relevantes de sua gestão na área da saúde, o que diminuía suas garantias de sucesso. Alckmin, por 

outro lado, utilizava sua formação em medicina para apresentar suas principais obras, como 
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governador: construção de nove hospitais no estado, implantação do Dose Certa (programa de 

fornecimento gratuito de remédios) e criação das AMAs, estas divulgadas com ênfase por Kassab.  

Temas (agenda temática) Alckmin Kassab Marta 

Administrativos 11% 26% 5% 

Políticos 16% 11% 0% 

Sociais 95% 100% 100% 

Econômicos 0% 11% 16% 

Tabela 7  

Sendo assim, entre os três candidatos, Kassab e Alckmin tinham melhores condições de galgar o 

tema da saúde de igual para igual, não fosse a superioridade de performance visual e variedade de 

recursos do programa de Kassab, como veremos mais adiante nas Tabelas 8 e 9.  

Em educação, a situação para Marta poderia ser diferente: o CEU tornou-se o projeto-solução da 

educação abarcando creches, EMEIs, ensino fundamental e ensino técnico, porém, Kassab se 

utilizou destas obras e associou a elas melhorias. Assim, para a população, que podia estar certa de 

que o projeto seria continuado, a escolha deveria se dar entre “quem criou e idealizou de maneira 

diferente, mais inclusiva” e “quem continuou e melhorou”. Neste debate, Alckmin não aderiu nem 

criticou, buscando transmitir seu pioneirismo em criação de escolas técnicas e expansão da 

universidade estadual da cidade, com a criação da USP Leste, mas sem desdobramentos, uma vez 

que os cursos técnicos já estavam sendo pautados e a questão da expansão da universidade não 

corresponde à alçada municipal para ser discutida.  

No transporte, Kassab também pautou a questão, através da divulgação do investimento de 1 bilhão 

de reais feito no metrô em sua gestão, e da continuidade e ampliação do Bilhete Único. Nesta área, 

Marta tinha em seu currículo a construção de corredores, a renovação da frota de ônibus e, 

novamente, a criação do Bilhete Único – também divulgados pela situação. Já Alckmin 

argumentava principalmente que, como governador, tinha acumulado conhecimento sobre o metrô e 

tinha ajudado a amplia-lo. Para o mundo futuro, todos os candidatos falavam em melhoria e 

ampliação dos corredores e ampliação do metrô. Como garantia, enquanto Kassab tinha a vantagem 
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de falar de um investimento já realizado e que seria continuado, Marta não tinha histórico de obras 

neste meio de transporte e Alckmin tratava de forma pouco concreta sobre o tema.  

“Metrô é uma obra complexa, que exige muito conhecimento. Como vice-governador do querido 

Mario Covas, e depois governador, investi grandes recursos e estudei muito. (...) Conheço cada 

quilômetro do que foi feito, e sei que posso ajudar muito o governador José Serra, não só com os 

recursos da Prefeitura (...), mas também com minha experiência nas obras de ampliação do metrô” 

(Alckmin. Programa exibido em 05/09/2008).  

Em relação às técnicas e aos formatos de produção, como podemos ver na Tabela 8, os programas 

de Alckmin foram os que menos variaram e mais se concentraram no pronunciamento do candidato. 

Por um lado, esta opção favorecia uma relação mais intimista entre o candidato e o telespectador e 

transmitia características como integridade, sinceridade do candidato que, ao invés de usar muitas 

imagens e estímulos, preferia focar, sem intermediários, sua personalidade. No entanto, esta forma 

de apresentação tinha um ritmo mais lento se comparado aos concorrentes. E se é verdade que “uma 

imagem vale mais que mil palavras” a estratégia de Alckmin de transmitir suas idéias através de  

falas genéricas e abrangentes pode ter tornado falha e pouco incisiva a sua comunicação.  

Formato Alckmin Kassab Marta 

Pronunciamento do candidato 100% 100% 95% 

Documentário/ Telejornal 68% 100% 100% 

Entrevista/ Debate com candidato 0% 0% 37% 

Videoclipe/ Ilustração 53% 74% 68% 

Dramatização/ Ficção 26% 74% 42% 

Depoimentos populares/ do povo 79% 100% 84% 

Depoimentos de pessoas conhecidas 11% 16% 16% 

Tabela 8  
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Técnicas de Produção Alckmin Kassab Marta 

Produção de estúdio 95% 100% 89% 

Produção externa 84% 100% 100% 

Imagens de apoio 74% 100% 89% 

Letreiros 11% 37% 74% 

Locução em off 68% 100% 100% 

Ênfase na música 53% 79% 79% 

Tabela 9  

Kassab e Marta se destacavam no uso de variados estímulos imagéticos, apresentando-se de 

diversas formas, tanto em estúdio como em ambientes externos. No que se refere à dramatização, 

Kassab foi o candidato que mais usou este recurso. Um exemplo disso diz respeito a um de seus 

programas de sexta-feira, onde tematizou, oportunamente, a cultura e o lazer. Ao final, Kassab sai 

pelo corredor com paletó e pasta na mão, como quem está terminando um dia de trabalho, dizendo: 

 “Um último recadinho para a moçada que está saindo para a balada. Pessoal, se for beber, nada 

de pegar no volante. Procure lembrar que sempre tem um pai, uma mãe com o coração apertado 

enquanto você não voltar, e você é muito importante na vida deles. Boa noite, São Paulo e bom fim 

de semana” (Kassab. Programa exibido em 05/09/2008).  

O aceno de “até mais” com a mão na testa também lhe era característico. Marta, por sua vez, 

também fez uso de instrumentos de ficção em seu programa, e entre outros exemplos, a 

apresentação da proposta Internet de Graça, pode ser citada.  Na região da Av. Paulista, três garotos 

propagandas falam do projeto. A câmera é colocada próxima ao chão, de forma que o 

enquadramento de baixo para cima pegue tanto o orador como o céu, onde várias ondas, simulando 

os sinais de internet, se movimentam. Um som, com acordes eletrônicos que remetem à tecnologia, 

é tocado ao fundo, enquanto os garotos propaganda, intercalando-se, explicam como a internet irá 

funcionar (Programa exibido em 10/09/2008).  
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Em relação à linguagem, o Programa de Kassab era mais informal, mais próximo de diálogos. As 

músicas foram ferramentas importantes, que sintetizavam os conceitos de “dinamismo”, o reforço 

do bom mundo atual – obras já realizadas – e o seu nome: “Nele a gente pode confiar/ Ele a gente 

sabe que é capaz/ Provou que conhece, já mostrou que faz/ Quero Kassab, eu quero...” (várias 

vozes, ritmo agitado, às vezes encenado por jovens). 

No programa de Marta, os jingles também desempenhavam papel importante e, às vezes, 

enfatizavam o otimismo no futuro: “Carrega na catraca, Metrô na Periferia, Vai e Volta todo dia, 

Internet de Graça, 3 novos hospitais, 31 policlínicas/ Quero Marta, quero mais” (várias vozes, 

ritmo agitado). 

Mais de 50% dos programas de Alckmin também se utilizaram deste recurso, principalmente ao 

final das peças e com mensagem mais ampla:“Ele já provou que faz, por isso a gente sabe que o 

Geraldo é capaz/ Tem força para realizar e determinação para mudar/ Porque São Paulo não vai 

parar/ Geraldo, mão firme, rumo certo/ Garra, coragem, coração, SP na mão certa” (cantor com 

sotaque nordestino, ritmo lento) 

 

Considerações finais 

Buscamos aqui analisar o primeiro turno da eleição para prefeitura de São Paulo em 2008 com foco 

nos programas eleitorais dos principais candidatos, através da transposição de uma metodologia de 

análise inicialmente utilizada para estudo de propagandas de curta duração.  

Em relação à metodologia adotada, ela mostrou-se bastante eficiente para o complexo objeto 

escolhido – constituído por uma gama grande de programas enredados por uma competição 

acirrada, com mudanças importantes de cenário. Sua utilidade está em permitir mapear diversas 

características de um filme de TV, e também de outras mídias, constituindo-se numa ferramenta 

prática e objetiva de comparação entre os candidatos. Vale, no entanto, traçar alguns comentários 

sobre a experiência de adaptação da metodologia a programas de longa duração, que nos faz 

recomendar alguns procedimentos relacionados à sistemática de aplicação.  

Nosso experimento contou com 57 programas eleitorais de 4 a 8 minutos de duração. Notamos que, 

para um filme conter uma ideia codificável podem ser necessários 5 segundos para que seja dita 
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uma frase ou 1 segundo para que seja mostrada uma imagem. Considerando uma peça de 7 minutos, 

teremos ao todo 420 segundos e 84 a 420 situações a serem codificadas, as quais podem se perder 

se não for respeitado um método que exija atenção de todos estes conteúdos. Neste caso, é 

interessante que as peças sejam decupadas em planos iguais de segundos, com pausa para análise de 

cada um deles. O tempo de investigação será maior, mas o peso dado à capacidade de atenção 

ininterrupta do pesquisador será menor e os dados quantificados ganharão em objetividade. Este 

método não foi utilizado no presente trabalho. 

A divisão em planos de segundos também permitirá trabalhar com a ideia de multiplicidade de 

códigos num mesmo filme, garantindo, além da informação de presença/ausência das categorias 

analisadas, tal qual fizemos aqui, o total de repetições, que reflete a importância de cada categoria 

nas peças dos candidatos. Com isso, é provável que a criação de novos códigos, não contemplados 

na metodologia inicial, seja inevitável a cada campanha, mas seguindo uma matriz principal, a 

comparabilidade de resultados no decorrer do tempo será preservada e caminharemos cada vez mais 

para alcançar um livro de códigos exaustivo.  

Salvo tais adaptações, esta metodologia mostrou-se bastante eficiente não só para a análise de 

propagandas eleitorais, tal qual foi utilizada originalmente pelos seus autores, mas também para 

programas eleitorais de longa duração. Nesse sentido, esperamos ter contribuído para aumentar o 

espaço de estudos que foquem a comunicação dos candidatos como uma variável importante para 

explicar os resultados das eleições, ainda que reconheçamos a necessidade de estudos paralelos de 

opinião pública junto a eleitores-telespectadores que complementem a interpretação baseada no 

plano emissor-receptor de uma comunicação.  

No que diz respeito à disputa eleitoral de São Paulo e ao desempenho das candidaturas avaliadas, 

pontos importantes foram levantados. Num plano racional, o eleitor decide seu voto comparando as 

propostas dos candidatos e as ideologias defendidas, as quais funcionam como atalhos que 

representam as plataformas dos seus partidos (D’ ALIMONTE, 2004). Conforme se mostrou, não 

houve grandes diferenças entre os três candidatos, seja nas propostas que se assemelhavam, seja no 

discurso em favor do pobre, uníssono e recorrente. Numa situação em que o espaço político é 

determinado pelas semelhanças, o cálculo de escolha do eleitor, baseado na proximidade ideológica 

que se tem em relação ao candidato, é dificultado. Assim, a busca por uma identificação mais 

psicológica e afetiva com os atores políticos torna-se mais latente, aumentando as chances de que os 

programas e imagens dos candidatos se sobressaiam.  
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As performances de Marta e Kassab tinham equivalências em matéria de recursos de mídia, e nesse 

sentido, vantagens em relação a Alckmin, mas enquanto a campanha democrata tinha a tarefa de 

construir uma imagem a partir de um político desconhecido para a maioria da população, Marta 

tinha que ratificar sua boa imagem perante as classes mais baixas e tentar diminuir a rejeição 

enfrentada frente às classes mais altas. Esta segunda tarefa, no entanto, não foi buscada em nenhum 

programa e a primeira enfrentou a concorrência forte de Kassab, que construiu a imagem de um 

político bom de serviço para os mais pobres, sem deixar de ser uma opção natural, como Alckmin, 

das parcelas mais altas da população frente à Marta.  

Por fim, vale ressaltar que apesar de não termos nos debruçado sobre os programas do segundo 

turno das eleições, disputado por Kassab e Marta, a vantagem daquele sobre esta, alcançada já no 

primeiro turno, se manteve nas pesquisas com o acréscimo dos votos que migraram de Alckmin e se 

confirmou nas urnas, mostrando a força de convencimento do candidato e de sua bem sucedida 

campanha. 
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