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RESUMO 

 
O presente texto tem como referência uma pesquisa com o objetivo de reunir alguns conceitos do 

uso do rádio na comunicação política e avaliar o impacto deste veículo na campanha eleitoral de 

Lula em 2006. Para compreender o clima que antecedeu o processo eleitoral o estudo descreve, 

brevemente, o cenário político do país e posteriormente, analisa os jingles mais representativos 

da campanha do Presidente Lula, candidato à reeleição.  O modelo utilizado na análise foi 

centrado na sintaxe, semântica e pragmática proposto por Charles Morris. Esta metodologia foi 

escolhida com o intuito de realizar um estudo mais detalhado das peças do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral. O critério para selecionar os jingles mais representativos nos dois turnos 

da campanha esteve relacionado com a representatividade dos mesmos na estratégia da 

campanha eleitoral. 
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1. Introdução 

O rádio surgiu no século XX e trouxe uma nova possibilidade de acesso à informação, 

permitindo que um maior número de pessoas pudessem se informar, até mesmo os analfabetos 

que antes só tinham acesso às notícias, inclusive, no processo eleitoral, através de comunicação 

informal e também da atuação dos cabos eleitorais. Governantes e políticos perceberam o poder 

propagandístico desse meio utilizado com grande profusão durante os períodos de turbulência na 

História brasileira como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e a Ditadura. 

A importância do rádio como meio informativo se deve também a uma característica: sua 

capacidade de comunicar-se com um público muito diversificado que não necessita de uma 

formação específica para receber e decodificar a mensagem.  

A profissionalização das campanhas eleitorais, ou seja, o marketing político no Brasil é uma 

atividade relativamente nova, levando em conta o período da ditadura militar. O Brasil tem se 

destacado nas técnicas do marketing político, sendo que as mesmas se aprimoraram a partir de 

1982 com a redemocratização do país e a prática de eleições de dois em dois anos, para cargos 

proporcionais e majoritários. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT ABRAPCORP 6 - Comunicação pública, governamental e política. Evento componente do II 

Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas. 
2 Mestranda do Curso de Comunicação da Faculdade Cásper Líbero sob a orientação da Profª Dra. Heloíza Gomes de Matos, 

email: cristianesaless@bol.com.br. Este trabalho foi produzido como contribuição no GT de pesquisa: comunicação, capital 

social e TICs coordenado pela Profª Dra. Heloíza Matos do mestrado da Cásper Líbero. 
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O marketing político, recentemente, tem sido considerado uma atividade desenvolvida por 

empresas de publicidade, objetivando intervir nos resultados das campanhas eleitorais. O 

marketing político seria uma forma de alcançar o eleitorado e conquistar votos para um 

candidato através dos meios de comunicação de massa. 

No entanto, o rádio não tem recebido a devida importância dentro do novo contexto do fazer 

campanhas políticas no Brasil. Os políticos, ou até mesmo, os estrategistas das campanhas não 

utilizam o meio sonoro com a ênfase com que o meio foi usado em outras épocas por outros 

governantes, tanto no Brasil como em outros países. 

Neste sentido, e levando-se em conta que esta temática não é suficientemente explorada pelos 

pesquisadores, o presente artigo pretende expor um estudo sobre os jingles mais representativos 

da campanha presidencial de Lula em 2006, veiculadas no Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral radiofônico.  

 

2. Desenvolvimento 

Profissionalização das Campanhas Eleitorais 

Segundo alguns pesquisadores, a comunicação política do processo eleitoral tem se apresentado 

aos eleitores de maneira cada vez despolitizada. (CONTI, 2001) Isto acontece, sobretudo pelo 

fato da campanha política ser desempenhada por especialistas em comunicação, mas não tanto 

em política. A profissionalização tem se valido de pesquisas de opinião pública, quantitativas e 

qualitativas. Com estas técnicas, as expectativas e os anseios dos cidadãos são evidenciados e o 

coordenador de marketing da campanha apresenta aos eleitores um candidato que se aproxima de 

suas expectativas previamente apuradas na pesquisa, de maneira que não haja dissonância entre 

os valores indicados pelos entrevistados e as características do candidato. 

Essa profissionalização faz com que as campanhas percam um pouco das características clássicas 

da política, a persuasão e o argumento. Antes, o eleitor concordava ou não com a argumentação 

do político e então decidia seu voto. Na comunicação atual, as propostas e os projetos do 

candidato são adaptados de acordo com o desejo da maioria dos eleitores.  

Na eleição de 2006, a característica essencial foi a despolitização. (CONTI, 2001) Isto é, muita 

propaganda e a carência de debates sobre temas importantes para o país. Ao invés das discussões 

sobre projetos, a pauta da mídia para essas eleições esteve centrada na ética e na política. A 

mídia assumiu essa postura devido à crise que se instalou no governo desde 2005. 
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Cenário da Campanha: corrupção desencadeia a crise 

Lula chegou ao poder trazendo para o povo brasileiro novas esperanças de mudança para o país. 

No entanto, o bom andamento do governo petista foi abalado com os inúmeros escândalos que 

assolaram sua administração.  

A crise no governo Lula começou em 2004 quando o principal assessor do ministro da Casa 

Civil José Dirceu, Waldomiro Diniz, foi flagrado pedindo propina a Carlinhos Cachoeira, 

controlador de casas lotéricas. A finalidade era arrecadar fundos para o Partido dos 

Trabalhadores. Com o episódio, conhecido como escândalo dos Bingos, o poder de José Dirceu, 

braço direito do presidente Lula, ficou sob suspeita. 

Em maio de 2005 veio à tona o escândalo dos Correios. Um dos mais fiéis aliados do presidente 

Lula, o deputado Roberto Jefferson, surgiu como um dos principais personagens desse episódio. 

O funcionário dos Correios, Maurício Marinho é o personagem de uma fita em que aparece 

recebendo dinheiro de lobistas. Em depoimento à CPI dos Correios, Jefferson denunciou um 

esquema de compra de votos dos deputados da base aliada ao governo nas votações no 

Legislativo para aprovar as medidas do governo. Roberto Jefferson acusou o ministro José 

Dirceu de ser o mentor do mensalão, que deixou a Casa Civil após as denúncias. 

O Escândalo da quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Santos Costa foi um dos 

escândalos que explodiram no governo Lula. O Francenildo declarou ao jornal O Estado de S. 

Paulo que o ministro Antonio Palocci frequentava a mansão onde era caseiro. Lá ocorriam 

reuniões, churrascos e festas com garotas de programa, das quais participavam o ministro e os 

seus ex-assessores da prefeitura de Ribeirão Preto, para fechar negócios considerados suspeitos e 

dividir o dinheiro relativo a tais negócios. O ministro negou as acusações.  

A partir da quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro, a situação de Palocci ficou insustentável. 

No final de março, Antonio Palocci, último homem de extreita confiança do presidente que ainda 

permanecia no governo, perdeu o cargo de ministro da Fazenda. 

Em maio de 2006 a Polícia Federal deflagrou a Operação Sanguessuga para desmontar o 

esquema de irregularidades em licitações na área de saúde. que fossem destinadas. A CPI dos 

Sanguessugas investigou 90 parlamentares e 25 ex-parlamentares. E, recomendou a cassação de 

72 parlamentares. 

O Escândalo do Dossiê foi o nome dado às repercussões da prisão em flagrante de membros do 

PT acusados de comprar um dossiê de Luiz Antônio Trevisan Vedoin que incriminavam o 

candidato ao governo do estado de São Paulo, José Serra e outros políticos tucanos de terem 

relação com o escândalo das sanguessugas.  
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O presidente Lula exigiu explicações sobre a origem do dinheiro da compra do dossiê e Ricardo 

Berzoini afirmou não era do PT. Mesmo assim, Lula afastou Berzoini da campanha e nomeou o 

Assessor Especial da Presidência, Marco Aurélio Garcia para substituí-lo.  

A estratégia do presidente, durante todo o período, foi descolar o presidente Lula de seu governo 

e do PT. E, parece que esta foi a imagem que realmente ficou. Apesar dos escândalos que vieram 

à tona no governo Lula, a CNT/Sensus divulgou o resultado de uma pesquisa, em 12 de julho de 

2005, em que, Lula continuava com a popularidade em alta: 45,7% dos entrevistados afirmaram 

que ele não tinha conhecimento do mensalão, contra apenas 33,6% que achavam que ele sabia. A 

oposição, desnorteada, tentou entender os resultados da pesquisa. Como o presidente Lula 

aumentou sua popularidade, mesmo com as irregularidades que assolavam o PT e o seu governo? 

 

A Influência da Mídia no Processo Eleitoral 

Nos últimos processos eleitorais, os eleitores puderam observar mais atentamente a política 

brasileira e os candidatos que iam disputar o pleito. Isso acontece porque a mídia colocou o tema 

da eleição em pauta. Quando a mídia discute um tema, a população acompanha e também debate 

sobre o assunto.. 

A legislação eleitoral exige que os meios de comunicação façam uma cobertura igualitária, 

dando o mesmo espaço e tempo para cada candidato das eleições majoritárias. Isso até é 

cumprido, mas os meios abrem mão do seu legítimo papel de informar e analisar as políticas 

realizadas e propostas, tomando partido de um dos lados da disputa, ainda que nem sempre 

abertamente. 

Alguns, a exemplo da Carta Capital e O Estado de São Paulo, assumem abertamente suas 

preferências. Desde 2002, Carta Capital declarou explicitamente preferência pela candidatura de 

Lula no confronto com José Serra. Em 2006, voltou a escolher o presidente no embate contra 

Alckmin. Não faltou quem desaprovasse a conduta da revista por considerá-la imprópria de um 

jornalismo isento e pluralista. O Estado de S. Paulo apoiou abertamente a candidatura Serra, ao 

contrário dos demais que ostentavam uma imparcialidade inexistente.  

Do governo gostaríamos apenas de isonomia na distribuição da publicidade 

governista. Foi o que esperamos em 2003. Vínhamos de largo período de vacas 

da savana, graças ao democrata FHC, que praticamente nos negou seus 

anúncios oito anos a fio. Não é que a isonomia tenha sempre vigorado durante 

os quatro anos lulistas. Por exemplo, CartaCapital faturou menos junto ao 

governo do que Exame, da Editora Abril, revista quinzenal de business. A nossa 

é semanal de política, economia e cultura
3
. 

  

                                                 
3 Editorial publicado na edição 409 da Carta Capital em setembro de 2006. 
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Segundo Venício A. De Lima, a parcialidade e concentração da mídia alteraram o entendimento 

da crise política. Para o autor a crise política que o país viveu desde maio de 2005 se enquadra 

no conceito de “escândalo político midiático”, ou seja, “não existiria se não fosse na e pela 

mídia” (2006a). Segundo ele, por meio de uma narrativa própria, omitindo ou salientando fatos 

importantes, empresas de comunicação e jornalistas em geral acentuaram seu trabalho 

investigativo, considerando os acusados culpados antes mesmo de qualquer confirmação das 

denúncias, gerando falhas na ética do ofício. Outros autores também afirmam que o problema é 

que as concessões dos meios encontram-se sob domínio de grupos familiares e alguns políticos 

que comandam a comunicação no país e legislam em benefício próprio, pois a maioria deles 

encontra-se no poder. (REGO, 1985 / LIMA, 2006b) 

 

O Rádio nas Campanhas Político-eleitorais 

O marketing político-eleitoral pode ser definido como uma ação realizada por agências de 

publicidade, com a finalidade de interferir nos resultados das campanhas eleitorais através dos 

meios de comunicação de massa e conseguir votos para um candidato.. 

Um bom exemplo do uso político do rádio no Brasil foi quando Getúlio Vargas utilizou o meio 

sonoro como uma influente ferramenta de integração nacional. Outro episódio histórico que 

ilustra o domínio do rádio pode ser encontrado na Alemanha através do uso do meio na 

propaganda nazista. Desde o início do governo de Adolf Hitler em 1933, o ministro da 

propaganda, Joseph Paul Goebbels, conhecia o poder controlador do rádio e tornou o veículo no 

grande transmissor e manipulador da ideologia nazista. 

As profundidades subliminares do rádio estão carregadas daqueles ecos 

ressoantes das trombetas tribais e dos tambores antigos. Isto é inerente à 

própria natureza deste meio, com seu poder de transformar a psique e a 

sociedade numa única câmara de eco.(...) A famosa emissão de Orson Welles 

sobre a invasão marciana não passou de uma pequena mostra do escopo todo-

inclusivo e todo-envolvente da imagem auditiva do rádio. Foi Hitler quem deu 

ao rádio o real tratamento wellesiano. (MCLUHAN, 2000, p. 336 e 337) 

 

Mcluhan pondera ainda que caso a televisão já existisse em quantidade significativa no período 

do governo de Hitler, seu poder não teria durado muito tempo. Hitler só teve a forte experiência 

política que teve graças ao rádio e aos seus modos de discursar para o público.  

Para Schwartzenberg, embora o rádio tenha sido usado como ferramenta do autoritarismo, ele é 

também colocado à disposição de várias correntes e dirigentes. Nesse sentido, pode instigar a 

pluralidade democrática, despertando a atenção da sociedade para a política, até então 

precariamente seduzida pela escrita que é mais inacessível e mais dispendioso. 
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Este interesse político no rádio como meio de comunicação corrobora o seu poder e a sua 

influência. Atualmente a sua influência ainda permanece e pode ser constatada pela disputa que 

existe entre os políticos para obter uma concessão pública. Além disso, o rádio tem um enorme 

poder de penetração, chegando a lugares onde não existem outros veículos com programação 

local. Em seu artigo sobre as estratégias de marketing em campanhas eleitorais radiofônicas, 

Márcia Vidal Nunes relata que:  

O papel do rádio nas campanhas eleitorais vem sendo subestimado, mas sua 

participação é significativa nas campanhas eleitorais, em função do grande 

número de eleitores que ele atinge. O rádio, utilizando somente os elementos 

sonoros, assume uma perspectiva intimista, subjetiva, falando ao “coração” 

das pessoas. As aspirações coletivas, identificadas nas pesquisas eleitorais e 

capitalizadas pelo marketing político, são traduzidas nas idéias transmitidas 

através dos diferentes formatos radiofônicos no horário eleitoral gratuito no 

rádio, convertendo-se num excelente instrumento de persuasão política através 

da exploração do caráter emocional do meio. (NUNES, 2003 p. 1) 

 

A legislação brasileira proíbe o uso de emissoras de rádio para fins político-partidários. 

Entretanto, o que se pode observar é que prevalece o não cumprimento da lei e o uso sem limites 

do rádio para promover a imagem dos políticos tanto em períodos de campanhas eleitorais como 

antes e depois delas para manter-se sempre em evidência. Isso ocorre por que grande parte das 

emissoras é concedida pelo Estado aos políticos, fazendo com que o rádio perca, em parte, a 

função de promover os interesses de todos.  

 

3. Metodologia utilizada na análise dos Jingles 

 

Foram selecionados oito jingles dos dois turnos da campanha presidencial de Lula. No entanto, 

para um maior aprofundamento da análise proposta, foram escolhidos dois jingles 

representativos dos dois turnos da campanha. Os critérios para selecionar os mais representativos 

nos dois turnos foram os seguintes: os mais veiculados nos programas do HGPE; os que 

continham os principais slogans; e, aqueles que abrangiam os conteúdos simbólicos mais 

repetidos, de acordo com as estratégias do coordenador geral.  

O modelo utilizado foi a análise semiótica proposto por Charles W. Morris no livro Fundamentos 

da teoria dos signos. O autor estabelece categorias para analisar os elementos constituintes do 

estudo dos signos, a saber: sintaxe, semântica e pragmática. A metodologia foi adotada por 

permitir que o objeto de estudo pudesse ser descrito e analisado em níveis diferentes. No entanto, 

a autora da pesquisa não ignora a existência de outras metodologias de análise do discurso. 
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O processo de semiose é o foco de estudo do autor. Semiose é o processo pelo qual algo atua 

como signo. Esse processo envolve três elementos: o veículo sígnico que é aquilo que atua como 

signo; o designatum que é aquilo a que o signo se refere; e o interpretante que é o efeito gerado 

sobre o intérprete. De acordo com o seu modelo, o intérprete pode ser considerado um quarto 

componente. 

Através destes três elementos podem ser observadas outras relações diáticas. A sintaxe implica o 

estudo das relações dos signos entre si. A semântica designa a relação dos signos com os objetos 

que podem denotar. A pragmática expressa a relação dos signos com os seus intérpretes. 

(MORRIS, 1976) 

Decompor os elementos semiológicos do objeto de estudo para investigá-lo possibilita a 

elucidação e a compreensão de certos fenômenos ocultados sem esse tipo de pesquisa mais 

atomizada. 

A sintaxe lógica concentra-se na composição lógico-gramatical da língua, isto é, na dimensão 

sintática da semiose.  

O resultado é que hoje, mais do que antes, temos ao nosso alcance uma 

linguagem mais precisa para falar acerca da dimensão formal das línguas. A 

sintaxe lógica tem dado resultados de alto interesse intrínseco e fornecido um 

poderoso instrumento analítico; ela será usada extensivamente na análise da 

linguagem da ciência. (MORRIS, 1976, p. 29) 

 

Diferentemente das regras sintáticas, a semântica indica sob que condições um signo é aplicável 

a um objeto ou a uma ocasião. Sob a ótica da pragmática, uma estrutura lingüística é considerada 

um sistema de comportamento. Segundo o autor, na pragmática o que importa é o 

comportamento envolvido no funcionamento dos signos lingüísticos e com o contexto em que tais 

signos aparecem e funcionam (MORRIS, 1976, p. 52). 

Nesse sentido, a teoria dos signos está condicionada às fronteiras de espaço e tempo. Isso 

significa que os signos só podem ser compreendidos a partir de um referencial espacial e outro 

temporal. Por este motivo, a primeira parte deste trabalho visa situar o leitor no cenário em que 

os fatos se sucederam.  

A respeito da ordenação da semiótica, cada categoria depende da anterior ou anteriores assim, a 

semântica pressupõe a sintaxe e a pragmática pressupõe tanto a sintaxe como a semântica. Pois 

para que a relação dos signos com os seus usuários possam ser debatidos de maneira adequada é 

necessário conhecer a relação dos signos entre si e com aquelas coisas às quais eles se referem 

para seus intérpretes. 
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3.1 Descrição sintática 

A descrição sintática busca apresentar as qualidades intrínsecas das peças selecionadas, sem 

qualquer juízo de valor sobre elas. É apenas um detalhamento dos atributos característicos de 

cada peça estudada. 

A oralidade como código é constituída de signos sonoros específicos que criam 

a sua própria sintaxe e tem na exploração do tempo o “recurso” para 

perpetuar seus conhecimentos na memória de seus ouvintes. Permeadas de 

canções, narrações e principalmente de poesias marcadamente rítmicas, as 

produções orais de que se tem registro lançam mão do ritmo e da métrica para 

atender a necessidade de memorização. As técnicas de memorização baseavam-

se em fórmulas que, repetidas constantemente, asseguravam a assimilação do 

conhecimento. (SILVA, 1999 p. 51) 

 

Pode parecer estranho, mas o som possui uma função tátil que faz parte de uma dimensão mais 

perceptiva da mensagem mediatizada. Trata-se de um sentimento, uma qualidade que toca o 

ouvinte.  

O som é uma percepção auditiva, mas as ondas sonoras, que são produzidas 

por uma fonte vibratória sonora e que nos são transmitidas pelo ar, podem nos 

alcançar por outros meios. Além do ouvido, elas podem ser sentidas pela pele e 

pelos ossos de partes do corpo humano. (SILVA, 1999 p. 61) 

 

Duarte (1995 p. 25) complementa “nossa pele está longe de ser a armadura que protege e isola o 

corpo, ao contrário, somos continuamente banhados pelas vibrações audíveis e inaudíveis”. 

O que torna a tatilidade presente na performance emitida são as qualidades da voz, ou seja, a 

intensidade, o timbre, a altura, o volume e o ritmo que dão “formas” às informações transmitidas. 

Estas qualidades proporcionam a sensibilidade tátil dos ouvintes. (SILVA, 1999) 

Em nível sintático, a descrição feita é das propriedades internas, aspectos qualitativos e 

sensoriais. No caso do jingle, seria o tom de voz, ritmo, entonação, melodia. O primeiro jingle 

escolhido foi o oficial do primeiro turno que foi veiculado diversas vezes durante a campanha, 

inclusive no segundo turno, e sua duração é de dois minutos.  

 

Letra do jingle oficial  

É Lula de novo 

 

Não adianta tentarem me calar  

Nunca ninguém vai abafar a minha voz  

Quando o povo quer, ninguém domina  

 

O mundo se ilumina, nós por ele e ele por nós  

O mundo se ilumina, nós por ele e ele por nós  

 

O Brasil quer seguir em frente  

Com o primeiro homem do povo presidente  

Ele sabe governar com o coração  

E governa pra todos com justiça e união  

 

É o primeiro presidente que tem a alma do povo  

Que tem a cara da gente  

São milhões de Lulas povoando este Brasil  

Homens e mulheres noite e dia a lutar  

 

Por um país justo e independente  
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Onde o presidente é povo  

E o povo é presidente  

 

Por um país justo e independente  

Onde o presidente é povo  

E o povo é presidente  

 

Nós estamos aqui de novo...  [Coro]: Cantando!  

Um sonho novo... [Coro]: Pra sonhar!  

Nós estamos aqui de novo... [Coro]: Lutando!  

A esperança não se cansa... [Coro]: De gritar:  

 

[Coro]: É Lula de novo, com a força do povo!  

[Coro]: É Lula de novo, com a força do povo!  

[Coro]: É Lula de novo, com a força do povo!  

[Coro]: É Lula de novo, com a força do povo!  

 

 

 

O tom de voz do cantor é a do sertanejo. Os instrumentos mais ouvidos são o triângulo, a 

sanfona e a zabumba, tipicamente nordestinos. No início, a melodia traz um toque religioso, 

sofrido, de lamento. A voz do cantor tem, inicialmente, um tom mais lento, arrastando as últimas 

palavras de cada verso. Neste momento a voz do cantor é acompanhada apenas da sanfona.  

 

“Não adianta tentarem me calar  

Nunca ninguém vai abafar a minha voz  

Quando o povo quer, ninguém domina” 

 

Logo em seguida, o ritmo e a melodia mudam para um clima mais alegre e festivo que continua 

durante o restante do jingle. Neste momento, os outros instrumentos passam a compor a música, 

o que dá o tom mais animado do jingle.  

Na penúltima estrofe o ritmo muda para um xaxado (um tipo de dança que se parece com o forró, 

o nome e o ritmo surgiram com o arrastado do chinelo dos cangaceiros contra o chão), também 

muito comum no nordeste brasileiro.  

O segundo jingle selecionado foi “A voz de Deus é a voz do povo” por conter os dois principais 

slogans da campanha no segundo turno. Ele foi veiculado diversas vezes durante o segundo turno 

e sua duração é de dois minutos e quarenta e três segundos.   

Letra do Jingle  

A voz de Deus é a voz do povo 

 

 

 

A voz de Deus é a voz do povo 

Olha Lula aí de novo 

Lula é um grande presidente 

E vai continuar com a gente 

 

Não troco o certo pelo duvidoso 

Eu quero Lula de novo 

Lula é um grande presidente 

E vai continuar com a gente 

 

Continua nosso companheiro 

Deixa o homem trabalhar 

Humilde, justo e verdadeiro 

Deixa o homem trabalhar 

 

Não é só o nosso presidente 

Lula vai continuar 

É um grande amigo da gente 

Eu quero Lula lá 

 

A voz de Deus é a voz do povo 

Olha Lula aí de novo 

Lula é um grande presidente 

E vai continuar com a gente 
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Não troco o certo pelo duvidoso 

Eu quero Lula de novo 

Lula é um grande presidente 

E vai continuar com a gente 

 

Nosso Brasil no rumo certo 

Deixa o homem trabalhar 

O futuro não é mais incerto 

Deixa o homem trabalhar 

 

Nosso povo agora é quem decide 

Lula vai continuar 

Eu quero Lula lá 

Eu quero Lula lá 

 

Nosso povo pobre hoje tem vez 

Deixa o homem trabalhar 

Meu Brasil auto-suficiente 

Deixa o homem trabalhar 

 

Lula governa para todos 

Eu quero Lula lá 

Por isso é que ele é diferente 

 

A voz de Deus é a voz do povo 

Olha Lula aí de novo 

Lula é um grande presidente 

E vai continuar com a gente 

 

Não troco o certo pelo duvidoso 

Eu quero Lula de novo 

Lula é um grande presidente 

E vai continuar com a gente 

 

Eu quero Lula lá 

Deixa o homem trabalhar 

Tá tudo andando direitinho 

Deixa o homem trabalhar 

 

Ele trata o povo com carinho 

Eu quero Lula lá 

E a gente não tem por que mudar 

Eu quero Lula lá 

 

O jingle é um forró onde podem ser ouvidos os instrumentos mais característicos deste tipo de 

música, a sanfona, a zabumba e o triângulo. Embora também dê para ouvir um pandeiro e algum 

instrumento de sopro, cujo ritmo não é tão festivo quanto o jingle oficial “É Lula de novo” do 

primeiro turno, mas é bem rítmico.  

Ele introduz alguns novos slogans para a campanha do segundo turno como “Não troco o certo 

pelo duvidoso”, “Deixa o homem trabalhar” e “Eu quero Lula lá”. Antes de iniciar a letra, o 

jingle apresenta uma pequena introdução apenas instrumental. Um verso é cantado pelo vocalista 

e no seguinte ele é sempre acompanhado de um grupo de segundas vozes. O ritmo é quase 

constante durante toda a música e a voz do cantor também.  

No final do jingle, o som diminui e o cantor termina a canção em um compasso mais lento, meio 

arrastado. Ao terminar a letra, o jingle encerra com um fundo que vai se transformando e ficando 

muito parecido com um trecho do hino nacional. 

 

3.2 Análise Semântica 

Este item pretende analisar como os signos propostos contribuem nas construções de sentidos 

(semântica). No caso das peças radiofônicas, seria o contexto, a mensagem, o conteúdo.  

Em programas ou peças eleitorais radiofônicas a repetição é um recurso imprescindível e muito 

explorado na hora de redigir os textos. Além da intenção de fixar uma idéia na memória do 
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ouvinte, a repetição ou redundância funciona também para minimizar possíveis problemas de 

entendimento da mensagem no momento em que é pronunciada. 

Dentro deste mesmo contexto, algumas funções gramaticais são igualmente muito exploradas 

neste tipo de programa como a função referencial, fática, conativa e emotiva. Destas, com 

certeza, as mais usadas são a emotiva e a conativa, também chamada de apelativa. Nela o 

emissor busca persuadir o ouvinte através de algum argumento, enquanto a emotiva tem como 

objetivo sensibilizar ou emocionar os receptores. 

O jingle oficial começa com um tom de denúncia contra aqueles que desejam calar o presidente 

Lula. A letra mostra que com o apoio do povo, nem a oposição e nem os escândalos de 

corrupção conseguem abalar a força de Lula. Em seguida, a mensagem do jingle narra a história 

sofrida de vida do candidato e a identificação do povo brasileiro que se vê representado através 

de Lula na presidência. A história de vida do candidato: um nordestino que chegou à presidência 

da república e que representa o povo no poder.  

Mais adiante o jingle apresenta a forma de governar de Lula. Um presidente do povo que 

governa com o coração e para todos. Na penúltima estrofe o jingle mostra a coragem e 

persistência do presidente (e sempre colocado junto ao povo – „NÓS‟) para continuar 

trabalhando pelo povo brasileiro. É a busca de engajamento para fortalecer sua reeleição. 

As funções conativa e emotiva podem ser identificadas logo de início nos primeiros versos do 

jingle, já a repetição fica por conta do refrão que busca enfatizar e persuadir os ouvintes. 

Os símbolos das mensagens têm o poder de representar idéias abstratas, convencionais. No 

jingle, encontramos vários símbolos: o próprio Lula que representa a vitória do povo; o povo que 

representa a força suprema; o coração (sensibilidade, bondade, generosidade); o sonho que 

simboliza um futuro melhor, esperança, desejo; a força do povo que significa a reeleição através 

do voto do povo; e, a própria música - símbolo da cultura nordestina. 

Fica clara a intenção de emocionar, de estabelecer uma identificação com o público nordestino, 

mais carente, mais sofrido. O tom de voz do cantor é a voz do sertanejo. Os instrumentos mais 

ouvidos são o triângulo, a sanfona, tipicamente nordestinos. No começo, a melodia carrega um 

toque religioso, sofrido, de lamento, buscando a fé e a esperança do eleitorado. Quando a 

melodia muda para um clima mais festivo, é como se essa esperança se materializasse.  

Em seu livro O estado espetáculo, Roger-Gérard Schwartzenberg apresenta uma classificação de 

alguns tipos de políticos mais freqüentes, entre eles estão o Herói, o Igual a todo mundo, o Líder 

Charmoso e o Nosso Pai. Essa tipologia identifica cada um dos personagens com algumas 
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características específicas de como cada líder se apresenta ao público. Dentro desta classificação, 

Lula se enquadra no tipo de líder Igual a todo mundo. O que caracteriza este arquétipo é o fato 

de ser um homem comum ou vindo da base popular que conseguiu se tornar um dirigente. Ele 

possibilita uma maior identificação com esta classe da população. 

Esta imagem foi bastante difundida no programa eleitoral gratuito e pode ser facilmente 

observada nas peças analisadas neste trabalho. Mas esta não é uma estratégia única da campanha 

de Lula, todos os candidatos, ou pelo menos quase todos, se relacionam com algum arquétipo e 

seguem a linha escolhida (que mais tem a ver com o perfil do político) durante toda a campanha.  

O jingle escolhido do segundo turno foi “A voz de Deus é a voz do povo”. É um forró que 

procura aproximar os nordestinos ainda mais do presidente. O jingle enaltece as qualidades do 

presidente e mostra que o povo o quer novamente “Lula é um grande presidente, e vai continuar 

com a gente”, “Continua nosso companheiro, deixa o homem trabalhar”, “Humilde, justo e 

verdadeiro”, “Não troco o certo pelo duvidoso, eu quero Lula de novo”, “Não é só o nosso 

presidente, ... é um grande amigo da gente”, “Lula vai continuar”, “Nosso povo agora é quem 

decide”, “Eu quero Lula lá”. O primeiro verso deste jingle, “A voz de Deus é a voz do povo”, é 

muito forte e atribui ao povo uma força divina, onipotente. E, essa força já decidiu o que é 

melhor para o país: Lula.  

Ele introduz alguns novos slogans para a campanha do segundo turno como “Não troco o certo 

pelo duvidoso” e “Deixa o homem trabalhar” que são muito usados em jingles e spots.  

A letra da música elenca alguns méritos do presidente que justificam sua continuidade junto ao 

povo: “Nosso Brasil no rumo certo”, “O futuro não é mais incerto”, “Nosso povo pobre hoje tem 

vez”, “Meu Brasil auto-suficiente”, “Lula governa para todos”, “Por isso é que ele é diferente”, 

“Tá tudo andando direitinho”, “Ele trata o povo com carinho”, “E a gente não tem por que 

mudar”. 

O jingle é encerrado com um fundo que vai se transformando e ficando muito parecido com um 

trecho do hino nacional, o que passa a idéia de patriotismo por parte do candidato. Este jingle 

tem uma intenção evidente de elevar as qualidades, o apoio recebido pelo povo brasileiro e a 

certeza da continuidade. 

 

3.3 Análise Pragmática 

A pragmática é a parte mais complexa de ser analisada já que expressa a relação dos signos com 

os seus intérpretes. Sob o ponto de vista da pragmática, uma estrutura lingüística é considerada 

um sistema de comportamento onde a interpretação dos signos lingüísticos é bastante 
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complicada e os resultados individuais e sociais são especialmente relevantes. As questões 

apresentadas pela comunicação eleitoral são difíceis de serem quantificadas e descritas 

objetivamente.  

No entanto, como esta pesquisa não tem foco na recepção, a pretensão foi de fazer esta 

interpretação a partir de entrevistas e do resultado do pleito. A estratégia usada por Lula na 

campanha de não atacar os adversários foi muito válida e bem vista pelos cidadãos. A campanha 

foi altamente propositiva e de prestação de contas. Os pontos fracos do candidato foram tratados 

na medida da necessidade, para esclarecer ou firmar posição. 

Conforme já foi mencionado anteriormente e, ao contrário do que esperava a oposição, Lula 

cresceu a partir do horário eleitoral discorrendo sobre o que o governo fez e Alckmin caiu 

falando do que faria. Alckmin adotou uma linha de agressão e denúncias de escândalos.  

A campanha do petista não focou muito o adversário, a não ser para responder aos ataques. As 

peças analisadas acima investiram num tom para emocionar e criar identificação do eleitor com o 

candidato.  

As peças foram produzidas com linguagem simples, marcante e bons slogans que fazem 

referência a “suposta” perseguição dos adversários e da mídia, como por exemplo: “deixa o 

homem trabalhar”, “é Lula de novo com a força do povo”, “não troco o certo pelo duvidoso 

quero Lula de novo”. A campanha trabalhou bem o campo simbólico e emocional o que fortalece 

a posição dos lulistas e pode angariar novos adeptos. 

Segundo o publicitário responsável pela campanha da reeleição, João Cerqueira de Santana 

Filho
4
, a vitória do Lula deve-se ao fato de ele ter construído duas figuras no imaginário do 

eleitorado mais pobre, uma de homem “fortão” e outra de “fraquinho”. Ele explica que o 

“fortão” aparece na mente desses eleitores como um homem do povo, mas que “chegou lá”, 

"rompeu todas as barreiras sociais e conseguiu o impossível, tornando-se um poderoso" e, a isso 

soma-se a idéia de que ele não abandonou suas origens. Mas, quando Lula é atacado pelos rivais 

políticos, a figura que surge no imaginário é do “fraquinho”, "o povão pensa que é um ato das 

elites para derrubar o homem do povo que está lá".  

No período dos escândalos foram realizadas diversas pesquisas para aferir o que os eleitores 

achavam do possível envolvimento do presidente nos esquemas de corrupção e pôde-se constatar 

que a imagem de Lula não ficou abalada. O pensamento do “povão”, como diz João Santana, 

parece ser realmente o de que as elites querem tirar o homem do povo do poder. Com o resultado 

                                                 
4 João Santana é publicitário e foi entrevistado por Fernando Rodrigues, em Salvador, para a edição de 05/11/2006 da Folha de 

São Paulo. 
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da eleição, ficou claro que grande parte do contingente que votou no Lula continua o isentando 

de qualquer culpa. 

A estratégia de João Santana foi concebida com base nas pesquisas quantitativas e qualitativas 

que ele acompanhava diariamente durante a campanha. Certamente, essa escolha foi muito 

explorada nas estratégias de campanha “Eu trabalho com o imaginário da população. Em uma 

campanha nós trabalhamos com produções simbólicas” afirmou o marqueteiro. 

Fica claro que, as palavras e expressões usadas nas peças refletem exatamente o que afirmou 

João Santana no parágrafo anterior, elas buscam sensibilizar e criar uma identificação com a 

massa. O ritmo e a entonação dos jingles também foram usados em sintonia com esta estratégia. 

Todos esses elementos juntos criam um cenário acústico que vai além dos ouvidos e “toca” os 

eleitores. 

 

4. Considerações Finais 

 

Segundo Bayma (2002), a posse das emissoras de rádio e TV por grupos familiares e pelas elites 

políticas locais ou regionais é o que se convencionou chamar de coronelismo eletrônico e este 

fenômeno é a principal característica da atual configuração do domínio oligárquico sobre os 

meios eletrônicos no Brasil. 

Sobretudo na conformação atual da sociedade nas quais as interações sociais são intermediadas 

pelos meios de comunicação de massa e não mais pelos argumentos entre os sujeitos. A mídia 

assume um papel essencial na vida das pessoas. Dentro deste novo contexto, a exaltação da 

forma prevalece em detrimento do conteúdo das mensagens emitidas. Em países como o Brasil, 

com elevado grau de analfabetismo, este novo formato de comunicação com a sociedade tem um 

forte impacto no modo como os indivíduos moldam suas vidas, tendo em vista o papel de 

socialização e de formação do senso crítico da mídia. 

Apesar de o rádio ser um veículo com um enorme potencial na área política, nem os 

pesquisadores nem os estrategistas de campanha têm dado o devido valor ao meio, a exemplo de 

outros momentos da história do rádio. O grande desafio desta pesquisa foi agregar os conceitos 

teóricos existentes à prática da realização das campanhas político-eleitorais através de um estudo 

minucioso de algumas peças radiofônicos do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral, levando-

se em consideração o cenário político da disputa do pleito. 

O jingle foi escolhido como objeto do estudo por ser uma mensagem publicitária em forma de 

música, elaborada com um refrão simples, curto e atraente, facilitando a memorização rápida. 
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Por estas características, o jingle tornou-se uma peça fundamental no jogo do convencimento 

eleitoral. Assim, as letras foram usadas freqüentemente nas peças eleitorais, como referências 

indiretas ou de duplo sentido, enviando mensagens de caráter subliminar à mente dos ouvintes.  
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