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RESUMO 

 

Nesta monografia analisou-se duas candidaturas que protagonizaram 

intensa disputa durante o primeiro turno das eleições municipais em Porto Alegre no 

ano de 2008: Maria do Rosário (PT) e Manuela D’Ávila (PCdoB). Observou-se que 

as duas candidatas procuraram apresentar-se como agentes de renovação do modo 

de fazer política na cidade, e com isso os principais objetivos deste trabalho 

encontram-se em definir as principais características do discurso do novo, presente 

em ambas campanhas, bem como verificar se estas constituíam-se como 

tipicamente personalistas ou o apelo partidário fazia-se presente nas campanhas 

das candidatas. Para alcançar tais objetivos, utiliza-se a Teoria do Discurso como 

principal referencial teórico, mais especificamente o conceito de discurso político. 

Outro conceito utilizado foi o de Democracia de Público, como base para permear a 

discussão entre personalismo e apelo partidário. Percebeu-se que a renovação 

proposta pelas campanhas passava tanto pelas candidatas quanto os partidos; e 

que a presença dos partidos políticos na campanha eleitoral das candidatas 

analisadas é forte, contendo também traços personalistas. 

 
Palavras-Chave: Campanha eleitoral. Discurso político. Personalismo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

This monograph examines two candidates that lead intense disputes in the 

first round of municipal elections in Porto Alegre in 2008: Maria do Rosário (PT) and 

Manuela D'Ávila (PCdoB). We found that both candidates tried to present themselves 

as agents of renewal in order to change the way of making politics in the city, and 

with that the main objectives of this work are in defining the main characteristics of 

the new speech, present in both campaigns, as well as to check if they were to be 

typically personalistic or if the party appeal was present in the campaigns.To achieve 

these objectives, we used  the Theory of Discourse as the main theoretical 

framework, specifically the concept of Political Discourse. Another concept, the 

Audience Democracy, was used as a foundation to permeate the discussion between 

Personalism and party appeal. It was noticed that the renewal proposal was present 

in both campaigns , applied to both candidates as well as the parties, and that the 

presence of political parties in the campaigns is considered strong, with personalism 

traits also. 

 

Key Words: Electoral Campaign. Political Discourse. Personalism.  
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INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2008 foi ano eleitoral, em todo o país foram realizadas eleições 

que visavam à escolha de prefeitos e vereadores. Nesta monografia, iremos 

trabalhar especificamente com a campanha à Prefeitura de Porto Alegre. A escolha 

por este tema de pesquisa foi influenciada principalmente pelo fato de que 2008 foi 

um ano em que a disputa eleitoral pela prefeitura da capital do Rio Grande do Sul foi 

marcada por características peculiares, dentre elas a divisão da esquerda em três 

candidaturas representativas: Maria do Rosário (PT), Manuela D’Ávila (PCdoB) e 

Luciana Genro (PSOL). A este ineditismo deve ser acrescentado o fato que, destas 

três candidaturas, pelo menos duas tinham chances reais de passarem ao segundo 

turno, a de Maria do Rosário e Manuela. Estas candidatas protagonizaram uma 

intensa disputa em busca desta vaga, ao lado de José Fogaça (atual prefeito de 

Porto Alegre que concorria à reeleição), visto que este candidato já havia garantido a 

sua presença no segundo turno, de acordo com pesquisas de intenção de voto1. É 

na campanha destas duas candidatas que esta monografia irá se focalizar, uma vez 

que procuraremos identificar as estratégias de diferenciação entre as candidatas e a 

construção da categoria discursiva novo, presente em ambos discursos, seja na 

“quebra com a velha política”, “uma nova esquerda”, representada por Manuela, ou 

na imagem de Maria do Rosário, que tem “experiência para fazer o novo”. 

Como podemos observar na tabela a seguir, as duas candidatas obtiveram 

um número expressivo de votos no primeiro turno da eleição, juntas elas somaram 

mais de 300 mil votos, o que representou um pouco mais de 38% dos votos válidos: 

 

 

 

 

                                                 
1 De acordo com dados de pesquisa de intenção de voto Datafolha, publicada em 04/10, véspera do 
primeiro turno da eleição para prefeitura de Porto Alegre, José Fogaça (PMDB) contava com 41% dos 
votos válidos, enquanto Maria do Rosário (PT), aparecia com 21% e Manuela D’Ávila (PCdoB), 17%. 
A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais. Assim, temos que Fogaça já poderia 
considerar-se no segundo turno, enquanto ainda pairava uma certa indecisão sobre quem seria a sua 
adversária, visto o empate técnico entre as duas candidatas, considerando a margem de erro da 
pesquisa. 
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Tabela 1 – Votação no primeiro turno das eleições 2008  

Candidato Total de Votos % 

José Fogaça 346.427 43,85 

Maria do Rosário 179.587 22,73 

Manuela D'Ávila 121.232 15,35 

Luciana Genro 72.863 9,22 

Onyx Lorenzoni 38.803 4,91 

Nelson Marchezan Junior 22.365 2,83 

Vera Guasso 6.174 0,78 

Carlos Gomes 2.548 0,32 

Fonte: TRE-RS 

A candidata Maria do Rosário passou ao segundo turno da eleição com o 

candidato José Fogaça, onde obteve 327.799 votos – 41,05% do total de votos 

válidos. Esses dados mostram a importância e a magnitude eleitoral das candidatas 

que iremos analisar nesta monografia.  

O objetivo geral deste trabalho será, então, analisar as estratégias utilizadas 

pelas referidas candidatas em suas campanhas para construírem suas imagens e 

diferenciarem-se entre si. Para isso, será fundamental entender a formação da 

categoria discursiva novo, uma vez que acreditamos que a principal estratégia de 

diferenciação utilizada pelas candidatas reside no contraste entre juventude, 

representada por Manuela e condição essencial para a renovação, e na experiência, 

representada por Maria do Rosário, candidata de um partido que já esteve a frente 

de Porto Alegre por 16 anos, que tem um modo de governar conhecido pelos porto-

alegrenses e que tenta em 2008 voltar à prefeitura com uma candidata nova, que 

nunca havia concorrido efetivamente ao cargo de Prefeita2 (em 2004, concorreu à 

vice-prefeita na candidatura liderada por Raul Pont), e que carrega consigo a 

experiência necessária para fazer o novo. 

Sendo assim, acreditamos que a construção da categoria discursiva novo 

também está ligada à imagem pessoal das candidatas, ainda que estas possuam um 

                                                 
2 Maria do Rosário venceu prévia do PT em Porto Alegre em 2008, derrotando Miguel Rossetto, 
garantindo assim que seria candidata do partido à Prefeitura. Apesar de ter sido uma disputa acirrada 
(ela conseguiu 2.193 votos contra 2.137 de Rossetto), cabe aqui ressaltar que Rosário venceu não só 
o candidato da Democracia Socialista (corrente hegemônica do Partido), como também o preferido 
por grandes figuras do PT, entre elas Olívio Dutra e Tarso Genro. 
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respaldo significativo de seus partidos. Em outras palavras, pensamos que o 

personalismo esteve presente em ambas candidaturas, uma vez que a imagem 

pessoal do candidato é elemento-chave na hora da decisão do voto, porém não 

podemos esquecer da importância dos partidos políticos. E quando falamos em 

Porto Alegre, é de extrema significância lembrarmos que a divisão da esquerda é um 

fator novo nas eleições municipais de 2008. O PCdoB pela primeira vez lança sua 

candidatura própria, e é na imagem de Manuela, uma jovem deputada federal, (já 

havia sido eleita vereadora, e tem uma larga participação na política estudantil), que 

o partido aposta para conseguir vencer as eleições, bem como a ampla coligação3. 

Por outro lado, o PT tenta fugir da velha tríade de candidatos à prefeitura (Tarso 

Genro, Olívio Dutra e Raul Pont) e para isso lança Maria do Rosário como candidata, 

uma mulher com grande experiência política – foi vereadora, deputada estadual e 

federal, exerceu cargos de liderança dentro do partido – e é nela que se encontra 

representada a tentativa de renovação do PT em Porto Alegre. Portanto, aqui se 

definirá outros objetivos desta monografia: verificar até que ponto ambas campanhas 

foram marcadas pelo personalismo, e analisar a presença dos partidos políticos na 

campanha eleitoral de TV das candidatas. 

Para realizarmos este trabalho, recorremos à análise do Horário de 

Propaganda Eleitoral Gratuita (HPEG) de TV de ambas as candidaturas, durante o 

1° turno de campanha eleitoral, sendo este o objeto empírico do presente trabalho. A 

sua escolha deve-se principalmente a sua abrangência no eleitorado, por ser 

veiculado em dois horários, sendo um desses durante o “horário nobre” da televisão, 

e por acreditarmos que atualmente é o local onde podemos perceber mais 

claramente a construção e a conseqüente desconstrução dos discursos políticos, ou 

seja, é a arena onde se dá este embate entre partidos, ideologias e discursos de 

candidatos. 

Esta monografia procura contribuir para o debate acerca da influência da 

mídia nas campanhas eleitorais, assunto de suma importância nos dias atuais dentro 

da Ciência Política, pois não é mais possível ignorar o peso que o marketing tem na 

construção de uma imagem política, especialmente em época de campanha 

eleitoral. Com o advento da televisão como principal meio de informação do eleitor 

sobre os candidatos, é preciso desvendar afinal qual é o papel da mídia dentro das 

                                                 
3 Coligação "Porto Alegre É Mais" (PCdoB-PPS-PR-PTdoB-PMN-PSB-PTN). 
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campanhas eleitorais, e se este é um fator decisivo ou não para o êxito de uma 

candidatura, bem como sua personalização.  

A questão do personalismo nas democracias representativas atuais é outro 

debate importante no qual este trabalho procura inserir-se. Cada vez mais é 

colocada sob questão a importância dos partidos dentro de uma campanha, em 

contraste com a imagem pessoal do candidato. Com o presente trabalho, 

procuramos trazer este debate para analisar as eleições à prefeitura de Porto Alegre 

no ano de 2008. 

A presente monografia estará dividida em quatro capítulos. Em um primeiro 

momento, faremos a apresentação dos referenciais teóricos e metodológicos 

pertinentes a esta pesquisa. No segundo capítulo, analisaremos a conjuntura sobre 

a qual se desenvolveu a eleição de 2008; retomaremos alguns pontos cruciais ao 

entendimento do cenário político em que se desenrolaram as eleições 2008 em 

Porto Alegre; para tanto será retomada a campanha eleitoral de 2004 à prefeitura 

bem como acontecimentos anteriores às eleições 2008 que possam ter influenciado 

na construção dos discursos das candidatas.  

Finalmente, partiremos para a análise do objeto empírico, as propagandas 

eleitorais de TV, à luz da teoria e conceitos em que se apóia esta monografia, e por 

fim apresentaremos as conclusões alcançadas provenientes desta análise. 
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1 METODOLOGIA E REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

Considerando que o tema desta pesquisa são as campanhas eleitorais das 

candidatas Manuela e Maria do Rosário, gostaríamos de destacar neste capítulo 

alguns conceitos sobre a Teoria do Discurso na Ciência Política, já que este é um 

método e um referencial para muitas pesquisas que trabalham com campanhas 

eleitorais. É o método escolhido para guiar este trabalho. Iniciaremos apresentando 

o conceito de discurso político. Trataremos também de trazer discussões atuais 

sobre campanhas, mídia e marketing eleitoral, necessárias para que possamos 

entender a construção do discurso político na atualidade. Ainda analisaremos o 

conceito de democracia de público, bem como a relação deste conceito com os 

partidos políticos no Brasil; ou seja, colocaremos algumas questões que entram em 

debate com a visão essencialmente personalista da democracia brasileira proposta 

por Manin, e que ajudam a compreender o prisma sobre o qual analisaremos o 

material empírico deste trabalho. 

  

1.1 TEORIA DO DISCURSO E DISCURSO POLÍTICO 

 

A Teoria do Discurso é um método surgido inicialmente no campo da 

lingüística, e que cada vez mais tem ganhado espaço dentro das Ciências Sociais, 

sendo muito utilizado na Ciência Política na análise de campanhas eleitorais. O 

principal objeto desta teoria é o discurso, que é entendido como uma construção 

social, portanto não individual, que só pode ser analisado considerando seu contexto 

histórico-social, suas condições de produção. Nesta monografia, trabalharemos 

especificamente com o conceito de discurso político, e para um melhor entendimento 

deste, recorremos à definição dada por Céli Pinto em seu artigo denominado 

“Elementos para uma Análise de Discurso Político”. 

Para Pinto, a característica fundamental do discurso político é que este, para 

sua sobrevivência, necessita impor a sua verdade para muitos, e ao mesmo tempo é 

o que está mais ameaçado de não conseguir; é o discurso cuja verdade está sempre 

ameaçada em um jogo de significações, já que está sempre inserido em um cenário 

de disputa. Sendo assim, sofre cotidianamente a desconstrução por parte dos outros 
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discursos, mas ao mesmo tempo só se constrói pela desconstrução do outro. Temos 

então que o discurso político precisaria ser analisado em duas linhas: o seu êxito em 

desconstruir o outro e a forma como constrói a si próprio, como oposição ao outro. O 

discurso político é, então, uma tentativa de fixar sentidos, mas carrega consigo a 

condição de ser provisório, pois está sempre sob a ameaça de ser desconstruido. 

Falando especificamente dos discursos das candidatas analisadas nesta 

monografia, acreditamos que na construção de seus discursos, mais 

especificamente de como se articula a categoria novo à imagem das candidatas, há 

uma tentativa de vincular a juventude de Manuela à sua capacidade de renovação 

na política (ou seja, ela é capaz de fazer o novo porque ela é jovem, traz consigo a 

juventude, caráter essencial para a renovação), enquanto Maria do Rosário tem a 

experiência necessária para ser a prefeita de Porto Alegre, e sua candidatura ( bem 

como a de seu partido) simboliza a renovação de um modo de governar já conhecido 

dos porto-alegrenses, ou seja, há uma tentativa de vincular a sua experiência com a 

capacidade de realizar o novo.  

Outro aspecto importante do discurso político é que ele tenta alcançar o 

maior número possível de eleitores, e a procura por essa identificação é maior em 

eleições majoritárias, onde o candidato tenta se aproximar do eleitor médio (AMES, 

2003). Sendo assim, o candidato busca interpelar todos os segmentos da sociedade, 

sem distinções. Essa questão da identificação do eleitor com o discurso também é 

salientada por Céli Pinto, que afirma que “o discurso político é do sujeito por 

excelência” (PINTO, 2003).  Podemos então afirmar que o eleitor se identificará com 

o discurso que mais encontrar afinidades, aquele onde ele consegue se identificar e 

onde encontra suas demandas como sendo possivelmente atendidas. O que 

procuramos investigar neste trabalho é: quais são as condições de emergência do 

discurso de renovação, quais as motivações que essas duas candidatas 

encontraram para apostarem em tal discurso, e tentar distinguir qual a conjuntura 

que favoreceu a construção deste tipo de discurso. 

 

 

 

 



 

 

15 

1.2 CAMPANHAS ELEITORAIS E MÍDIA 

 

Quando falamos em campanhas eleitorais de TV nos dias atuais, não 

podemos deixar de abordar a influência da mídia e do marketing político nas 

mesmas. Luiz Felipe Miguel faz uma interessante reflexão acerca do tema 

campanha eleitoral e mídia. Para o autor, a presença da mídia nas campanhas 

eleitorais modificou as características do discurso político, com base nesta afirmação 

apresenta quatro fatores que 

“[...] promovem um salto de qualidade, ou talvez, da falta de qualidade no 
discurso político, que precisa ficar cada vez mais imagético (a palavra cede 
lugar à imagem), íntimo (a interlocução com o público é substituída pelo 
bate-papo com o espectador individual), fragmentado (o raciocínio longo e 
complexo é descartado como ”cansativo”) e difuso (nenhum segmento da 
sociedade deve ser melindrado).” (MIGUEL, 2000). 

Ou seja, de acordo com Miguel, podemos concluir que o discurso de 

campanha de certa forma sofreu uma simplificação com a presença da mídia; 

aposta-se muito mais em imagens do que palavras, é a imagem do político que está 

em jogo (em conseqüência a de seu partido também), e o discurso panfletário acaba 

cedendo a um discurso que tenta se aproximar mais do eleitor.  Porém, é importante 

ressaltar que acreditamos que ainda há espaço para ideologias e o confronto de 

idéias e propostas, afinal não se faz uma campanha apenas com confronto de 

imagens, e sim com propostas de governo. 

Flávio E. Silveira (2000), em seu artigo “A dimensão simbólica da escolha 

eleitoral”, afirma que o poder sedutor das imagens, da mídia e do marketing político 

tem estimulado o surgimento de novas interpretações sobre o comportamento 

eleitoral, o que ele caracteriza como dimensão simbólica da escolha eleitoral: 

“O voto é definido, de modo geral, em função do candidato e não do partido, 
mas não se trata de um voto personalista na antiga acepção, como um voto 
dado em função da adoração e devoção pessoal, de subordinação ao chefe 
político local, de fidelidade pessoal [...] O seu voto (do eleitor) muda de 
direção rápida e freqüentemente, dependendo da capacidade de sedução 
das diferentes alternativas políticas”. (SILVEIRA, 2000). 

Silveira procura demonstrar a tendência a volatilização das escolhas 

eleitorais, constituindo assim um novo personalismo, onde não acontece uma 

obrigatoriedade ao voto fiel à políticos; o eleitor, a cada eleição, escolhe em qual 
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candidato votar, com base em atributos simbólicos dos candidatos percebidos 

através da mídia. A importância da mídia reside, então, na sua efetividade em 

construir essa imagem política que se pretende apresentar ao eleitor, calcadas em 

atributos como, por exemplo: idoneidade, honestidade, confiabilidade, entre outros. 

Tem-se, na campanha de 2008, duas alternativas de escolha entre candidatas que 

creditam em sua capacidade de renovação o êxito em construir uma Porto Alegre 

melhor. E o papel da mídia em ressaltar características pessoais que possibilitem 

esta capacidade é consideravelmente forte, uma vez que o que o marketing político 

tenta “vender” seu produto (no caso, as candidatas) como a melhor alternativa para 

os anseios do eleitor. O candidato que pode assegurar isto muda de eleição para 

eleição, de acordo com as estratégias utilizadas durante sua campanha, e como isto 

afeta o eleitor. Se considerarmos as eleições de 20044, onde Fogaça aparece com 

um discurso intermediário, não-radical, ou seja, o discurso da mudança com 

segurança (DIAS, 2008) passando uma sensação de confiabilidade; e desta forma 

conseguiu se eleger, quebrando a hegemonia do PT em Porto Alegre, podemos 

compreender o anseio das duas candidatas em se apresentarem como alternativas 

de renovação. Fazem isto tentando captar o eleitor que não está satisfeito, ou que 

não foi atingido com a mudança proposta por Fogaça, e de uma maneira em que 

possam transmitir uma aura de credibilidade ao eleitor. 

Murilo Soares (1994) aponta que as pessoas que se apóiam principalmente 

na televisão para obter informações sobre a campanha eleitoral aprendem pouco 

sobre os pontos programáticos dos candidatos e menos ainda sobre suas 

prioridades, usando informações baseadas excessivamente nas características 

pessoais como critério eleitoral. De acordo com a sua visão, o eleitor levaria em 

conta apenas a imagem que ele tem do candidato, seus atributos, a forma como ele 

se apresenta durante a campanha, a despeito das ideologias de seus partidos 

políticos. Portanto, a divisão da esquerda nas eleições de Porto Alegre não teria 

uma significância na hora de escolher entre as duas candidatas ora analisadas, 

bastaria apenas o eleitor ligar a imagem jovem de Manuela à renovação; ou então 

ligar a imagem de Maria do Rosário à renovação de um modo de governar já 

conhecido da população de Porto Alegre. Esse tipo de afirmação nos parece um 

tanto vazia, sabemos que os determinantes de um voto, apesar da influência da 
                                                 
4 As eleições 2004, bem como suas implicações à campanha 2008, será melhor tratada no capítulo 3 
da presente monografia. 
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mídia, não passa apenas pela identificação do leitor com a imagem pessoal de um 

candidato; o voto ideológico ainda tem espaço dentro deste que parece ser o 

reinado do marketing em campanhas eleitorais, e é ele que possivelmente pode 

ajudar a decidir uma eleição.  A acirrada disputa entre as candidatas aqui analisadas 

não se constituiu apenas em um confronto de imagens, se constituiu também 

através do embate entre dois partidos, que apesar de carregarem semelhanças 

ideológicas, precisavam garantir ao eleitor que a transformação era um processo 

que lhes envolvia igualmente, a renovação não era apenas uma característica das 

candidatas, e sim dos partidos envolvidos nessa disputa. 

 

1.3 DEMOCRACIA DE PÚBLICO 

 

Bernard Manin (1995), em seu artigo “As metamorfoses do governo 

representativo”, traz um importante debate acerca da democracia representativa nos 

dias atuais, quando conceitua democracia de público. Para ele, hoje a estratégia 

eleitoral dos candidatos e dos partidos repousa na construção de imagens que 

projetam a personalidade dos líderes, ou seja, os políticos chegam ao poder por 

causa de sua aptidão e de sua experiência no uso dos meios de comunicação de 

massa, não porque estejam próximos ou se assemelhem aos seus eleitores. Sendo 

assim, cada vez mais as pessoas tendem a votar em um candidato, e não no 

partido; estes continuam a exercer um papel essencial, mas tendem a se tornar 

instrumentos a serviço de um líder. Portanto, a democracia de público é o reinado do 

“comunicador”. Os candidatos precisam, então, identificar a si próprios, mas também 

definir quem são os seus adversários, e são essas diferenças que mobilizam os seus 

adeptos: 

“[...] O eleitorado apresenta-se, antes de tudo, com um público que reage 
aos termos propostos no palco da política. Por esta razão, denominamos 
esta forma de governo representativo de “democracia de público”. [...] Na 
democracia de público, os representantes políticos são atores que tomam a 
iniciativa de propor um princípio de divisão no interior do eleitorado. Eles 
buscam identificar clivagens e trazê-las ao palco. Mas é o público que, 
afinal, dá o veredicto.” (MANIN, 1995). 

Manin sem dúvida identifica de maneira muito clara essa tendência à 

personalização em democracias representativas atuais. Mas até que ponto essa 
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personalização da política afeta as eleições no Brasil? Para melhor 

compreendermos esta influência, recorremos ao artigo de Luciana Fernandes Veiga 

(2002), “Os Partidos Políticos na Democracia (de Público) Brasileira”. Para a autora, 

no período eleitoral, a exposição direta do candidato ao eleitor através da imprensa 

e da propaganda eleitoral conduz a um processo de personalização da disputa, 

porém não há como negligenciar a importância dos partidos nessa disputa. A 

influência da mídia no processo político eleitoral é cada vez mais forte, pois é 

necessário realçar cada vez mais as características pessoais do candidato a fim de 

garantir segurança, confiabilidade no futuro governo, caso seja eleito; o eleitor 

precisa acreditar que o político será capaz de ao menos cumprir parte do que está 

sendo prometido; é nesse momento que a sua imagem pessoal toma uma grande 

importância nesse processo de decisão de voto por parte do eleitor. É nesse ponto 

que a autora coloca que, além da importância da imagem pessoal que o candidato 

procura passar através da sua campanha, é igualmente imprescindível a imagem 

que os eleitores tem dos partidos, pois isso aumentaria ou não a percepção de 

garantia do cumprimento das propostas de governo: 

“A percepção da necessidade do princípio de conciliação política quando 
existem interesses opostos foi apresentada por Manin como uma 
característica dos eleitores de uma democracia de partidos. Desta forma, 
podemos identificar junto à democracia de público atual este resquício de 
democracia de partidos. [...] demonstrando que talvez ainda estejamos em 
um momento de metamorfose entre a democracia de partidos e a 
democracia de público e, por isso, os partidos ainda influenciam as 
decisões políticas”. (VEIGA, 2002). 

Quando apontamos, em um primeiro momento, que acreditamos em uma 

personalização da campanha política em Porto Alegre em 2008 das duas candidatas 

que estão sendo analisadas neste trabalho, não podemos esquecer da importância 

histórica da esquerda na cidade de Porto Alegre. Foi aqui que durante 16 anos o PT 

hegemonizou a disputa política, era intensa a participação popular em comícios e 

eventos de campanha, e a polarização política entre petistas (simpatizantes do PT) e 

os “anti-petistas” era um traço marcante do eleitorado porto-alegrense. Apesar da 

derrota sofrida em 2004 a um candidato da oposição, acreditamos ainda ser o voto 

ideológico, com base no partido político, um determinante na escolha eleitoral na 

cidade de Porto Alegre. Por isso a presença do partido político na campanha de 

Maria do Rosário, mesmo que de forma não tão intensa ainda é relevante em sua 

campanha, assim como Manuela. Ao se colocar como a representante da nova 



 

 

19 

esquerda, de quebra com a velha política, não credita apenas a si essa tendência à 

renovação, mas sim também ao seu partido, o PCdoB, que esteve coligado com o 

PT, na chamada Frente Popular, quebra essa aliança e concorre com sua própria 

candidatura ao pleito municipal. O PCdoB procura se colocar então como o partido 

que representa essa renovação, também quebrou com a “velha política” e por isso 

tem condições de alçar uma candidatura que traz em Manuela essa nova posição.  
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2 ANÁLISE DA CONJUNTURA 

 

Neste capítulo, procuramos compreender o cenário anterior às eleições 

municipais de 2008. Para tanto, acreditamos ser necessário apresentar um breve 

histórico das eleições de 2004, bem como o rompimento do PCdoB com a coligação 

Frente Popular, fato que acabou gerando as duas candidaturas que estão sendo 

analisadas nesta monografia. 

 

2.1 ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2004 – UM BREVE HISTÓRICO 

 

Para que possamos entender a formação dos discursos das duas 

candidatas, é preciso recorrer primeiramente à análise do que as eleições 2004 

significaram para o cenário político de Porto Alegre. O PT, partido de Maria do 

Rosário, governou a capital gaúcha durante 16 ininterruptos anos. Para Dias (2002), 

o feito do PT foi a construção de uma ampla hegemonia social, enraizada em torno 

de um projeto governamental pautado na participação direta da população nos 

negócios do Estado, ou seja, a criação do Orçamento Participativo. Desta forma, o 

PT conseguiu se consolidar como o único partido que poderia efetivamente 

representar o povo, enquanto a sua oposição conseguiria apenas representar os 

interesses das elites: 

“A identidade social construída pelo PT, em função de valores como 
democracia e participação popular, é difícil de combater retoricamente e por 
isso é hegemônica. O que os partidos de oposição tem feito não é combater 
os valores assumidos pelo PT, mas sim as práticas governamentais e seus 
resultados. Porém, nenhum deles tem sido bem sucedido em deixar a 
dimensão puramente crítica e construir um projeto alternativo convincente 
[...]” (DIAS, 2002). 

Através desta afirmação, fica claro que o problema dos partidos de oposição 

era conseguir formular um programa de governo que conseguisse corresponder às 

demandas de uma população já acostumada com o modo de governar de um partido 

que tinha como prioridade a valorização da participação popular no governo. Mas o 

que nos interessa aqui neste trabalho é compreender o que aconteceu em 2004, 

qual foi o método adotado pela oposição para desestabilizar essa hegemonia do PT. 
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Ao considerarmos o Orçamento Participativo (OP) como marca registrada do 

modo petista de governar, e que a permanência do PT na prefeitura significaria a 

única maneira da continuidade deste projeto, era preciso que algum candidato 

aparecesse com um discurso conciliatório, que garantisse à população de Porto 

Alegre a continuidade, e que conseguisse inspirar confiabilidade.  Para permear tal 

discussão, trazemos o artigo de Márcia Dias (2008) “Desejo de Mudança”: das 

motivações e razões que levaram à derrota do PT nas eleições de 2004”. Para a 

autora, são três os aspectos que garantiram a vitória de José Fogaça naquele pleito 

(e a conseqüente derrota do PT): a incorporação pela oposição do discurso e 

estratégias de campanha petistas, o discurso da mudança com segurança, e a 

desvinculação entre OP e PT. 

O que se viu na campanha da oposição em 2004 então foi a incorporação de 

símbolos populares, como por exemplo, exibições de imagens externas com muitas 

bandeiras, e foi ressaltada a importância da participação popular para um bom 

governo: “O candidato referiu-se à parceria com a sociedade como meio para 

encontrar soluções para os problemas da cidade [...] O slogan ”Prefeitura para quem 

mais precisa” foi utilizado extensivamente” (DIAS, 2008). 

O que o discurso de José Fogaça pregava, então, era uma continuidade do 

modo de fazer política que o PT incorporava como sendo unicamente seu. O que 

estava em jogo aqui era passar ao eleitorado a certeza de que suas demandas 

seriam plenamente atendidas, pois estes também fariam parte do seu governo e de 

certa forma ajudariam Fogaça a governar a cidade. Percebe-se então a apropriação 

do discurso que o PT pregou durante seus 16 anos na prefeitura, e que Fogaça 

também tentava apropriar-se.  

Um outro aspecto importante da campanha de Fogaça foi o discurso da 

mudança com segurança. Basta lembrarmos um de seus slogans de campanha 

“Manter o que está bom, mudar o que é preciso”; ele demonstra claramente o 

espírito conciliador que reinou durante toda a sua campanha.  Assim, fica claro o 

empenho de sua campanha em reconhecer os méritos do governo anterior, dando a 

idéia de continuidade, mas ao mesmo tempo mostrando que se algo precisasse ser 

mudado, seria mudado, e o mais importante, com a participação popular.  

Dias aponta que o mais curioso aspecto da campanha de Fogaça em 2004 

foi “ter se comprometido com um modo de fazer política, como se isso não fosse um 
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atributo do partido governista na época, mas um perfil da cidade e dos próprios 

cidadãos porto-alegrenses” (DIAS, 2008). Esta afirmação demonstra um outro 

importante aspecto do discurso do candidato: a tentativa de separação entre OP e 

PT.  O êxito do discurso de Fogaça esteve na colocação do OP como um sucesso 

administrativo que era fruto da própria população, uma conquista da cidade, e não 

dependia de um partido apenas para que fosse dada continuidade:  

“Os méritos da gestão petista foram, desse modo, relativizados. Seu mérito 
estaria em ter construído as condições para o bom governo e não dependia 
do PT a sua continuidade” (DIAS, 2008). 

Após esta breve análise da campanha do candidato vencedor nas eleições 

2004, podemos afirmar que seu principal mérito foi ter apostado em um discurso 

brando, conciliador, e que teve seu principal êxito na desvinculação do PT de um 

método de governo que era considerado como propriamente seu. Essas condições, 

aliadas com um desgaste natural de um partido que esteve durante 16 longos anos 

à frente da prefeitura, podem ter constituído terreno propício para a sua vitória no 

pleito. Mas não nos cabe analisar isto neste trabalho, e sim qual a influência deste 

discurso vitorioso em 2004 na construção dos discursos das candidatas analisadas 

nesta monografia. 

Acreditamos que a campanha de 2008, principalmente os discursos 

apresentados por Maria do Rosário e Manuela, são marcados pela suavização, 

assim como acreditamos que a vitória do discurso conciliador de Fogaça em 2004 

influenciou de maneira decisiva para esse abrandamento. Ambas as candidatas 

afirmam que irão “manter as coisas boas do outro governo”, ou seja, assim como em 

2004 a oposição se apropriou do discurso governista, o mesmo cenário se repete 

em 2008, agora de lados diferentes.  

 

2.2  O ROMPIMENTO DA FRENTE POPULAR 

 

As eleições 2008 foram marcadas por um fato peculiar: a divisão da 

esquerda em três candidaturas representativas: Maria do Rosário (PT), Manuela 

D’Ávila (PCdoB) e Luciana Genro (PSOL). Neste trabalho, focaremos a separação 

entre PT e PCdoB, especificamente. 
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O PCdoB esteve coligado diversas vezes com o PT5 desde que este 

assumiu a prefeitura de Porto Alegre, em 1988, com a eleição de Olívio Dutra, e esta 

parceria permaneceu até 2004, com a derrota de Raul Pont para José Fogaça. O 

que pretendemos aqui neste capítulo é entender quais os motivos que levaram à 

decisão do PCdoB em concorrer às eleições municipais de 2008 com candidatura 

própria, pela primeira vez em Porto Alegre. 

As razões pelas quais ocorre este rompimento são basicamente duas. Em 

primeiro lugar, podemos apontar a disposição de se apresentarem como uma 

alternativa, um novo arranjo partidário que ainda não havia governado Porto Alegre. 

Junta-se a isso o fato de o PT não abrir mão da cabeça de chapa, o que provocou 

um sentimento de exclusão por parte do PCdoB, que queria mais espaço dentro da 

campanha. Uma fala de Paulo Odone, presidente do PPS na capital, publicada na 

edição de Zero Hora de 01.03.2008, ilustra bem o que estamos relatando aqui: “Eles 

(comunistas) acreditam que o projeto do PT se esgotou em parte e o do Fogaça 

precisa avançar. Estamos abertos a todos os partidos”. (PSB, 2008). 

Não coincidentemente, foi o PPS um dos partidos que integrou a coligação 

liderada pelo PCdoB, lançando o deputado estadual Berfran Rosado como candidato 

a vice-prefeito. Por mais controversa que possa parecer esta parceria, que inclusive 

recebeu diversas críticas por parte de seus adversários, a tentativa aqui era mostrar 

que o PCdoB estava aberto ao diálogo. Esta estratégia de campanha permite 

apontar o fato de que a renovação propagada pelo PCdoB se apoiava justamente na 

questão da abertura para outros partidos que normalmente não fariam parte de uma 

coligação de esquerda como esta. Aqui, faz-se importante relembrar que o PPS, 

apesar de ter surgido como uma decisão de refundar o PCB (Partido Comunista 

Brasileiro), em termos regionais, e aqui falando especificamente de Porto Alegre, 

enquanto ainda era um partido pequeno, recebeu a filiação de nomes conhecidos do 

cenário político regional. Descontentes com a cúpula nacional do PMDB, um grupo 

liderado por Antônio Britto, e que contava com nomes expressivos como Nelson 

Proença, Cezar Busatto e Paulo Odone, integram-se ao PPS, que era justamente o 

                                                 
5 O PCdoB não esteve coligado com o PT nas eleições municipais de 1992 (quando se uniu ao 
PMDB, apoiando o candidato Cezar Schirmer) e em 1996 (quando juntou-se ao PDT, na campanha 
de Vieira da Cunha). No restante das eleições, fez parte da coligação chamada Frente Popular. 
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grupo político mais combatido pela Frente Popular quando esteve no governo do 

Estado entre 1994-1998. 

Outro motivo que pode ter motivado a decisão do PCdoB a lançar sua 

própria candidatura à prefeitura foi ter em Manuela um nome expressivo, que teria 

chances de obter sucesso em uma campanha à prefeitura. Este crédito de Manuela 

junto ao PCdoB foi alcançado através de seus resultados em outras eleições, nas 

quais concorreu como vereadora e deputada federal, sempre conseguindo se eleger 

com votações expressivas. Podemos indicar que estes resultados deram confiança 

ao PCdoB em romper com a coligação com o PT e tentar disputar pela primeira vez 

uma eleição à prefeitura com sua candidatura própria. 

Com isso o PCdoB também rompe com a prática de auto-exclusão do PT, 

que sempre optava por não fazer alianças com partidos não próximos no espectro 

ideológico, resultando em um certo isolamento, não só em nível municipal, como 

estadual.  
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, procederemos à análise do HPEG de ambas candidatas, 

onde primeiramente traremos alguns dados referentes às regras que permeiam os 

programas eleitorais de TV. Após esta breve explanação, passaremos então à 

análise das campanhas, onde apresentaremos uma breve biografia das candidatas 

para então passarmos à análise das campanhas de TV. A análise estará dividida em 

como as candidatas constroem o novo em suas campanhas políticas, e após 

passaremos a questão do apelo partidário em contraposição à presença do 

personalismo. 

 

3.1 AS ELEIÇÕES DE 2008 E O HORÁRIO GRATUITO DE PROPAGANDA 

ELEITORAL 

 

Para um melhor entendimento da legislação que rege o horário eleitoral 

gratuito na televisão brasileira, nos apoiamos no artigo de Venício Lima (1994), 

“Propaganda Política no Rádio e na Televisão: Notas e Questões sobre a Legislação 

Brasileira”.  Sabemos que, na tradição política brasileira, o acesso a radio e a 

televisão tantos dos partidos quanto dos candidatos a cargos eletivos é garantido 

por lei – atualmente pela lei 9.504/1997. Através dos partidos, os candidatos tem 

acesso à propaganda eleitoral em períodos anteriores às eleições, e os partidos tem 

como função a difusão dos programas partidários (LIMA, 1994). 

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para as eleições 

municipais do ano de 2008 começou no dia 19 de agosto, sendo veiculado até 2 de 

outubro, três dias antes do primeiro turno das eleições. De acordo com resolução 

22.718/08 do Tribunal Superior Eleitoral (TRE, 2008), o horário eleitoral tem dois 

blocos de 30 minutos por dia, no rádio e na TV, mais os spots ao longo da 

programação. Na televisão, das 13h às 13h30 e das 20h30 às 21h. Para prefeito, os 

programas foram transmitidos às segundas, quartas e sextas-feiras.  

Um terço do horário eleitoral (dez minutos) é dividido igualitariamente entre 

todos os candidatos a prefeito. Os outros dois terços, que totalizam 20 minutos, são 
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divididos conforme a quantidade de deputados federais eleitos pelos partidos em 

2006. Por isso, quanto mais partidos representativos tiver a coligação, mais tempo 

ela terá no horário gratuito de propaganda eleitoral. Como decorrência, isto 

influencia nas coligações partidárias, porque também acrescenta tempo de mídia 

para as candidaturas.  

Baseado no interesse desta monografia, a campanha eleitoral de Maria do 

Rosário e Manuela, tem-se a seguinte distribuição de tempo no 1° turno: Maria do 

Rosário (PT) dispunha de 4 minutos e 38 segundos de propaganda eleitoral, 

enquanto que Manuela contava com 4 minutos e 47 segundos, por contar com uma 

ampla coligação que lhe permitiu ter um maior tempo do que sua adversária, 

conforme mostra a tabela abaixo: 

TABELA 2 – Distribuição de tempo no HPEG 

Candidato(a) Tempo 

José Fogaça (PMDB) 6 min e 33 seg 

Onyx Lorenzoni (DEM) 5 min e 44 seg 

Manuela D'Ávila (PC do B) 4 min e 47 seg 

Maria do Rosário (PT) 4 min e 38 seg 

Nélson Marchesan Jr. (PSDB) (PSDB) 3 min e 49 seg 

Luciana Genro (PSOL) 1 min e 52 seg. 

Carlos Gomes (PHS) 1 min e 19 seg 

Vera Guasso (PSTU) 1 min e 15 seg 

Fonte: TRE-RS 

Percebe-se que as duas candidatas tinham somadas quase um terço do 

espaço do horário eleitoral, e que mesmo tendo menos tempo que o candidato Onyx 

Lorenzoni obtiveram uma votação muito mais expressiva do que este.  
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3.2 A CONSTRUÇÃO DO NOVO NA CAMPANHA ELEITORAL 

 

Neste item trataremos da principal discussão desta monografia, a construção 

do “discurso do novo”, presente em ambas campanhas das candidatas da esquerda. 

Primeiramente, analisaremos a campanha de Manuela D’Ávila, para em seguida 

partirmos para a análise da campanha de sua adversária petista. Enfim, 

discorreremos sobre personalismo e apelo partidário em ambas campanhas. 

 

3.2.1 Manuela D’Ávila 

 

Manuela Pinto Vieira D’Ávila, 27 anos, ingressou na vida política durante sua 

juventude. Em 2001, filiou-se ao PCdoB, partido em que se mantêm até hoje, onde 

já atuou tanto no Diretório Municipal quanto no Estadual. Em 2002, inicia sua 

participação na militância estudantil, quando foi coordenadora do Centro de 

Estudantes de seu curso de graduação, por dois anos. Logo após, em 2003, 

ingressou na UNE (União Nacional dos Estudantes), permanecendo até 2004, ano 

em que concorreu a seu primeiro cargo eletivo, elegendo-se vereadora em Porto 

Alegre. 

Nas eleições municipais de 2004, Manuela concorre a um cargo na Câmara 

de Vereadores de Porto Alegre. Durante sua campanha, ficou conhecida como a 

candidata da juventude, pois seu discurso era principalmente direcionado aos 

jovens, utilizando-se de recursos estéticos e de linguagem característicos a este 

grupo6. Durante seu mandato de vereadora, destacou-se pelo projeto que garantia 

meia-entrada para estudantes. É notória a identificação que Manuela buscava entre 

a juventude; ela era sua representante e iria lutar para conquistar e/ou expandir os 

direitos da população jovem da cidade de Porto Alegre. A eficácia de seu discurso 

foi comprovada nas urnas, onde foi eleita com mais de 9 mil votos. 

                                                 
6  Seu principal bordão “E aí, beleza?” foi muito difundido entre o eleitorado jovem. Outros recursos 
utilizados por Manuela foram a “Manuelete”, uma enorme boneca de espuma, representando a 
candidata e que lhe acompanhava durante sua campanha pelas ruas; e a sua linguagem durante a 
campanha de TV, onde constantemente referia-se aos seus eleitores como “galera”. 
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Após exercer seu mandato como vereadora por dois anos, Manuela foi 

lançada pelo seu partido como candidata à Deputada Federal, onde foi eleita com 

uma estrondosa votação. Neste pleito foi a mais votada, desbancando nomes 

importantes dentro da política rio-grandense, como por exemplo: Eliseu Padilha 

(PMDB), Vieira da Cunha (PDT) e Germano Bonow (DEM)7. A partir de então, 

Manuela foi considerada um “fenômeno eleitoral”, pois sua votação pode ser 

entendida como um acontecimento excepcional, que fugiu às expectativas de 

performance dos candidatos, ou seja, esse termo refere-se a “candidatos que em um 

rápido período de tempo são alçados da condição de meros figurantes para ocupar 

posição entre os favoritos ao pódio eleitoral”. (CARVALHO, 2005). Embora este 

termo possa trazer uma impressão de efemeridade, não foi isso que aconteceu com 

Manuela. Sua significativa vitória a tornou um grande nome dentro de seu partido  

que em 2008, ao não conseguir entrar em acordo com o PT, decidiu lançar Manuela 

como sua candidata à prefeitura de Porto Alegre, tendo como vice o deputado 

estadual Berfran Rosado (PPS).  O PcdoB então, formou a coligação “Porto Alegre é 

Mais”, que contava com a participação do PSB, PTN, PR, PMN e PTdoB.  

Ao apostar em um discurso de renovação, onde se apresentava como uma 

candidata disposta ao diálogo com a oposição (“marca de uma nova esquerda”), e 

que pregava a quebra com a velha política, Manuela recebeu duras críticas de seus 

antigos aliados, que argumentavam que seu vice era um típico representante desta 

velha política que ela tentava combater. 8  

Além disso, a candidata tentou se desvencilhar da imagem de candidata da 

juventude, ao afirmar que: “Não sou candidata da juventude, sou candidata à 

prefeita de Porto Alegre” (HPEG, 27.09.08). Esse desligamento de sua imagem 

política do eleitorado jovem já era algo a ser esperado, pois em uma eleição 

majoritária é necessário que o candidato procure se identificar com todos os 

segmentos da sociedade, e não apenas com um grupo específico. Para tanto, 

                                                 
7 Manuela foi a Deputada Federal mais votada naquela eleição, com 271. 939 votos; enquanto Eliseu 
Padilha (PMDB) obteve 140.494 votos, Vieira da Cunha (PDT), 100.057 votos e Germano Bonow 
(DEM), 73.405 votos. Fonte: TRE-RS (www.tre-rs.gov.br). 
 
8 O partido de seu vice, o PPS, além de ser o antigo partido de José Fogaça, era também o partido de 
Antônio Britto, governador do estado do Rio Grande do Sul nos anos de 1995-1999, que foi 
duramente criticado por sua política de privatizações. Esse foi um dos principais argumentos 
utilizados por suas adversárias Maria do Rosário e Luciana Genro (PSOL) ao contestarem a “quebra 
com a velha política” como verdadeira. 
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vemos Manuela, durante a sua campanha de TV, apostar em vestimentas que 

transmitam um ar mais sóbrio, em oposição ao jeans e camiseta vermelha 

constantemente utilizados durante suas campanhas à vereadora e deputada federal. 

Porém, mesmo ao tentar desligar-se do eleitorado jovem, a juventude de Manuela é 

algo que não se pode ignorar, e é com base nesta característica que ela se 

apresenta como a candidata da renovação. A sua jovialidade é posta como requisito 

primordial à condição de poder realizar algo novo pela cidade; embora a candidata 

não procure mais interpelar apenas o eleitor jovem, sua própria juventude é o que 

Porto Alegre necessita para mudar. 

Partindo da análise de seu HPEG, fica muito claro essa tentativa de associar 

a imagem de Manuela com a renovação, colocada como necessária para um bom 

governo em Porto Alegre. Logo em seu primeiro programa, temos contato com 

aquelas que seriam as principais frases que compõem a “base” de seu discurso de 

renovação: 

“Apresento uma nova opção, uma opção pelo diálogo, marca de uma 
esquerda e de uma política renovadas” (HPEG, 20/08/2208); 

“Construir um caminho novo, buscar novas idéias para resolver antigos 
problemas, mudar a atitude, renovar a prefeitura” (idem). 

Percebemos aqui uma tentativa de colocar o partido de sua principal 

adversária, o PT, como um partido “duro”, fechado para o diálogo, com o qual o 

PCdoB quebra e coloca-se como o partido da renovação. De fato, o PCdoB 

encabeçar uma candidatura e não estar mais à sombra do PT dentro de uma 

coligação produz um duplo efeito: lhe dá condições para afirmar que representa a 

mudança no jeito de governar a cidade, bem como cumprir o “ciclo evolutivo” dos 

partidos, ou seja, busca o seu crescimento. 

A aposta no nome de Manuela como representante da renovação, proposta 

que o PCdoB pretende implantar na prefeitura de Porto Alegre pode ser interpretada 

de várias formas. Manuela é uma candidata jovem, com grande expressão eleitoral 

dentro do Estado, sendo em termos regionais o nome de mais expressão dentro do 

partido atualmente. Costumeiramente, renovação está ligada com a idéia de novo, 

juventude, não que estas sejam premissas essenciais para o seu acontecimento. O 

que nos cabe entender aqui é que o principal objetivo da campanha política de 

Manuela é tratar a sua juventude, sua pouca idade, não como uma desvantagem, 
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mas sim um trunfo que lhe torna habilitada a implantar idéias novas e assim construir 

um novo tipo de governar a cidade.  

Um outro aspecto interessante em sua propaganda política foi ter abordado 

a união como condição de renovação. Citando falas utilizadas pela candidata 

conseguimos compreender melhor o que está sendo exposto aqui: 

“É unindo a cidade que vamos renovar a política e a prefeitura” (HPEG, 
19/09/2008); 

“Colocar os interesses da cidade acima dos partidos” (HPEG, 22/08/2008). 

Concordando com a visão da política porto-alegrense dividida entre PT e 

anti-PT, como afirma Márcia Dias (2002), entendemos que o partido de Manuela 

colocar-se como uma alternativa para essa polarização encaixa com o discurso de 

renovação defendido por eles. O PCdoB seria, então, o partido que acabaria com 

essa polarização, passando por cima de diferenças ideológicas, aberto para o 

diálogo, única forma de garantir melhorias para a cidade. É um discurso brando, que 

não parte para acusações diretas a sua principal adversária, e sim busca demonstrar 

que está disposto a superar diferenças em busca de um bem comum, para a cidade, 

o que explica também a coligação encabeçada pelo partido, é mais uma forma de 

demonstrar essa abertura ao diálogo.   

Quanto a esta questão, é interessante uma fala da candidata em seu 

programa, onde ela cita o presidente Lula (PT) e seu vice José de Alencar (PR)9 

como um exemplo de união que deu certo, apesar de serem de partidos que estão 

distantes dentro do espectro ideológico. Esta fala da candidata serve também como 

uma forma de justificar a sua aliança com o PPS, rebatendo críticas por ter se aliado 

com a “velha política” que ela quer renovar. Esta opção pelo diálogo faz com que 

Manuela se apresente então como a representante da “nova esquerda”, a esquerda 

renovada. 

 

 

  

                                                 
9  Ao ser eleito vice-presidente, José de Alencar pertencia ao Partido Liberal (PL), que mais tarde 
transformar-se-ia em PR (Partido Republicano).  
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3.2.2 Maria do Rosário  

 

Maria do Rosário Nunes, 42 anos, assim como Manuela, também ingressou 

na carreira política ainda na juventude. Iniciou sua trajetória política no PCdoB, 

sendo eleita vereadora de Porto Alegre, na legislatura 1993-1996, com 7.555 votos. 

No ano seguinte à posse como vereadora, troca de partido e ingressa no PT, pelo 

qual conquista a reeleição em 1996, sendo a vereadora mais votada, com mais de 

20 mil votos. Em 1998, é eleita deputada estadual, sendo a segunda mais votada no 

Rio Grande do Sul, com 77 mil votos. Já em 2003, exerce seu primeiro mandato 

como deputada federal, sendo reeleita em 2006. Dentro do PT, exerceu cargos na 

direção do partido, a nível municipal e estadual e concorreu a presidência nacional 

do partido em 2005. 

No ano de 2004, concorreu à vice-prefeita da capital do Rio Grande do Sul, 

na chapa liderada por Raul Pont. Foi nesta eleição que o PT sofreu sua primeira 

derrota após 16 anos à frente da prefeitura de Porto Alegre, sendo derrotado pelo 

candidato do PPS, José Fogaça. No ano de 2008, é a candidata da Frente Popular 

para concorrer ao cargo de prefeita de Porto Alegre. O que chama a atenção na sua 

escolha é o fato do PT ter, desta vez, escolhido um nome diferente dos já 

costumeiramente lançados como candidatos. Podemos afirmar que a partir daí já 

conseguimos identificar um traço de renovação dentro da campanha da Frente 

Popular à prefeitura, mas não é apenas isso que contribuiu para pensarmos a 

campanha de 2008 como marcada pela renovação.  

A derrota do PT em 2004, após uma hegemonia de 16 anos à frente da 

prefeitura de Porto Alegre, é um indício de desgaste do partido no comando da 

prefeitura, bem como um reflexo do governo de Olívio Dutra à frente do governo do 

Estado10 no, por isso a escolha de um candidato da oposição, José Fogaça. No ano 

de 2008, temos o PT como oposição, depois de estar um longo tempo no comando, 

e sua representante deve se apresentar como uma alternativa de renovação ao 

modo de governar já conhecido de seu partido. Acreditamos ser este o principal 

motivo de escolha de Maria do Rosário como candidata; ela, que nunca havia 

                                                 
10  O governo Olívio Dutra (1999-2002) foi marcado por conflitos entre governo e oposição, que 
culminou com a derrota no pleito de 2002, com a eleição de um governo com um discurso mais 
moderado, representado no candidato Germano Rigotto (PMDB). 
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concorrido pelo PT à prefeitura, apesar de ser um nome já consolidado dentro da 

política gaúcha.  

A sua experiência dentro do campo político é colocada em sua campanha 

como condição essencial para a renovação; a frase “experiência para fazer o novo” é 

constantemente utilizada dentro de seu programa eleitoral. Isto denota a importância 

que é dada à imagem pessoal da candidata, como forma de conseguir dar 

credibilidade à mudança da maneira de governar do Partido dos Trabalhadores. 

Sem dúvida, a principal meta da campanha é tentar consolidar a candidata Maria do 

Rosário como a personificação da renovação do PT. 

Talvez, o importante aqui é ressaltar que a experiência de Rosário, 

confirmada através de sua breve biografia que apresentamos aqui, é de suma 

importância para este “plano de renovação” que o seu partido pretende colocar em 

prática, estando à frente da prefeitura novamente. Mas não apenas a experiência 

dela, e sim também a experiência de seu próprio partido. A frase dita pela candidata, 

no seu programa do dia 20 de setembro, confirma o que estamos afirmando aqui: 

“Você sabe o que a Frente Popular já fez por Porto Alegre” (HPEG, 20/09/2008). Ou 

seja, não se trata de um completo abandono do jeito de governar petista, mas sim 

de uma adaptação. É interessante perceber que a candidata, logo em seu primeiro 

programa, apresenta–se como sendo portadora de um grande diferencial entre os 

outros candidatos, pois carregava consigo uma experiência positiva, mas ao mesmo 

tempo não estava amarrada a esta experiência, assim podendo ousar e variar, 

apresentando novas idéias. Ou seja, ela não nega nem rejeita o passado que o PT 

representou em Porto Alegre, mas procura se colocar como uma renovação do jeito 

de governar. 

Ao privilegiar o passado de seu partido na prefeitura de Porto Alegre, Maria 

precisa garantir ao eleitor que sua eleição não representa uma volta ao passado, 

mas sim um aprimoramento. Para isto, sua campanha recorre principalmente ao fato 

de a candidata ser do mesmo partido do Presidente da República. Aproveitando a 

popularidade do presidente, acreditava-se que seria um facilitador na conquista de 

votos. A questão do “trabalho em parceria” com o Governo Federal tem grande 

destaque em sua campanha. Este aprimoramento, então, encontra-se solidificado 

com a grande proximidade que Maria tem com Lula, demonstrada em sua campanha 
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pela apresentação de várias fotos em que os dois aparecem juntos, e também por 

serem do mesmo partido.  

Esta proximidade de Rosário com o presidente foi alvo também da 

campanha de Manuela. Em um de seus programas foi veiculado depoimento do 

Ministro dos Esportes Orlando Silva (PCdoB) afirmando que “eu tenho certeza que o 

coração dele (Lula) bate forte por Manuela Prefeita de Porto Alegre” (HPEG, 

22/09/2008). Este depoimento foi alvo de uma ação junto ao TRE-RS por parte da 

campanha de Rosário, a qual pedia a proibição de apresentação da imagem do 

Presidente sugerindo seu apoio à Manuela. Esta ação foi acatada pelo juizado 

eleitoral, uma vez que a lei 9.504/97 impede a participação em apoio a candidato de 

partido ou coligação de pessoa filiada a outra agremiação partidária. Uma 

declaração de um dos coordenadores da campanha de Rosário ilustra muito bem a 

principal motivação de ter entrado com este recurso junto ao TRE, fazendo alusão 

ao partido do vice de Manuela: “Há uma profunda contradição na campanha da 

adversária, pois tem gente lá que não aprova Lula” (JUSTIÇA, 2008). 

Temos então que, apesar de o partido de Manuela (PCdoB) fazer parte da 

base de apoio do governo Lula, assim como o PSB, um dos principais partidos 

coligados na campanha de Manuela, a campanha de Rosário procura de todas as 

formas fazer esta distinção entre as duas candidaturas, onde ela aparece como 

sendo a candidata do Presidente em Porto Alegre.  Neste caso, parece se tratar 

menos de um apelo partidário e mais de um interesse em transferir o grande capital 

político adquirido pelo presidente para a disputa municipal em Porto Alegre. 

Quando falamos em análise de discurso político, é importante considerarmos 

que o discurso político está a todo momento buscando desconstruir o outro, e só se 

constrói perante esta desconstrução. Quando Maria do Rosário em seu programa se 

coloca como a candidata que possui experiência e por isso pode realizar o novo, é 

uma clara tentativa de colocar Manuela como não habilitada para esta tarefa, pois 

ela seria ainda uma política inexperiente, em comparação com Rosário. Analisando 

a biografia de ambas candidatas, que foram apresentadas anteriormente, é evidente 

essa diferença em termos de experiência política, seja desempenhando cargos 

eletivos, dentro do partido, etc...  Todavia, não é apenas a experiência da candidata 

que está sendo destacada na sua campanha, mas também a experiência do PT na 

prefeitura de Porto Alegre: 
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“Trago comigo a experiência de 16 anos da Frente Popular” (HPEG, 
20/08/2008). 

Esta fala demonstra a intenção de fixar Maria como a candidata da 

experiência, em detrimento da pouca experiência de Manuela em comparação com 

ela, mas é importante lembrar que aqui está em jogo também a experiência do PT, 

em comparação com a do PCdoB. A pouca experiência de Manuela não lhe 

permitiria fazer o novo, bem como o seu partido não lhe daria a base necessária, ao 

contrário de Maria e do PT.  

Cabe aqui ressaltar que a campanha de Maria do Rosário logo no início não 

está preocupada em desconstruir o discurso de campanha apresentado por 

Manuela, este embate ficará mais acirrado com a divulgação das primeiras 

pesquisas de intenção de votos. Os dados ajudam a compreender o cenário de 

disputa em Porto Alegre, onde claramente não houve preocupação com o avanço do 

candidato Fogaça, e sim a grande disputa entre as duas candidatas analisadas 

neste trabalho. Com o favoritismo de Fogaça, conforme demostra o gráfico abaixo, a 

disputa estava em torno da segunda vaga ao 2° turno. 

Gráfico 1 – Pesquisa de intenção de voto x data  
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Como podemos ver neste gráfico, uma semana antes do início do HPEG 

(11/08/08) Maria do Rosário aparece com 6 pontos de vantagem sobre Manuela, o 

que colocava Rosário na frente da disputa. Porém, uma semana depois de iniciado o 

horário eleitoral, Manuela já havia ultrapassado sua adversária, configurando 

empate técnico, considerando a margem de erro da pesquisa.  É neste período que 

percebemos a preocupação da campanha eleitoral de Maria em tentar desconstruir a 

campanha de Manuela, e enquanto as duas travavam este combate, o candidato 

José Fogaça subia cada vez mais nas pesquisas de intenção de voto, o que lhe 

garantia uma posição confortável já no segundo turno.   

Apesar da campanha de Maria ter voltado sua atenção para a adversária, 

como forma de combater seu discurso e tentar assegurar seu lugar no segundo 

turno, vemos no gráfico que a vantagem pró Manuela aumenta durante todo o mês 

de setembro, até pouco antes da eleição, quando então as candidatas voltaram a 

empatar novamente. Esta proximidade nas pesquisas de intenção de voto das 

candidatas se manteve até o final do primeiro turno, quando ainda pairava a 

incerteza sobre qual das duas iria disputar o segundo turno ao lado de Fogaça, ou 

seja, havia um cenário de indecisão que se manteve até o início da apuração dos 

votos. 

No próximo quadro, procuraremos apresentar os principais pontos 

abordados pelas duas campanhas políticas, demonstrando como o discurso do novo 

teve predomínio nos discursos de campanha das candidatas.  

Quadro 1 – Características do discurso do novo das candidatas 

MANUELA MARIA DO ROSÁRIO 

• Juventude • Experiência 

• Nova Esquerda • Aprimoramento PT 

• Aposta no Diálogo • Abertura diálogo 

• União, contra Polarização 
Partidária 

• Experiência anterior do PT na 
prefeitura – positiva. Pode ousar, 
criar novas idéias. 

• Primeira vez PCdoB 
encabeça coligação 

• Discurso do novo – agora é 
oposição 
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Como podemos ver no quadro acima, o discurso do novo apresentado por 

Manuela junta aspectos como juventude, união entre partidos e aposta no diálogo. A 

juventude da candidata é característica que possibilita a ocorrência da renovação, e 

a união e o diálogo são características da nova esquerda, representada pelo PCdoB. 

O discurso do novo de Maria do Rosário, ao contrário de sua adversária, 

coloca a experiência como característica necessária para a renovação da política. 

Essa renovação simbolizaria o aprimoramento do jeito de governar petista, além 

disto o partido esteve no comando anteriormente por 16 anos, o que lhe habilitaria a 

criar novas idéias. Outra característica importante é o fato de que nas eleições 2008 

o PT foi oposição ao governo de José Fogaça, o que também confere o caráter de 

novidade ao discurso apresentado em sua campanha. 

 

3.3 PERSONALISMO X APELO PARTIDÁRIO 

 

Para entender a questão da construção do novo nas campanhas das 

candidatas, pensamos ser necessário trazer a discussão entre personalismo e apelo 

partidário, ou seja, analisar qual dos dois aspectos ajudou a construir e consolidar 

esta idéia de renovação que as candidatas tentaram passar ao eleitor em suas 

campanhas de TV. 

Na campanha de Manuela, diferentemente de quando esta concorreu aos 

cargos de vereadora e deputada federal, a presença de símbolos partidários é 

praticamente nula. Tenta desvencilhar-se da imagem de jovem comunista, vestida 

de jeans e camiseta vermelha, apresentando-se agora como uma mulher, usando de 

linguagem e vestimentas que transmitam mais seriedade. Esta mudança pode ser 

melhor entendida se considerarmos a afirmação de Barry Ames (2003) quando este 

diz que, em eleições majoritárias, o candidato procura aproximar-se do eleitor médio, 

ou seja, procura não fazer distinções ou focar em um grupo eleitoral específico, 

enquanto que em eleições proporcionais, a tendência é justamente o contrário, a 

escolha de um “nicho eleitoral” é freqüente entre os candidatos. 

Esta mesma afirmação de Ames ajuda também a compreender como a 

questão da juventude de Manuela foi abordada em sua campanha a prefeitura, e 

como esta sua característica, que foi tratada por sua adversária petista como um 
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atributo negativo, pois lhe faltaria experiência para administrar a cidade, foi 

transformada em qualidade necessária para garantir a renovação no modo de 

administrar Porto Alegre. Se antes Manuela procurava interpelar eleitores jovens, 

agora, em sua campanha à prefeitura, a sua juventude é apresentada como 

característica essencial para a renovação proposta por ela, sem procurar interpelar 

um “nicho eleitoral” específico.  

A presença constante de líderes partidários em seu programa eleitoral 

reforça a idéia de que mesmo ressaltando a imagem pessoal de Manuela, que é 

destacada na campanha, não deixa de ter o respaldo partidário. Alguns depoimentos 

são interessantes e demonstram o que estamos afirmando aqui:  

“[...]É surpreendente ver alguém tão jovem, tão feminina, e ao mesmo 
tempo tão firme, e com tanta densidade, com tanto conteúdo, como tem a 
Manuela” (Nelson Proença, HPEG 17/09/2008); 

“Ela é a possibilidade do novo” (Jussara Cony, HPEG, 22/09/2008); 

“Hoje ela é respeitada não só porque é bonita, porque é jovem, porque é 
simpática, mas é respeitada porque tem conteúdo” (Nelson Proença, HPEG 
27/08/2008). 

O que podemos perceber, através destes depoimentos é que, além da 

tentativa de vinculação da imagem de Manuela com a renovação, por parte de 

líderes partidários da sua coligação, é a preocupação em desconectar a idéia de que 

Manuela é apenas uma candidata para os jovens, seus costumeiros eleitores. Além 

de poder fazer o novo porque é jovem, sua juventude a torna representante de uma 

nova geração na política, uma “esquerda renovada. Esta denominação deve ser 

entendida como aquela esquerda que prefere o diálogo, em contraposição ao 

combate ideológico feito pelo PT. 

Na campanha de Maria do Rosário, o que podemos perceber é uma forte 

tentativa de associação da imagem da candidata com o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, por serem do mesmo partido e possivelmente pela alta popularidade do 

presidente naquele momento, superior a 60%11. Mesmo sem ter a garantia de que a 

popularidade do Presidente se traduziria em votos para os seus aliados políticos na 

campanha municipal, esta associação serve para respaldar a idéia de “trabalho em 

                                                 
11 Soma das avaliações bom e ótimo totalizavam 64% em setembro de 2008. Fonte: DATAFOLHA 
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parceria” proposta na campanha de Rosário, bem como mostra a importância que 

sua campanha deu para o apelo partidário.  

Assim como na campanha de Manuela, foi verificada a grande presença de 

líderes partidários, componentes do Governo Federal, entre outros, dando 

depoimentos que procuravam realçar a idéia de trabalho em parceria com o 

Executivo Federal. Maria do Rosário era retratada como tendo uma grande 

proximidade com o presidente, e desta forma será a única capaz de atrair e garantir 

investimentos para o município. Uma fala de Maria do Rosário demonstra o que 

estamos afirmando aqui: 

“Quando cito a experiência inovadora de 16 anos da Frente Popular, não é 
uma volta ao passado, mas sim um olhar para o futuro, e sabe por que? 
Porque nunca, nunca mesmo, tivemos uma chance como agora”.(HPEG, 
29/09/2008). 

Esta chance, a qual se refere a candidata, é justamente uma referência ao 

apoio do Governo Federal, a qual fica explicitada nesta fala de Rosário: 

“Podemos aproveitar melhor as oportunidades que hoje existem no governo, 
porque sabemos o caminho para conseguir mais recursos federais, e muito 
mais rápido” (HPEG, 17/09/2008). 

Esta imagem de Maria do Rosário como uma mulher experiente, próxima do 

presidente Lula, mostra a preocupação em associar a imagem pessoal da candidata 

com o seu partido, o mesmo partido do atual presidente do país, o que lhe traria 

prerrogativas para conseguir benefícios para a cidade de maneira mais efetiva do 

que os seus adversários. É muito explícita a tentativa de ligação entre as duas 

imagens, apesar de Lula não ter participado diretamente da campanha da candidata 

do PT no primeiro turno.12  

Esta preocupação em unir a imagem de Maria à de Lula é melhor entendida 

ao analisarmos a seguinte fala, onde a candidata atrela o avanço brasileiro, que teria 

sido proporcionado pela eleição do Presidente Lula, trazendo este tipo de esperança 

para Porto Alegre, onde apenas com a sua eleição para o cargo de prefeita a cidade 

poderia avançar, pois a candidata contava com o apoio do presidente:  

                                                 
12 A não participação do Presidente Lula na campanha deveu-se pelo fato de que este tem como 
aliados de governo partidos que em Porto Alegre concorriam também ao cargo de prefeito, por conta 
disso Lula foi pressionado a não fazer nenhuma aparição ou manifestar apoio a candidata de seu 
partido no primeiro turno, o que não impediu que a campanha de Rosário utilizasse a imagem do 
Presidente como um dos seus apoiadores. 
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“A hora do Brasil chegou com o Presidente Lula, e eu tenho o apoio dele 
para fazer Porto Alegre avançar” (HPEG, 01/10/2008). 

O que podemos constatar é que nas duas campanhas não se deu enfoque 

apenas à imagem pessoal das candidatas, mas a presença de seus partidos foi 

constante. Apesar de recorrer-se muito pouco a símbolos partidários – no caso da 

campanha de Maria, ainda havia uma presença tímida, do principal símbolo do PT, a 

estrela, no caso de Manuela, a foice e o martelo, símbolo do PCdoB, praticamente 

desaparecer – o partido esteve sempre presente, seja na forma de depoimentos de 

líderes reforçando qualidades pessoais das candidatas ou na forma de garantir 

credibilidade ao discurso apresentado.  

No caso de Porto Alegre, onde o discurso da renovação teve grande 

destaque nas campanhas analisadas por esta monografia, acreditamos que o papel 

dos partidos tenha sido de grande importância como forma de dar respaldo a esta 

proposta de mudança. Na medida em que uma campanha não se faz apenas de 

candidatos, não podemos deixar de destacar a constante presença dos partidos 

dentro de uma campanha política, tal como constatamos no pleito municipal de 

2008. 

A tabela abaixo representa, de maneira sintetizada, o que procuramos 

explicar nesta seção: 
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Quadro 2 – Personalismo x apelo partidário nas campanhas de Manuela e Maria do 
Rosário 

 MANUELA MARIA DO ROSÁRIO 

SÍMBOLOS 
PARTIDÁRIOS 

Presença Símbolos 
Partidários (foice e 

martelo, cor vermelha) 
praticamente nula 

Presença estrela PT, cor 
vermelha. Porém não 
intensa como em 

campanhas anteriores 
prefeitura 

LÍDERES PARTIDÁRIOS 
Forte presença líderes 

partidários – depoimentos 
de apoio 

Presença líderes 
partidários, Ministros 
Governo Federal, forte 
apelo à imagem do 
Presidente Lula 

FIGURA DO DISCURSO Nós - “vem com a gente” 
A candidata em conjunto 
com o seu partido pode 

fazer o novo 

REFERÊNCIA À 
COLIGAÇÃO 

Pouca referência 
partido/coligação 

Frente Popular citada 
diversas vezes, “trago 
comigo a experiência de 

16 anos da Frente 
Popular” 

 

Esta tabela nos ajuda a perceber que, embora as campanhas tenham sido 

muito mais focadas na imagem pessoal das candidatas, a questão dos partidos 

também faz parte dos seus discursos. A renovação, a construção do novo não parte 

apenas delas, mas parte primeiramente de seus partidos, que através das 

candidatas concretizarão essa renovação. 

O papel da mídia nas campanhas eleitorais na atualidade é sabidamente de 

grande importância.  É indiscutível que a mídia ajuda a propagar de maneira efetiva 

a imagem pessoal de cada candidato, assim como a solidificar a imagem de um 

partido. O eleitor que acompanha apenas o horário eleitoral gratuito pode ter uma 

visão diferente de um eleitor que acompanha o desenrolar da campanha de forma 

presente. Concordamos com a afirmação de Luis Miguel que o discurso de 

campanha se tornou mais imagético desde que a mídia, entendida aqui como a 

televisão, se inseriu dentro do campo político.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta monografia, procuramos analisar o discurso de campanha de duas 

candidatas à prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário (PT) e Manuela D’Ávila 

(PCdoB). Nossos principais objetivos eram encontrar os principais constituintes do 

discurso do novo, apresentado por ambas candidatas, e verificar se suas 

campanhas se constituíam tipicamente personalistas, ou se ainda apresentavam 

presença de apelo partidário.  

Após a análise dos programas eleitorais, foi percebida a tendência do 

discurso de conciliação, que aparece nas duas campanhas, seja na forma de diálogo 

ou de união, apesar de as candidatas terem travado uma intensa disputa entre si. A 

esse fato deve-se somar que o discurso conciliador já tinha sido visto na campanha 

vencedora de Germano Rigotto à governador do estado no ano de 2002 e foi marca 

da também campanha vencedora de José Fogaça à prefeitura de Porto Alegre em 

2004. Apontamos então que esta estratégia foi também adotada pelas candidatas 

analisadas aqui neste trabalho. 

O discurso do novo precisa ser ligado à questão da renovação, e como 

estando muito mais no plano abstrato. Abstrato porque se refere à renovação dos 

partidos que estão concorrendo, no caso do PT como uma volta renovada à 

prefeitura, e do PCdoB como uma gestão nova, onde seria posta em prática uma 

forma de fazer política diferente do que já havia sido implantada em Porto Alegre, e 

ainda porque as campanhas não se focaram em apresentar promessas de 

campanha inovadoras. Portanto, pode-se entender que ambas campanhas estavam 

preocupadas em mostrar a novidade, a renovação como características de suas 

candidaturas muito mais do que a apresentação de propostas de governo que 

poderiam ser consideradas novas.  

A imagem das candidatas, que pela primeira vez estavam concorrendo à 

prefeitura, foi de grande importância para a consolidação deste discurso de 

renovação. Estamos falando de duas mulheres, e este fato por si só já pode ser 

considerado uma novidade, pois caso uma das duas fosse eleita, nunca antes uma 

mulher esteve à frente da prefeitura. Mas não é apenas isto. São mulheres de 

grande destaque dentro de seus partidos, mas que carregavam diferenças entre si. 
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Manuela, uma jovem política, portadora de expressivas votações quando concorreu 

a cargos eletivos, foi a escolhida pelo seu partido para ser a representante da 

renovação que estava sendo proposta por eles. Maria do Rosário, nome conhecido 

da política gaúcha, com larga experiência política, é quem representou esta proposta 

de renovação do PT, partido que esteve durante 16 anos à frente da Prefeitura. É 

justamente esta oposição entre juventude e experiência que caracterizou a disputa 

entre as candidatas, e foi neste plano que as duas procuraram construir seus 

discursos, ao mesmo tempo em que tentaram desconstruir o discurso opositor. 

Aqui, é preciso relembrar que a renovação não estava sendo representada 

apenas pelas duas candidatas, mas estava também ligada a questão de seus 

partidos. Verificamos que, como foi dito antes, a imagem pessoal das candidatas 

teve grande importância dentro deste discurso de renovação, mas que este 

representava prioritariamente a renovação do modo de fazer política dos partidos. 

Isto ficou muito claro no momento em que consideramos o fato de o PT ser agora 

oposição, e o PCdoB estar pela primeira vez concorrendo com candidatura própria. 

A eleição do PT não poderia ser entendida como uma volta ao passado, e o PCdoB 

precisava se apresentar como novidade, mas uma novidade que se diferenciava 

muito do modo de governar do PT. Notamos então que a escolha de Maria do 

Rosário e Manuela como candidatas do PT e PCdoB, respectivamente, se ligavam 

muito com esta questão. 

A experiência de Maria do Rosário foi unida com a experiência do PT de 16 

anos na frente da prefeitura, e ao invés de ser considerada uma característica 

negativa de sua campanha, foi colocada como uma vantagem, pois seu partido já 

saberia como governar a cidade e o que precisaria ser mudado no seu jeito de 

governar.  O apelo a imagem do Presidente Lula, dono de grande popularidade junto 

aos brasileiros, foi outro artifício que sua campanha utilizou como forma de 

conquistar o eleitorado.  A novidade do PT na presidência da República, e a grande 

aprovação do Presidente Lula seria uma garantia que esta escolha teria dado certo, 

e que seria necessário fazer o mesmo em Porto Alegre em benefício da cidade, 

lembrando também que a questão do trabalho em parceria seria outra vantagem que 

Maria teria sobre a sua candidata; sua proximidade com o Governo Federal 

garantiria muito mais recursos para Porto Alegre, e assim seriam capazes de realizar 

muito mais melhorias em benefício da população. 
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A imagem de Manuela como uma candidata jovem e carismática foi ligada 

com a apresentação do PCdoB como representante de uma nova esquerda, 

caracterizada pela união e pelo diálogo. Soma-se a isto o fato de terem se coligado 

com um partido, o PPS, cuja união que foi duramente criticada por ser uma 

contradição a esta proposição de “quebra com a velha política”, mas que foi 

defendido durante sua campanha justamente como um exemplo da união e diálogo 

que favoreceriam a cidade. Percebemos que a imagem de Manuela é o que 

representava esta renovação, visto que ainda poderia ser considerada "um novo 

rosto" na política. A sua juventude foi colocada como característica essencial a esta 

proposta; por ser jovem ela estaria mais habilitada a realizar mudanças. Mas é 

preciso lembrar que ela contava com grande respaldo de seu partido, a presença de 

líderes partidários em seu programa foi constante, sempre ressaltando sua 

juventude como benéfica e primordial para concretizar a renovação. 

A presença da mídia em campanhas eleitorais tem sido cada vez mais 

ampla em campanhas políticas, sendo um recurso largamente utilizado. Ao 

concordarmos com a afirmação de Luiz Miguel (2000) de que o discurso político de 

campanha tem cada vez se tornado mais imagético e simplificado, pensamos que o 

discurso do novo apresentado pelas candidatas, apesar de significar a proposição 

de uma renovação dos partidos, esteve principalmente focado na imagem das 

candidatas como agentes principais desta renovação.   

Ao trazermos Manin (1995) para compreender a questão da democracia de 

público, concordamos com sua afirmação da importância do político como um bom 

comunicador, mas pensamos também que uma campanha política não se faz 

apenas de imagens, principalmente da imagem de um candidato; a presença dos 

partidos políticos ainda é forte. Acreditamos que, contar com um candidato que 

consiga apresentar ao eleitor propostas de uma maneira clara e que consiga 

transmitir confiabilidade é essencial, mas não podemos esquecer que por trás deste 

candidato existe um partido político, e negar a importância deste em uma campanha 

e privilegiar apenas a imagem pessoal de um candidato é simplificar a política de 

uma maneira não correspondente à realidade. 
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