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Resumo 

 

Este estudo examina o marketing político eleitoral com técnicas que aferem o grau de 
legibilidade do discurso. Usa, para isto, uma amostra homogênea de textos de jornal. 
Foram analisadas publicações em sete dias do mês de setembro de 2004 de candidatos a 
prefeito de Londrina, terceira maior cidade do Sul do País em número de habitantes. Os 
resultados da análise são comparados com duas pesquisas de intenção de voto feitas na 
mesma época por firmas de pesquisa para órgãos de mídia e com os resultados do 
primeiro turno. A fase inicial da pesquisa foi exploratória e mostrou que, nos Estados 
Unidos, analisar os discursos dos candidatos a cargos majoritários é freqüente enquanto 
que no Brasil não há registros de utilização de métodos para esse fim no marketing 
político. A pesquisa passou, a seguir, a ser do tipo descritivo com fonte documental. Os 
dados coletados foram analisados pelo sistema MS Word que, após fazer a correção da 
ortografia e gramática, mostra o nível de legibilidade. O estudo indica ser possível 
melhorar a comunicação usando técnicas de avaliação da legibilidade de textos 
redigidos por candidatos. 
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Introdução 

 Nos últimos anos tem crescido o interesse pelos fatos políticos que, em muitos 

casos, afligem a nação fazendo com que a população se sinta ora ameaçada, ora traída. 

Tudo isso faz com que se procurem mais informações sobre os políticos e se questione 

sua liderança. Ainda que certos comportamentos, como o populismo, continuem a ter 

importância na condução do povo, já se procura analisar e questionar o caráter dos 

políticos. Se antes, os candidatos afirmavam com absoluta insistência terem realizado 

muito por suas regiões, hoje o eleitor busca confirmação através dos órgãos da 

imprensa. Esta, cada vez mais, tem investigado os fatos desabonadores e apresentado os 

resultados à população. 

 Em virtude da importância de que se reveste esse assunto para todo cidadão, este 

estudo procura analisar a comunicação de candidatos a um cargo majoritário 

comparando com resultados de pesquisas de intenção de voto anteriores ao primeiro 

turno das eleições municipais de 2004 na terceira maior cidade do sul do país. 

Sobre o problema de pesquisa  

 A questão inicial do projeto de pesquisa que originou este artigo foi testar um 

modo prático e rápido de analisar o discurso de candidatos a cargos políticos, sem a 

necessidade de conhecimentos aprofundados da teoria de comunicação. Para o 

marketing político é de grande importância tanto avaliar a capacidade de um candidato 

como garantir que haja uma interação eficaz com o seu público-alvo. 

 Há uma grande pluralidade e complexidade dos trabalhos de análise do discurso 

(OSAKABE, 1999, p.21) e aqui se procurou explorar um sistema rápido e fácil de medir 

o grau de legibilidade de textos escritos por políticos e publicados em jornal. 

 Nessa análise é utilizado um programa de computador dos mais conhecidos e que 

dispõe de mecanismo para medir o grau de legibilidade de comunicação escrita. 

Entretanto, pelo que foi levantado de informações, não obstante o conhecimento na área 

já exista há alguns anos e o programa de computador esteja apto a essa análise desde o 

ano de 2000, ainda não é utilizado para a finalidade de marketing político no Brasil. 

 Na eleição para o cargo de prefeito de Londrina, cidade do norte do Paraná, na 

eleição de 2004, um jornal dessa cidade colheu perguntas de leitores e as repassou aos 

candidatos para que respondessem. As perguntas com as respostas foram publicadas nos 

dias 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 setembro de 2004. 

 Os textos têm alto grau de homogeneidade já que abordam o mesmo assunto, 
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objetivo igual e extensão aproximada. Isto favoreceu o estudo porque permite uma 

comparação mais fácil do que se fosse feito com textos de discursos. 

 Foram utilizados apenas os textos dos seis candidatos mais cotados pelas 

pesquisas e resultado final, porque estes têm grande experiência política e alguns são 

conhecidos a nível nacional. Dois ocupam cargos na Câmara Federal, dois são 

deputados estaduais, um era prefeito e disputava a reeleição e outro, além de já ter sido 

prefeito, já tinha sido objeto de artigos em revistas de circulação nacional. Sobre os 

textos selecionados foi feito um processamento computadorizado que indica o grau de 

legibilidade. No mesmo processamento também se aferiu o número de caracteres 

utilizados por cada candidato para responder à mesma pergunta que os adversários. Os 

dados foram então comparados com os resultados de duas pesquisas de intenção de voto 

e com a apuração do primeiro turno da eleição para saber se há uma relação entre a 

análise de legibilidade e o resultado eleitoral. 

A retórica moderna 

 Figueiredo (1994, p. 14-15), ao falar sobre a vitória de Kennedy sobre Nixon, na 

eleição norte-americana de 1960, diz que a campanha tinha tudo para ser de Nixon. A 

vitória acabou sendo de seu adversário por que Nixon não soube escolher o seu tema 

para discursos. Segundo o autor,  

Quem quer que estude mais profundamente essa disputa histórica irá notar 
que o espaço conseguido por cada um dos candidatos na “media” americana, 
estava na razão direta da importância do que eles disseram, não na 
habilidade ou poder de algum esquema espetacular de comunicação.  

 Isso demonstra a importância da retórica. E quando se fala aqui de retórica não é 

uma alusão a exames das figuras de linguagens, eloqüência ou beleza na expressão. 

Modernamente a retórica “é o estudo das técnicas discursivas que visam a provocar ou a 

aumentar a adesão das mentes às teses apresentadas a seu assentimento” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA apud PERELMAN, 2000, p.141). 

 Portanto, a retórica é um estudo das técnicas e o processo que será apresentado 

aqui serve para auxiliar a medir os possíveis resultados dos pronunciamentos políticos. 

Será o meio de responder à pergunta se a técnica utilizada pelo candidato tem bom 

resultado junto ao eleitorado ou não. 

Sobre a Legibilidade 

 O uso do termo legibilidade se refere ao nível de dificuldade para um leitor 

absorver o conteúdo de um texto. Não é levada em conta a dificuldade originada de 
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palavras específicas ou palavras de uso restrito ou mesmo questões relativas à 

diagramação das páginas que pode facilitar ou dificultar a leitura. 

 Considera-se como uma premissa que as palavras curtas e as sentenças com 

poucas palavras são mais fáceis de entender na comunicação. Não é, portanto, aquilo 

que é fácil de ler, mas sim de compreender. 

 Se um autor renomado se propuser a escrever dois livros, um cujos leitores serão 

crianças e outro destinado a adultos, deverá utilizar linguagens diferentes, palavras mais 

fáceis para uns, mais difíceis para outros, o que é fácil de entender. Entretanto, esse 

autor deverá sempre utilizar sentenças mais curtas para os jovens. 

Os Métodos de Aferição de Legibilidade  

 Para medição do grau de legibilidade de um texto escrito, é muito utilizado o 

índice de Flesch desenvolvido por Rudolf Flesch, austríaco que foi para os Estados 

Unidos fugindo do nazismo, em 1938. A fórmula para cálculo do nível de facilidade de 

leitura de Flesch tornou-se a mais largamente utilizada e uma das mais testadas 

(CHALL, 1958, KLARE, 1963, apud DUBAY, 2004, p.21). 

 O método Flesch atribui um valor que pode chegar ao máximo de 100 e é 

inversamente proporcional à dificuldade de compreensão, ou seja, quanto menor o 

número atribuído pelo método maior a dificuldade de leitura. 

 Note-se que as fórmulas, não obstante constem do MS Word para o português, 

foram desenvolvidas para o idioma inglês e adaptadas para o português ainda que o 

sistema Word não indique quais foram essas adaptações. Vários testes para esta 

pesquisa mostraram que o sistema está preparado para trabalhar com o tamanho das 

palavras e a média de palavras por sentença. Em suma, se um período longo for dividido 

em duas frases o texto, ao ser submetido ao sistema Word, indicará melhor legibilidade. 

 A título de exemplo e para uma melhor visão dos resultados veja-se a seguir as 

estatísticas resultantes quando se comanda a correção de ortografia e gramática no texto 

inicial deste trabalho (Resumo). 
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 Antes de comandar a pesquisa no computador foi selecionado no menu, o item 

Ferramentas, depois Opções, Ortografia e Gramática e, por fim, “Mostrar estatística de 

legibilidade”. 

A lógica por trás do processo em computador 

 As frases longas sempre são mais difíceis de entender do que as frases curtas. 

Portanto, o programa ao ser adaptado do inglês para o português pôde manter este 

requisito. No caso da extensão das palavras não deveria ser do mesmo modo uma vez 

que as palavras em português são normalmente mais longas. 

 Para examinar se isto também é válido para o português foi feita uma contagem 

do número de caracteres das palavras do anexo 1 do livro de Sardinha (2004, p.351). 

Essa lista se refere à freqüência de palavras no português do Brasil segundo o Banco do 

Português (compilado pela PUC São Paulo) que possuía 125 milhões de palavras em 

2000 (SARDINHA, 2004, p.164). Apenas para exemplo são listadas a seguir as dez 

primeiras palavras e seu número dentro do corpus: 

 PALAVRAS 
DO BANCO 

NÚMERO DE 
OCORRÊNCIAS 

  PALAVRAS 
DO BANCO 

NÚMERO DE 
OCORRÊNCIAS 

1 DE 6.022.939  6 DO 2.433.919 
2 A 4.289.463  7 DA 2.169.947 
3 O 4.135.372  8 EM 1.760.984 
4 E 2.906.593  9 PARA 1.403.295 
5 QUE 2.763.756  10 NO 1.233.337 

 
 Para este estudo as 900 palavras iniciais do Banco do Português foram divididas 

em grupos de 50. A seguir contou-se o número de caracteres de cada grupo de palavras 

dividindo por 50, resultando a média de caracteres para cada conjunto de palavras, 

como segue: 

Lista de palavras 
até a de número 1000 

 Total de 
caracteres 

Média de Caracteres 
por palavra 

1. De 1a 50  151 3,02 
2. de 51 a 100  216 4,32 
3. de 101 a 150  256 5,12 
4. de 151 a 200  272 5,44 
5. de 201 a 250  261 5,22 
6. de 251 a 300  281 5,62 
7. de 301 a 350  282 5,64 
8. de 351 a 400  293 5,86 
9. de 401 a 450  303 6,06 

10. de 451 a 500  323 6,46 
11. de 501 a 550  319 6,38 
12. de 551 a 600  316 6,32 
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13. de 601 a 650  290 5,80 
14. de 651 a 700  309 6,18 
15. de 701 a 750  334 6,68 
16. de 751 a 800  322 6,44 
17. de 801 a 850  327 6,54 
18. de 851 a 900  332 6,64 

 Desse exame pode-se constatar que as 50 palavras mais usadas no corpus citado 

no livro de Sardinha têm, em média, 3,02 caracteres. As 50 palavras seguintes têm 4,32, 

e continuam a aumentar o número de caracteres até o grupo de 401 a 450 em que a 

média ultrapassa 6 caracteres. A partir daí há somente um grupo (de 601 a 650) em que 

o número de caracteres por palavra fica um pouco abaixo de 6. Pode-se concluir 

portanto que as 350 palavras mais utilizadas de acordo com o que foi dito atrás são mais 

curtas do que as demais palavras. Se são mais utilizadas são também as mais fáceis de 

entender. 

 Segundo Sardinha (2004,p.144) “não há nenhum corpus de português de 

linguagem profissional disponível”. Caso houvesse um corpus da linguagem política 

seria possível examinar-se os escritos objeto deste trabalho em comparação com um 

estilo geral. Por isso, o estudo se fixou na comparação entre os políticos que concorriam 

ao mesmo cargo e aos quais foi dada a mesma condição para se expressar. 

A Política e a Persuasão 

 Uma das principais qualidades de um político é sua capacidade de persuasão e 

convencimento alcançados através de estratégias argumentativas. Essa capacidade 

depende basicamente de seus eleitores entenderem aquilo que ele está tentando passar 

pelo discurso. Na antiguidade era preciso, além de falar, “fazê- lo de modo convincente e 

elegante, unindo arte e espírito” (CITELLI, 2004, p.8). Modernamente, já não é mais 

assim. Os políticos continuam se esforçando para serem convincentes, mas já não se 

preocupam em ser elegantes, ou quando o fazem, não são bem aceitos. Sobre a 

persuasão diz Figueiredo (2000, p.35): 

Ao invés do político falar aos seus eleitores das questões que julga 
relevantes, ele pesquisa antes quais as questões que o eleitorado quer ouvir. 
Isso significa dizer que o político moderno tenta convencer os eleitores sobre 
aquilo do qual eles já estão convencidos. Um político, nesse caso, não lidera; 
é “liderado” pela opinião pública. 

 Essas afirmações, embora possam ser consideradas cínicas, é relativamente fácil 

aceitar que realmente ocorram casos de modo freqüente e puderam ser comprovadas em 

grande parte pela pesquisa realizada. A questão é saber se o político consegue transmitir 
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ao seu público a informação de que vai lutar para fazer o que o eleitorado quer. 

 No caso estudado, os políticos estavam, aparentemente, respondendo a uma 

pessoa apenas, o leitor do jornal autor da pergunta, mas, na verdade, se dirigiam a todos 

os leitores daquele jornal. Estes não são um grupo seleto, cujo conhecimento é extenso, 

permitindo uma compreensão de assuntos mais específicos. São, isto sim, uma 

população com os mais variados níveis de instrução e normalmente pouco interesse nos 

assuntos abordados.  Vejam-se a seguir os tópicos das sete perguntas: 

1. A primeira pergunta questionava os candidatos sobre suas possíveis 
providências para baratear as passagens de ônibus; 

2. A seguir a questão era sobre os seus posicionamentos quanto à educação sexual 
nas escolas municipais; 

3. Na terceira abordava-se um tema muito comentado na cidade sobre a construção 
de um teatro em Londrina; 

4. A interrogação da quarta pessoa era sobre a grande quantidade de cães e gatos 
abandonados perambulando pela cidade; 

5. Aqui voltava-se à área de cultura questionando sobre o que o candidato iria fazer 
para apoiar as artes plásticas; 

6. O leitor queria saber quais seriam os canais de comunicação popular com o 
prefeito; 

7. A sétima pergunta buscava saber as providências para que a cidade venha a ser 
um pólo irradiador de ciência e tecnologia. 

Algumas observações sobre marketing político 

 Os autores, quando citam o Marketing Político, quase sempre se referem às 

atividades relacionadas a uma eleição, a técnicas para eleger um candidato (VAZ, 2003, 

p.182). Entretanto, o marketing político pode ter uma amplitude muito maior e, então, 

ser dividido em eleitoral, partidário e governamental. Considerando essa divisão, este 

trabalho está restrito apenas ao marketing eleitoral e explora uma técnica de pesquisa 

para aferição de desempenho dos candidatos em uma campanha. 

 Ribeiro (2002, p.21) enfatiza que “desnudar o fenômeno do marketing político, 

um tipo especial de persuasão, é fundamental para a compreensão de um dos aspectos 

vitais da sociedade democrática contemporânea”. Ou seja, até que ponto o marketing 

político está sendo utilizado corretamente ou até onde é um instrumento de iludir. 

 Mas, como se dá essa persuasão? O que leva o eleitor à escolha de seu 

representante? Neste ponto é preciso abordar os diversos tipos de pesquisa de que se 

valem os partidos e candidatos e que influem no direcionamento das campanhas. 

 Segundo Grandi, Marins e Falcão (1992, p.85) existem três grandes grupos de 

pesquisa: “as de opinião pública propriamente dita, as de acompanhamento e 
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desempenho administrativo e as eleitorais”. Aqui se trata apenas das eleitorais. 

 Cada fase de uma campanha deve ser fundamentada em pelo menos uma 

pesquisa que dê condições de estabelecer a estratégia a adotar. As pesquisas são 

qualitativas em primeiro lugar e quantitativas a seguir, devendo se ter muito cuidado na 

seleção dos institutos ou empresas encarregadas dos trabalhos de campo. 

As pesquisas e a mídia 

 A mídia é analisada, normalmente, como um fator de influência na sociedade 

mas representa também um espelho do grupo social que a cria e mantém. 

 A televisão tornou-se o principal meio de divulgação dos candidatos e, portanto, 

está sendo, cada vez mais, objeto de estudos. Segundo Almeida (2002, p.40): 

Um dos objetivos das chamadas pesquisas de opinião realizadas durante os 
processos eleitorais é tornar a leitura do discurso presente no marketing político dos 
candidatos, e, particularmente, de seus programas no HEGTV [horário gratuito], o 
mais clara possível, ou seja, fazer que a maior parte possível da audiência de 
eleitores compreenda e aceite o discurso com o mesmo significado construído na 
produção. Isso requer uma compreensão da relação entre o discurso, a recepção e as 
mediações de modo geral e na formação midiática em particular. 

 Extrapolando para a comunicação via imprensa escrita chega-se também à 

mesma conclusão sobre as pesquisas no sentido de medir a compreensão dos eleitores. 

Para o caso sob estudo, as pesquisas analisadas são de intenção de voto e realizadas 

próximas das eleições. 

 Por questão de facilidade, e por não haver interesse, dois dos oito candidatos não 

fazem parte deste estudo. Eles podem ser considerados franco-atiradores, aqueles que se 

limitam “a aproveitar o horário gratuito para lançar-se junto à opinião pública” 

(GRANDI; MARINS; FALCÃO, 1992, p.137). Busca-se então uma correlação entre as 

técnicas de expressão dos seis políticos em questão representadas pelo grau de 

legibilidade de seus textos e a performance segundo as pesquisas de intenção de voto. 

O método Flesch aplicado à comunicação política 

 No ensino, principalmente de nível fundamental, sempre houve a necessidade de 

escrever ou adaptar livros para os diversos graus. Conforme o estudante avança na 

escola, a leitura é cada vez mais complexa ou mais elaborada. 

 Entretanto, nem sempre quem escreve procura adaptar o seu comunicado à 

platéia, aos seus leitores e, muitas vezes, pensa apenas em mostrar erudição, largo 

conhecimento e a beleza do seu discurso. 

 Nos Estados Unidos, já há algum tempo, procura-se estabelecer os graus de 

entendimento ou capacidade de leitura por segmentos da população. Segundo DuBay 
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(2004, p. 8) os dados coletados em estudos realizados naquele país indicaram que, em 

uma escala de 1 a 5 classificatória de suas habilidades de leitura, de 40 a 44 milhões de 

adultos, estão no nível 1. Cerca de 50 milhões estão no nível 2 resultando que 48% dos 

americanos, quanto a suas competências de entendimento na leitura, estão abaixo da 

quinta série. Isso talvez justifique o nível baixo adotado pelos candidatos a presidente 

em seus debates na época de eleições. A Princeton Review (apud BUSINESS Journal, 

2004) analisa o debate de Bush e Kerry, de 30 de setembro, na campanha pela eleição 

presidencial, e diz que a compreensão estava em um nível de sexta série para o 

Presidente Bush e de sétima série para o Senador Kerry. Ao analisar o segundo debate, 

Beard (2004) classifica o nível de legibilidade dizendo que Kerry falava para um nível 

de 7,9 anos de estudo e Bush para o nível de 6,8. Os resultados obtidos por Bush na 

eleição apóiam a hipótese de a influência do nível de expressão mais simples ser mais 

eficaz para conseguir votação maior do que a do adversário. 

Informações Sobre o Ambiente da Pesquisa 

 A cidade de Londrina, onde se passam os fatos, completou 70 anos de 

emancipação política e se tornou um centro regional principalmente no que se refere a 

estudos de nível superior e serviços ligados à saúde. Até há pouco tempo era 

considerada, inquestionavelmente, a terceira cidade do Sul do País em número de 

habitantes, lugar que atualmente disputa com Joinville (SC). Pelas estimativas do IBGE, 

em 01.07.2003, a população era de 467.334 habitantes e está entre as 26 unidades 

metropolitanas oficialmente instituídas no país, contando com 647.854 habitantes nas 

cidades que compõem essa área. 

 Os políticos que alcançam apoio entre os eleitores da cidade terminam se 

projetando no cenário estadual, ocupando cargos importantes no estado, chegando 

muitas vezes a se elegerem para cargos federais, como deputados, ou ocupando cargos 

em Brasília como Paulo Bernardo, atualmente Ministro do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. 

 Na seqüência é feito um pequeno histórico dos três candidatos que sobressaíram, 

tanto nas pesquisas quanto nos resultados da eleição. Os candidatos foram indicados por 

seu número de inscrição no processo eleitoral. 

Candidato 13 – partido PT – coligação PT/PL/PSC/PHS/PC do B/PCB/PTN/PAN 

Histórico – bancário (da Caixa Econômica), ex-presidente da Cooperativa Habitacional 

(COHAB), órgão vinculado à prefeitura, deputado federal (1994/1998). Em 2000 foi 
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eleito prefeito, e estava portanto concorrendo à reeleição. As pesquisas sempre o 

indicaram como o segundo candidato na preferência do eleitorado. Como o concorrente 

que vinha em primeiro lugar tinha graves problemas quanto a acusações de desvio de 

dinheiro público, baseou toda sua campanha na afirmação de ser honesto. Sua tática 

principal foi “concentrar forças no seu principal adversário” como indicam Grandi, 

Marins e Falcão (1992, p.138). Entretanto, a razão disso não foi por economia de 

esforços, mas principalmente porque iria necessitar do apoio deles no segundo turno. 

Candidato 17– partido PSL – coligação PSL/PP 

Histórico – sempre foi radialista o que lhe garantiu ser eleito pela primeira vez como o 

vereador mais votado na eleição de 1968; prefeito por três mandatos, 1977/1982, 

1989/1992 e de 1996 a 22 de junho de 2000 quando foi cassado após denúncias 

iniciadas em fevereiro de 1999. Em maio de 2001 foi preso (seis dias) sendo liberado 

por habeas corpus. Ficou inelegível por três anos. À época da eleição corriam contra ele 

mais de 30 processos. 

 Como todo candidato populista ele se apresentou como “candidato dos pobres”, 

“candidato do povo”, o que é reforçado por suas obras quando prefeito. Construiu 

muitas casas nos bairros onde a população é de mais baixa renda, providenciando 

financiamentos para aquisição mesmo que os proprietários não tivessem condições para 

pagar as prestações. Por outro lado, não obstante seja considerado defensor dos pobres 

ele mesmo está em excelente situação financeira. Somente de fevereiro de 1998 a agosto 

de 1999, adquiriu com seus filhos “três imóveis num valor total de R$ 1.255.405, o que 

representa 2,5 vezes o patrimônio declarado à Justiça Eleitoral em 1996 pelo então 

candidato a prefeito” (SILVEIRA, 2004, p.13). 

Candidato 45 – partido - PSDB – coligação PSDB/PFL/PSB/PSDC/PT do B 

Histórico – foi vereador (1973/1976) e prefeito de Cambé (1983/1986); secretário de 

Estado da Fazenda (1987/1990), elegeu-se deputado federal em 1990, cargo para o qual 

foi reeleito duas vezes e seu atual mandato termina em 2006. Candidatou-se por três 

vezes para prefeito de Londrina sem lograr êxito. É bastante conhecido pelo eleitorado e 

os partidos que apoiavam sua candidatura eram fortes. 

Pesquisas 

 Para a campanha sob exame foram feitas muitas pesquisas de intenção de voto 

ou pesquisas eleitorais, algumas para uso interno dos partidos e outras por encomenda 

de órgãos da mídia. Os resultados de duas, anteriores ao primeiro turno, são informados 
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a seguir para efeito de análise mais à frente. Os candidatos são indicados pelos números 

de seus partidos e pelos quais eram conhecidos: 

TABELA 1 - Pesquisas realizadas próximas do primeiro turno 

 Pesquisa 1 - Data 27, 28 set.*  Pesquisa 2 - Data 27, 28 set.2004** 

CANDIDATOS Estimulada Espontânea Rejeição Estimulada Espontânea Rejeição*** 
17 35,9% 33,9% 33,9% 36,5% 35,7% 39,2% 
13 20,0% 17,8% 22,6% 22,0% 21,0% 32,0% 
45 15,1% 13,6% 11,6% 14,2% 12,9% 21,1% 
12 8,2% 6,2% 3,5% 8,1% 6,7% 14,5% 
15 3,8% 2,2% 7,8% 3,3% 2,8% 20,3% 
14 2,5% 2,5% 2,8% 2,3% 1,7% 14,7% 
43 1,2% 1,2% 1,5% 0,2% 0,2% 10,7% 
33 1,0% 0,8% 1,2% 0,1%  13,8% 

Nenhum 2,8%  2,8% Não tem rejeição 14,8% 
Não sabe   12,1%    
Indecisos  21,5%   10,7%   
Outros nomes  0,3%     
Brancos e nulos   2,6%   
FONTE: (*) Pesquisa realizada pelo Instituto Brasmarket, nos dias 27 e 28 set. 2004, com margem de 

erro de 4,1%, com 601 eleitores, publicada pela Folha de Londrina, em 30 set. 2004   
(**) pesquisa do Instituto Canadá Pesquisa, com 819 pessoas, margem de erro de 3,5%, 

publicada pelo Jornal  de Londrina, caderno Cidade, p.3, em 29 set. 2004. 
(***)OBS. – A soma do item rejeição resulta em total maior do que 100% porque, segundo a 

notícia do jornal, o entrevistado podia indicar mais  de um candidato rejeitado. 

TABELA 2 - Resultados do primeiro turno 

 Candidato Partido Votos Porcentagem 
 17 PSL 85.649 32,10% 
 13 PT 72.640 27,22% 
 45 PSDB 63.877 23,94% 
 12 PDT 29.313 10,99% 
 15 PMDB 7.366 2,76% 
 14 PTB 5.081 1,90% 
 43 PV 1.441 0,54% 
 33 PMN 1.469 0,55% 
Total de votos válidos  .... 266.836 100,0% 
Brancos 3.787  
Nulos 8.064  

 Como se vê, o candidato 17 sobressaía nas pesquisas não obstante já tivesse sido 

cassado em seus direitos, na última vez que ocupou o cargo de prefeito. Estava ainda 

respondendo a uma grande quantidade de processos e tendo como seus oponentes 

candidatos de partidos de grande representatividade como PT, PSDB, PMDB e PTB 

enquanto o seu partido era praticamente desconhecido dos eleitores da cidade. 

 Esse candidato tem todas as características de político populista, aquele que faz 

sua atuação sempre baseada em características pessoais e independe de partido. 

Segundo Bobbio, Matteuci e Pasquino (2000, p.980-981), populistas são “as fórmulas 
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políticas cuja fonte principal de inspiração e termo constante de referência é o povo, 

considerado como agregado social homogêneo e como exclusivo depositário de valores 

positivos, específicos e permanentes”. Esse estilo, que se mostrou muito forte em 

diversos períodos da história do Brasil, continua a ser utilizado, como aqui, 

independentemente de análises racionais. Esses políticos fazem, geralmente, promessas 

as quais não têm qualquer possibilidade de concretizar, principalmente após a 

promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar n. 101, de 04 

de maio de 2000). 

 As empresas que promoveram as pesquisas indicaram uma margem de erro de 

4,1% (Pesquisa 1) e de 3,5% (Pesquisa 2). A TABELA 3 mostra que os resultados 

foram aproximados ao que se esperava, exceto quanto ao candidato 45 em que os erros 

se aproximaram de 10%. 

TABELA 3 - Comparação entre as pesquisas e o resultado efetivo do primeiro turno 

 pesquisa votos Erro de pesquisa votos Erro de  votos  
candidatos 1 previstos previsão 2 previstos previsão  recebidos 

17 35,90% 95.794 -3,8% 36,50% 97.395 -4,4% 32,10% 85.649 

13 20,00% 53.367 7,2% 22,00% 58.704 5,2% 27,22% 72.640 

45 15,10% 40.292 8,8% 14,20% 37.891 9,7% 23,94% 63.877 

12 8,20% 21.881 2,8% 8,10% 21.614 2,9% 10,99% 29.313 

15 3,80% 10.140 -1,0% 3,30% 8.806 -0,5% 2,76% 7.366 

14 2,50% 6.671 -0,6% 2,30% 6.137 -0,4% 1,90% 5.081 

43 1,20% 3.202 -0,7% 0,20% 534 0,3% 0,54% 1.441 

33 1,00% 2.668 -0,4% 0,10% 267 0,5% 0,55% 1.469 

      Votos válidos 266.836 
Análise Comparativa dos Textos 

 Nos dias 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de setembro de 2004, o Jornal de Londrina, 

órgão da Rede Paranaense de Comunicação - RPC, publicou perguntas de eleitores 

dirigidas aos candidatos. Em cada dia uma pergunta era selecionada e remetida aos 

candidatos que tinham espaço igual e limitado para responder. 

 Os resultados apontados são inferências retiradas da análise dos textos utilizando 

recursos do sistema MS Word e a fórmula para o cálculo do Índice de Facilidade de 

Leitura de Flesch. É feita então uma comparação com as pesquisas de intenção de voto 

assim como o resultado efetivo do primeiro turno. Ainda que a votação recebida por 

cada candidato não possa ser atribuída a essas publicações, elas podem representar de 

um modo geral o discurso de cada político. 
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 Na TABELA a seguir são dados os resultados retirados de cada resposta 

utilizando o programa MS Word. Os números 17, 12, 15, 45,13 e 14 identificam os 

candidatos e os números abaixo de cada um são os caracteres (por exemplo, o candidato 

17 utilizou 191 caracteres em sua resposta do dia 9/set, o candidato 12, na mesma data 

utilizou 460 caracteres, etc.). O número 449 repetido em dois dias ocorreu por 

coincidência, mesmo sendo o número de palavras diferente: 

TABELA 4 - Total de caracteres utilizados por cada candidato 

Candidatosè 17 12 15 45 13 14 
9/set 191 460 449 449 457 457 
14/set 254 465 459 449 465 465 
16/set 236 462 429 463 456 451 
21/set 113 450 409 321 452 468 
23/set 159 455 445 415 466 451 
28/set 179 460 460 452 453 462 
30/set 219 441 405 433 469 473 

 A análise dos dados indica que, enquanto cinco dos candidatos procuraram 

ocupar o espaço de que dispunham ao máximo, o que denota necessidade de persuasão, 

aquele que estava em primeiro lugar na preferência com larga vantagem, respondeu em 

todos os dias do modo mais simples e rápido. Evitava assim riscos desnecessários. 

 A tabela a seguir mostra o “índice de legibilidade”, dia a dia, de cada um dos seis 

candidatos mais em evidência na disputa. 

 Analisando os textos utilizando o método Flesch há uma clara diferença entre os 

dois candidatos com maior representatividade entre os eleitores e os demais 

concorrentes como se pode ver na TABELA 4, a seguir. 

TABELA 5 - Valores dos índices de Flesch 
Candidatos por seus 

números 
 

9/set 14/set 16/set 21/set 23/set 28/set 30/set 
 17  47 60 65 63 59 53 40 
 12  42 43 57 52 27 40 35 
 13  65 42 60 60 66 50 55 
 14  65 52 47 39 37 45 32 
 15  29 45 25 53 51 29 21 
 45  60 46 42 29 48 18 38 

OBSERVAÇÃO – O índice inferior a 50, no sistema Word, significa entendimento mais difícil. 

 No QUADRO 1 são separados os dias em que os textos de cada candidato se 

enquadraram em um dos níveis de legibilidade segundo o método Flesch calculado pelo 

MS Word. 
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QUADRO 1 - Legibilidade (Método Flesch) 

Índice classificação Candidato e seus dias em cada classificação 

1 – 24 Muito difícil 15 
45 

30/set 
28/set. 

25 – 49 Difícil 

17 
12 
13 
14 
15 
45 

9/set, 30/set 
9/set, 14/set, 23/set, 28/set, 30/set 
14/set 
16/set, 21/set, 23/set, 28/set, 30/set 
9/set, 14/set, 16/set, 28/set 
14/set, 16/set, 21/set, 23/set, 30/set 

50 – 74 Fácil 

17 
12 
13 
14 
15 
45 

14/set, 16/set, 21/set, 23/set, 28/set 
16/set, 21/set 
9/set, 16/set, 21/set, 23/set, 28/set, 30/set  
9/set, 14/set 
21/set, 23/set 
9/set 

75 – 100 Muito fácil   
 

Considerações finais 

 Na primeira parte deste relatório foram feitas algumas análises comparativas 

entre as pesquisas de intenção de voto e o resultado efetivo. Essas análises mostraram 

que as pesquisas podem ser vistas como confiáveis, até certo ponto, é claro. Podem 

ocorrer fatos de última hora que as desautorizem. Entretanto, no marketing político não 

há como sobreviver sem elas. 

 Na seqüência foram vistos os resultados da análise dos discursos e, ainda que o 

campo estudado seja muito extenso, pode-se dizer, com base nesta pesquisa, que há uma 

conjugação entre o discurso de uma pessoa, entendido o discurso como sua 

manifestação tanto oral quanto escrita, e a avaliação feita por ouvintes ou leitores e 

eleitores. Desta campanha, particularmente, fica como resultado demonstrado pela 

pesquisa a importância de um pronunciamento simples, sem arroubos mas que fale a 

língua do eleitor. 

 É claro que, como se viu no segundo turno, outras variáveis certamente influem 

nos resultados. Entretanto, a análise do discurso permite tirar muitas conclusões e 

entender o momento e os resultados das pesquisas. Em conclusão defende-se aqui que a 

análise do discurso pode atualmente ser feita com grande facilidade, mesmo sem 

conhecimento de teorias profundas de linguagem. 

 A escolha de textos naturais, obedecendo a condições iguais para todos os 

políticos objetos do estudo, permitiu a comparação entre as manifestações e os 
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resultados alcançados nas disputas. Entretanto, uma vez que se sabe que o uso do 

computador tem resultados positivos, pode-se utilizar o mesmo sistema para outros 

textos de modo a avaliar seu grau de legibilidade sem comparações com textos de outros 

autores.  

 Esse resultado indica um campo a explorar no marketing político, tanto o 

eleitoral como governamental. O conhecimento da técnica e sua aplicação prática 

devem permitir uma aproximação maior entre os ocupantes de cargos eletivos e os 

habitantes da região sob sua responsabilidade. 
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