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Resumo 

Durante quase dois mil anos, o termo política caiu em desuso. Só tornou a aparecer a partir 

do século XVII, coincidindo com o surgimento dos, então, novos meios de comunicação. 

Associada à comunicação, a política ganhou uma lógica diferente daquela definida por 

Aristóteles. Houve um ‘amodelamento’ da linguagem política à linguagem midiática, 

influenciando na capacidade de letramento político e na formação da cultura política. O 

objetivo do estudo é compreender se é possível identificar a presença de elementos de 

letramento político nas mensagens de comunicação política. Para tanto, o corpus de 

pesquisa é constituído de três publicidades que incentivam o registro eleitoral de jovens 

com menos de 18 anos. A metodologia utilizada é a Análise de Discurso e a análise das 

tipologias visuais, com base em Charaudeau (2008) e Pèninou (1976). 
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Introdução 

 

O termo política, definido por Aristóteles (1990), era derivado do adjetivo de pólis 

(politikós) e, segundo Bobbio (2000), referia-se a tudo aquilo que fosse relativo à cidade e 

ao cidadão. Com o final do Império Romano e a fragmentação do poder político na Europa, 

que resultaram em um longo período de ruralização, conforme Pizarroso Quintero (1990), 

ocorreu o que Bobbio (2000) considerou de “intervalo”, pois somente muitos séculos depois 

– entre o final do século XIII e o início do século XIV – é que surgiram novos pensamentos 

sobre o tema política. Até então, de acordo com o autor, A política, de Aristóteles, não era 

conhecida pelos escritores cristãos dos primeiros séculos. Ainda com base no autor, o fato 

de ter passado muito tempo sem ser conhecido, não tira o grande mérito de Aristóteles, de 

que sua obra foi considerada o primeiro tratado sobre a natureza, as funções, as divisões do 

Estado e as várias formas de governo.  

Na mesma linha de raciocínio e reflexão sobre o tema, Sartori (1981, p. 167) 

complementa: 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade – Propaganda Política, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Comunicação Política. Coordenador do curso de Publicidade e Propaganda na Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos (UNISINOS). E-mail: sergiotrein@uol.com.br 
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durante quase dois milênios a palavra política caiu em 

desuso (...) Só com Althúsio, em 1603, surge um autor importante a 

empregar essa palavra num título: Política Metodice Digesta. 

Segue-lhe Spinoza, cujo Tractatus Politicus foi publicado, 

postumamente, em 1677, quase deixar rastro. Por fim, Bossuet 

escreveu Politique Tirée de l´Escriture Saint, em 1670, mas o livro 

só foi publicado em 1709. 

 

Ainda de acordo com Sartori (1981), o termo não voltou a aparecer nos outros 

títulos de importância do século XVIII. No entanto, o autor afirma que durante todo esse 

tempo se continuou a pensar na política, até porque havia uma ideia de que o problema 

fundamental do mundo era o de amenizar e regular o domínio do homem sobre o homem. 

Para Bobbio (2000, p. 160), esta era a grande questão: “o conceito de política, entendida 

como forma de atividade ou práxis humana, sempre esteve estreitamente ligado ao conceito 

de poder”
3
.  

O ‘ressurgimento’ da política, como ressalta Bobbio (2000), coincide com um 

período em que o cenário europeu estava se moldando; sobretudo – segundo a própria 

definição do autor – a partir do espetáculo dos regna, países como a Inglaterra, a França e a 

Espanha, que tinham se formado gradualmente e se expandido, em função do domínio de 

territórios vizinhos. Coincide, também, com as discussões de Thomas Hobbes, John Locke 

e Jean-Jacques Rousseau sobre as definições de contrato social. Ou seja, este ressurgimento 

do termo política emergiu em uma época importante, em que a própria sociedade moderna 

estava se construindo (ou, pelo menos, começando a desenhar os alicerces da sociedade 

atual) e buscando instrumentos de regulação social (tanto entre os indivíduos, como entre 

estes e a sociedade em que estavam inseridos).  

Porém, nenhum outro fator exerceu tanta influência neste ressurgimento da política 

como a comunicação. Na verdade, política e comunicação nunca estiveram dissociadas.  De 

acordo com Pizarroso Quintero (1990), já desde o antigo mundo mesopotâmico se percebia 

indícios de mecanismos de persuasão e de propaganda, como se conhece nos dias de hoje. 

Foi assim, também, na Grécia antiga e, mais ainda, no Império Romano. E a comunicação 

sempre como um instrumento cujo objetivo principal era o de dominação, o de conquistas 

ou o do próprio exercício do poder. O ‘novo’, agora, neste período e neste processo de 

rediscussão da política, é que a comunicação já estava em seus primeiros passos de 

                                                 
3 Muitos autores estudam e possuem definições em relação ao poder, tais como Pierre Bourdieu, Michel Foucalt, John B. 

Thompson, entre outros. O próprio Aristóteles, em A política, já distinguia o poder paterno, o poder despótico e o poder 

político. Para nossa pesquisa, utilizaremos o sentido de controle, dominação e governança. 
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desenvolvimento, em relação a seus meios de produção, a seus efeitos e a suas 

consequências.  

A invenção da imprensa de tipos móveis, desenvolvida por Gutenberg, por exemplo, 

significou uma ruptura na tradição oral; pois, a partir daquele momento, um mesmo texto e 

uma mesma imagem poderiam chegar a um número maior de indivíduos. Essa perspectiva 

significou, também, uma abertura de novos caminhos para as atividades propagandísticas. 

Ainda neste mesmo cenário, o surgimento cada vez maior de novas mídias coincidia com 

outro forte processo social, que era o da urbanização. A conjunção dos dois fatores resultou 

na criação de quatro modelos de comunicação, segundo Miège (1998), cuja principal 

consequência seria a de aproximar os indivíduos das sociedades. Para o autor, o primeiro 

destes modelos foi a imprensa de opinião, especialmente em oposição aos governos. O 

segundo modelo veio através da expansão da imprensa, que assumiu um caráter mais 

comercial e mais voltado às massas.  

Tão somente estes dois modelos
4
 já seriam suficientes para sustentar a hipótese de 

que, em seu ‘ressurgimento’, a política não teve nem tempo de desenvolver-se sozinha; de 

criar, instituir e oferecer os seus próprios meios; de encontrar o seu próprio espaço como 

um instrumento de cidadania e de construção de uma sociedade melhor. Associada, 

sobretudo, à comunicação, ela acabou ajustada, totalmente, à afirmação de Bobbio (2000), 

de que a política sempre esteve mesmo ligada ao conceito de poder. Essa política das e nas 

mídias, entretanto, acaba tendo uma lógica diferente daquela definida por Aristóteles. Ou 

seja, há todo um ‘amodelamento’ (termo nosso, derivado de moldagem) da linguagem 

política à linguagem midiática e, com isso, as mensagens políticas tornaram-se mais curtas, 

mais breves e mais sintéticas.  

Além de manter-se, ainda, atrelada à questão do poder, o próprio uso do termo 

política foi ganhando contornos típicos de figuras de linguagem. Quando não associado à 

imagem de valores negativos
5
, o termo perde o seu sentido político e reconfigura-se em 

uma identidade quase, exclusivamente, midiática. Entre outras consequências, este 

deslocamento da instância política para uma instância político-midiática influencia, 

fortemente, no poder e na capacidade de letramento político e no natural e decorrente 

                                                 
4 O terceiro modelo, definido por Miège (1998), é o surgimento dos meios audiovisuais, como o cinema, o rádio e a 

televisão. O quarto e atual modelo da ação comunicação-política surgiu com a ideia da comunicação generalizada, que 

permite fluxos de toda a ordem. 
5 Especialmente nas últimas duas décadas, o tema política tem figurado nas mídias quase sempre associado a algum outro 

termo, permitindo uma produção de sentido negativa e, com isso, criando, também, um efeito de enciclopédia de que a 

política é algo ruim e “sujo”.   
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processo de formação de uma cultura política (fundamental a qualquer sociedade, para gerar 

os devidos instrumentos de regulação e proporcionar uma sociedade mais igual a todos).  

Nos últimos anos, este deslocamento tem se acentuado ainda mais e se tornado até 

mesmo mais sedutor, a partir do contínuo surgimento de novas tecnologias e novos canais 

de veiculação e compartilhamento de mensagens através das redes sociais. Embora, por um 

lado, estes novos meios tenham contribuído com a possibilidade de geração de fluxos 

comunicacionais de toda a ordem; por outro lado, em função de suas características de 

linguagem, como nenhuma outra mídia, as redes sociais também têm estimulado a 

predominância de mensagens muito mais breves e sintéticas, sem grandes aprofundamentos 

políticos. Ou seja, cada vez mais configura-se um cenário comunicacional em que a 

discussão está posta de lado, em detrimento – quase que única e exclusivamente – das 

intenções persuasivas de quem emite as mensagens. No caso, uma intenção persuasiva com 

vistas à conquista ou à manutenção do poder. Discute-se a agenda, não o conteúdo da 

agenda. 

A partir desta problematização, o objetivo do estudo é o de compreender se é 

possível identificar, ou não, a presença de elementos de letramento político nas mensagens 

veiculadas na comunicação política e, confirmando-se esta hipótese, interpretar quais 

elementos verbais e não-verbais se fazem presentes nas mensagens e constituem este 

letramento político. Para que a nossa análise não seja contaminada por mecanismos 

persuasivos, não serão investigadas mensagens veiculadas em períodos eleitorais ou cuja 

intenção propagandística seja, exclusivamente, a criação ou o fortalecimento da imagem de 

políticos ou de partidos políticos. Nosso corpus de pesquisa será constituído de três 

publicidades, cuja proposta é incentivar o registro eleitoral dos jovens com menos de 18 

anos, para que eles possam votar nas eleições de 2012. O critério de escolha destas três 

amostras está baseado no fato de que, por serem mensagens que incentivam a participação 

cidadã, podem conter elementos indicativos de letramento político.  

As mensagens foram veiculadas, respectivamente, pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio 

Grande do Sul; pela Juventude do Partido dos Trabalhadores; e pela União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas (UBES). Como metodologia de análise serão utilizadas a Análise 

de Discurso, a partir das definições de Patrick Charaudeau, e as tipologias visuais, com base 

nos estudos de Georges Pèninou. 
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Perspectivas de letramento político 

 

Ainda que o termo empowerment já existisse na língua inglesa, com o sentido de dar 

poder a alguém, para que este alguém realize uma tarefa sem precisar da autorização de 

outras pessoas, foi o educador brasileiro Paulo Freire quem definiu e trouxe, para a língua 

portuguesa, a expressão empoderamento. Para o educador, a pessoa, grupo ou instituição 

empoderada é aquela que realiza, por sim mesma, as mudanças e ações que a levam a 

evoluir e se fortalecer. Mais do que a tradução da expressão e uma busca por seu 

significado literal, Schiavo e Moreira (2005) têm outra preocupação: a de que 

empoderamento representa, então, a obtenção de informações adequadas, com vistas a um 

processo de reflexão e de tomada de consciência quanto à situação atual. A consequência 

disso, segundo os autores, seria uma mudança de atitude, que impulsione a pessoa, grupo ou 

instituição para a ação prática, metódica e sistemática, no sentido dos objetivos e metas 

traçados e desejados. Mais até do que isso, complementam Schiavo e Moreira (2005), cria-

se uma figura política do sujeito e de seu meio. 

Essa ‘mistura’ e esse cruzamento de definições são naturais. Segundo Gohn (2004), 

o significado do termo empoderamento não tem um padrão universal e, em função disso, 

acabou recebendo uma variedade de interpretações. Mais ou menos na mesma linha de 

Schiavo e Moreira (2005), Lawson (2001) entende que empoderamento trata-se de um 

processo através do qual pessoas, organizações e comunidades adquirem controle sobre 

questões de seu interesse. Wallerstein e Berstein (1994), por sua vez, ainda aprofundam 

estas três dimensões e apresentam diferentes níveis para cada uma delas. Para os autores, 

podemos considerar o empoderamento uma questão individual, quando diz respeito ao 

aumento da capacidade dos indivíduos em se sentirem influentes nos processos que 

determinam suas vidas. Já o empoderamento organizacional possui uma abordagem que 

relaciona-se ao processo de trabalho, cujo objetivo é a delegação do poder de decisão, a 

autonomia e a participação dos funcionários na administração das empresas. 

A dimensão que mais nos interessa é o empoderamento comunitário. Tanto para os 

autores, como para Baquero e Baquero (2007), refere-se à conquista plena dos direitos da 

cidadania, à defesa dos seus direitos e à influência em ações desenvolvidas pelo Estado. E 

isso só se dá, através de iniciativas como a educação para a cidadania, a socialização e a 

problematização de informações, o envolvimento na tomada de decisões e no pleno 

conhecimento dos processos de diagnóstico, planejamento e execução de projetos e obras 
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sociais. Neste sentido, a comunicação política cumpre um papel fundamental para a 

concretização destas iniciativas.  

Para chegar a esta condição, entretanto, antes disso é necessário que estes 

indivíduos, que serão empoderados, sejam submetidos a um processo de letramento, para 

que tenham a capacidade de compreender as mensagens que estão sendo transmitidas. De 

acordo com Piccoli (2010, p. 259), “a palavra letramento, no Brasil, teve sua origem 

documentada no campo das ciências linguísticas e da educação a partir da segunda metade 

dos anos de 1980”. Ainda segundo a autora, Paulo Freire é considerado o precursor 

brasileiro no desenvolvimento do conceito. Diferente do conceito de alfabetização, que 

presume a aquisição da leitura e da escrita, o letramento está mais relacionado às múltiplas 

possibilidades de utilização de tais habilidades, como afirma Piccoli (2010). E, de fato, 

basta pesquisar sobre o tema, para verificar que a grande maioria dos autores que estuda o 

letramento não se mostra tão preocupada com o ler e o escrever puramente e, sim, com o 

que os indivíduos fazem destas competências. 

Outra questão importante, que os autores apontam, e que, especialmente no campo 

da Comunicação torna-se bastante relevante, é a de que, além da leitura e da escrita, não se 

pode afastar a hipótese de que a fala e a audição também sejam elementos constitutivos do 

letramento. Por exemplo: uma pessoa pode não ser alfabetizada; porém, pode desenvolver a 

capacidade de letramento por meio de determinada tradição oral, através dos nomes dos 

programas de televisão, pela marca dos produtos, pelos slogans e frases promocionais 

repetidos com insistência pela publicidade ou pelos avisos de utilidade pública. Neste 

último caso, enquadram-se aqueles encontrados facilmente na vida cotidiana, tais como os 

sinais de Pare, de parada de ônibus ou mesmo de sinalização de banheiros públicos, 

identificados como Masculino ou Feminino.  

O domínio da escrita e da leitura permite que os indivíduos comecem, cada vez 

mais, a se defrontar com diversos cenários textuais novos, que são construídos e 

encontrados em toda a sua vida cotidiana. Estes cenários textuais dependem, naturalmente, 

da ambiência na qual a pessoa está inserida, tanto socialmente, como culturalmente. Em 

cada uma destas situações textuais, o indivíduo terá um tipo de letramento específico, que 

exigirá um esforço e uma compreensão também diferentes. Por exemplo, no preenchimento 

de determinados documentos ou formulários, o indivíduo deverá ter um conhecimento 

necessário para entender o que significa uma série de siglas, campos a serem respondidos e 

quais dados estão sendo solicitados. Por isso é que, muitas vezes, os serviços de 
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atendimento ao público são demorados, pela falta de capacidade e de letramento suficiente 

das pessoas para este tipo de exigência. 

Na política não é diferente. As pessoas são solicitadas a votar, mas, para isso, 

precisam ter um mínimo de letramento para entender como funciona o processo eleitoral, 

escolher seus candidatos e suas propostas e criar um vínculo político que lhes permita 

empoderar-se e acompanhar se o trabalho das suas escolhas atende a suas necessidades e a 

de seu contexto social. Entretanto, como afirma Borba (2005), o baixo grau de informação e 

o caráter difuso e pouco estruturado das opiniões políticas da maioria do eleitorado 

brasileiro, acaba expressando uma racionalidade que se baseia em imagens fluidas e difusas 

a respeito dos políticos e dos partidos.  

Além disso, ainda segundo o autor, a decisão do voto, para esta grande maioria do 

eleitorado, está fortemente estruturada pelas imagens políticas e avaliações que o eleitor faz 

de algumas características pessoais dos candidatos em disputa. Um fator que contribui para 

estas avaliações é o cenário de constantes notícias e denúncias de irregularidades e 

corrupção na política brasileira. Com certeza, isso acaba afastando os cidadãos da política, 

em função da desconfiança, da desilusão e da descrença dos indivíduos nos políticos e nas 

instituições políticas.  

Ou seja, nestes casos, há todo um efeito de enciclopédia, que acaba produzindo um 

letramento de que a política é algo ruim e negativo. Mas como se dá esta perspectiva do 

letramento político em três publicidades, cuja proposta é, em primeiro lugar, justamente 

atrair as pessoas para o contexto político, a partir do registro eleitoral dos jovens com 

menos de 18 anos, para que eles possam votar nas eleições de 2012; e, ainda, desenvolver 

um potencial de letramento político e de empoderamento, para que estes jovens tenham 

então a plena capacidade de exercer o seu voto?  

 

 

Comunicação e letramento político 

 

Com base na perspectiva funcionalista
6
, que permite analisar as relações entre os 

meios de comunicação e a sociedade, a pesquisa estuda as três publicidades que compõem o 

                                                 
6 O método funcionalista foi definido por Robert Merton, ao identificar a sociedade como um sistema de partes integradas 

ou subsistemas interligados. Segundo o autor (1964), os meios de comunicação são um dos instrumentos de continuidade, 

ordem, integração, motivação, guia e adaptação utilizados pela sociedade para manter as relações entre as pessoas, tanto 

em nível individual, como coletivo. 
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corpus em dois campos: primeiro, a tipologia visual, segundo a classificação de Georges 

Pèninou (1976)
7
, que divide as tipologias em quatro grupos, aos quais ele denomina de 

códigos: o código cromático, o código tipográfico, o código fotográfico e o código 

morfológico. O que o autor faz, na verdade, é uma dissecação dos elementos que compõem 

o conjunto de uma mensagem publicitária. Ainda como estratégia metodológica, será 

utilizada a proposta de Análise de Discurso desenvolvida por Patrick Charaudeau (2008), 

que procura compreender as múltiplas dimensões envolvidas em um ato de linguagem, 

tanto naquilo que é dito, como também nos não-ditos.  

A primeira publicidade analisada foi veiculada pelo Tribunal Regional Eleitoral e 

pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Inicialmente, foram estudadas as 

tipologias visuais.  

 

 

Figura 1: Publicidade veiculada pelo TRE e pela Assembleia Legislativa do RS 

Fonte: acervo do autor 

 

                                                 
7 Diversos autores trabalham esta questão das tipologias visuais, tais como Roland Barthes, Umberto Eco, Jacques Durand, 

Jean Marie Floch, Martine Joly, entre outros. Para este estudo, porém, optou-se por utilizar a classificação definida por 

Georges Pèninou (1976), em função de que as categorias apresentadas pelo autor estão mais, diretamente, aplicadas ao 

estudo da publicidade. 
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Em relação aos códigos cromáticos, há uma predominância de três cores na 

publicidade: o azul, o verde e o branco. Percebe-se, ainda, uma presença discreta da cor 

amarela. O conjunto destas quatro cores configura os mesmos elementos cromáticos 

presentes na bandeira brasileira. Conforme autores como Modesto Farina, em seu livro 

Psicodinâmica das Cores, nem o verde e nem o azul são cores vivas e vibrantes, o que seria 

mais indicado para o tipo de comportamento desejado. Entretanto, a opção pelas cores da 

bandeira tornaria a publicidade mais “neutra” em termos de identificação partidária ou 

mesmo ideológica, uma vez que o vermelho (cor vibrante) é associado a partidos de 

esquerda e, também, a ideologias de esquerda. Quanto aos códigos tipográficos, foram 

usadas fontes de letra sem serifa, para permitir uma melhor legibilidade. Por ser uma 

publicidade que se caracteriza como uma peça de leitura rápida, a fonte selecionada 

favorece a compreensão das mensagens. Para a ideia central do texto, “16 anos, uma idade 

inesquecível”, foi a fonte sem serifa; porém, aplicado um efeito de texto, com um 

sombreamento de fundo, para destacar a mensagem e, ainda, com um leve movimento de 

curvatura na mensagem, para chamar mais a atenção.  

Já em relação aos códigos fotográficos, que se relacionam com as fotografias, 

ilustrações e símbolos, há a presença de três destes elementos: o personagem jovem, que 

segura o título de eleitor; o próprio título de eleitor; e a moldura desta cena, que reproduz 

um tablet (computador, em formato de prancheta), objeto de desejo de muitos jovens. 

Analisando-se o personagem, ele está claramente identificado e alinhado ao perfil de um 

jovem contemporâneo, tanto no estilo de cabelo ‘rebelde’, como no tipo de vestuário, que 

mescla camisetas superpostas. Quanto ao fato de ser um jovem negro, talvez possa haver 

algum tipo de dado estatístico, que indique que os jovens negros nesta idade sejam maioria. 

Por fim, no que se refere aos códigos morfológicos, há uma perfeita integração entre os 

elementos textuais e não-textuais, inclusive, com o alinhamento centralizado de todos estes 

elementos e, também, com uma certa transgressão visual, ao fazer com que as mensagens 

ultrapassem os limites das suas respectivas áreas de fundo.  

O segundo olhar metodológico é feito através da Análise de Discurso. Com base na 

proposta estabelecida por Charaudeau (2008), de que as mensagens podem ser 

desconstruídas, para uma melhor compreensão do sentido do discurso, pode-se encontrar 

quatro elementos textuais principais. A mensagem “Jovem, te liga, faça seu título de 

eleitor” obedece, claramente, ao modo de organização enunciativo alocutivo, em que o 

sujeito falante espera um comportamento por parte de seu interlocutor e, no caso, através da 
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modalidade Aviso. Entretanto, como afirma Chaim Perelman, em sua obra Tratado da 

Argumentação, poderia-se questionar a escolha de determinados termos, como a expressão 

‘te liga’, querendo, supostamente, valer-se de uma linguagem utilizada pelos jovens. O uso 

da expressão não está errado, mas, sim, a sua intencionalidade, uma vez que a sua utilização 

torna-se bem mais eficiente nas mídias audiovisuais do que na mídia impressa. Também 

pode-se questionar o uso do termo ‘jovem’, como uma suposta estratégia criativa para 

chamar a atenção de que a publicidade é para jovens. Se a publicidade, de fato, dialoga-se 

com seu público-alvo, não haveria a necessidade da aplicação do termo. 

Na mensagem “16 anos, uma idade inesquecível” novamente predomina o modo de 

organização enunciativo. Desta vez, porém, de procedimento alocutivo, pois demonstra o 

ponto de vista do locutor, sem que o interlocutor esteja implicado em uma tomada de 

decisão, e através da modalidade Opinião. Contudo, a mensagem não é clara o suficiente 

para expressar o motivo de ser uma idade inesquecível. Em especial, levando-se em conta a 

questão da cultura política e do letramento político necessários para participar de uma 

eleição e do empoderamento que o voto e a participação cidadã proporcionam. Já a 

mensagem “Compartilhe essa ideia com a galera” é, claramente, organizada a partir do 

modo argumentativo. Segundo Charaudeau (2008), a lógica argumentativa possui três 

elementos básicos: uma asserção de partida, que seria o termo “compartilhe”; uma asserção 

de chegada, identificada pela expressão “com a galera”; e uma asserção de passagem, no 

caso, “essa ideia”.  

Entretanto, se nas mensagens anteriores – sobretudo na última – não fica 

evidenciada a intenção do locutor, da mesma forma, esta asserção de passagem também fica 

prejudicada. Ou seja, como os jovens ainda não têm experiência no processo eleitoral e 

quais benefícios isso proporciona, fica difícil para estes jovens compreender o que é um 

momento inesquecível na política. Nem mesmo o quarto elemento textual (representado 

pelo texto da publicidade), explica melhor esta intencionalidade. O modo de organização 

desta quarta mensagem é o descritivo, que possui três componentes: o nomear (“quem 

completa 16 anos até o dia da eleição”), o situar-localizar (“um dos postos da Justiça 

Eleitoral até 9 de maio”), e o qualificar (“com um documento de identidade e comprovante 

de residência”). Ou seja, quem estiver nesta condição, pode situar-se em uma condição de 

eleitor, desde que, com os documentos exigidos, esteja qualificado para isso. 

A segunda publicidade foi veiculada pela União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas. 
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Figura 2: Publicidade veiculada pela União Bras. dos Estudantes Secundaristas 

Fonte: acervo do autor 

 

Assim como na publicidade anterior, nesta segunda análise também predominam os 

códigos cromáticos verde, amarelo, azul e branco, presentes na bandeira brasileira. Em 

relação aos códigos tipográficos, há uma mescla de fontes de letras de famílias diferentes e 

nem mesmo há uma unidade em termos de grafia, pois uma das mensagens é escrita em 

letras maiúsculas e minúsculas, outra totalmente em minúsculas e, na logotipia da União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas, totalmente em maiúsculas. Quanto aos códigos 

fotográficos, verifica-se a presença da figura de um jovem e de cara pintada. Aqui poderia 

ser dizer que há um elemento relacionado à cultura política recente do país, em que os 

“cara-pintadas” (movimento estudantil) foram às ruas, para protestar contra o Governo 

Fernando Collor de Mello e pedir o impeachment do ex-presidente. Porém, este episódio 

ocorreu em 1992 e, para muitos jovens que hoje completam 16 anos, talvez não seja a 

melhor referência, uma vez que o movimento ocorreu justamente há 16 anos, quando boa 

parte destes jovens ainda não tinha nascido. Para encerrar a análise das tipologias visuais 

desta publicidade, do ponto de vista dos códigos morfológicos pode-se dizer que a 

composição dos elementos verbais e não-verbais fica prejudicada pelos mesmos motivos 

apontados, anteriormente, nos códigos tipográficos, de que a falta de unidade na grafia das 

mensagens dificulte a leitura e a respectiva compreensão do todo. 

Com base na Análise de Discurso, é possível identificar três elementos textuais 

principais. No primeiro deles, “Construindo um Brasil com a nossa cara”, a mensagem foi 

construída a partir do modo de organização enunciativo elocutivo, em que o sujeito falante 
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enuncia o seu ponto de vista sobre o mundo, sem que o interlocutor esteja implicado em 

uma tomada de decisão, e através da modalidade Declaração, quando este interlocutor pode 

não saber desta informação (CHARAUDEAU, 2008). Já a mensagem “se liga 16” pertence 

ao modo de organização enunciativo alocutivo, em que o sujeito falante espera um 

comportamento por parte de seu interlocutor e, no caso, através da modalidade Aviso, 

muito embora – na frase – não fique claro que comportamento esperado é este. Por fim, a 

terceira mensagem analisada é organizada a partir do modo argumentativo. Na frase 

“Procure o Cartório Eleitoral mais próximo de sua residência até o dia 09 de maio de 2012 e 

vamos construir um Brasil com a nossa cara”, pode-se identificar a asserção de partida 

(“Procure o Cartório Eleitoral mais próximo de sua residência”), a asserção de chegada 

(“até o dia 09 de maio de 2012”), e a asserção de passagem (“construir um Brasil com a 

nossa cara”). Porém, da mesma forma que a publicidade anterior, não há qualquer menção 

ao empoderamento, à cultura política e ao letramento político necessários para que o Brasil 

tenha “a nossa cara”. Ou seja, como se faz isso ou como se chega lá. 

Por fim, a terceira publicidade analisada foi veiculada pela Juventude do Partido dos 

Trabalhadores. 

 

 

Figura 3: Publicidade veiculada pela Juventude do Partido dos Trabalhadores 

Fonte: acervo do autor 

 

Diferente das outras publicidades, esta tem um caráter mais propagandístico e 

ideológico, por ser promovida por um partido político. Em função disso, é natural que 
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predomine o tom vermelho nos códigos cromáticos, além da cor verde em uma das 

mensagens. Em relação aos códigos tipográficos, verifica-se a presença de quatro tipos de 

fonte de letras diferentes, com serifa, sem serifa e em manuscrito. Quanto aos códigos 

fotográficos são identificados três elementos: no plano de fundo, a imagem de uma 

manifestação política (no caso, do movimento das Diretas Já, que ocorreu há bem mais de 

16 anos; portanto, uma referência bem distante dos jovens-alvo da publicidade); a ilustração 

de uma personagem que, claramente, pode ser identificada como sendo da Presidente Dilma 

Rousseff (em um período em que a atual presidente participava de movimentos contra a 

ditadura militar); e a figura de um balão, em que consta uma mensagem emitida pela 

personagem. Sendo uma mensagem veiculada pelo Partido dos Trabalhadores, o uso da 

figura de Dilma Rousseff se justifica.  

Do ponto de vista da Análise de Discurso, percebe-se a presença de dois elementos 

textuais. A mensagem “Muita gente lutou para você votar, não jogue fora essa 

oportunidade!” foi construída a partir do modo de organização enunciativo elocutivo, em 

que o sujeito falante enuncia o seu ponto de vista sobre o mundo, sem que o interlocutor 

esteja implicado, necessariamente, em uma tomada de decisão; com base na modalidade 

Saber/Ignorância, através da qual uma informação é pressuposta e o locutor apresenta o seu 

conhecimento sobre esta informação. Da mesma maneira, a mensagem “Vote aos 16” 

também foi organizada com base no modo enunciativo, porém alocutivo, em que o sujeito 

falante impõe um comportamento ao interlocutor (no caso do Partido dos Trabalhadores, 

ninguém melhor para impor este comportamento do que a Presidente Dilma Rousseff). 

Quanto ao procedimento utilizado, verifica-se a utilização da categoria Injunção, através da 

qual o locutor impõe uma ação ao receptor. Mesmo na publicidade veiculada pelo Partido 

dos Trabalhadores é possível verificar que não há nenhuma menção à importância de votar, 

considerando-se as questões do empoderamento, de cultura política e do letramento 

político. 

 

 

Considerações finais 

 

Mesmo que tenha havido um deslocamento da instância política para uma nova 

instância político-midiática, ainda assim a política exige um letramento e uma compreensão 

de suas características e especificidades. Para se letrar no campo político, é necessário que 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 14 

um indivíduo exerça a prática social da leitura, através dos diversos gêneros e formatos que 

se transformam em canais de comunicação política para a população, tais como: os jornais, 

os boletins de imprensa, as charges políticas, o humor político, o teatro político, os 

editoriais, as colunas diárias sobre política, as entrevistas, as declarações e discursos, os 

debates políticos e eleitorais, os materiais promocionais, os cartazes de rua, os spots de 

rádio e de televisão, os sites e blogs, os panfletos, entre tantos outros. Entretanto, esta não é 

uma mera ação isolada, que exija a alfabetização destes indivíduos e audiência esporádica, 

breve ou efêmera de um ou de outro destes gêneros e formatos. É preciso uma 

aprendizagem sistemática sequencial. Ainda mais no caso da política, em que há vários 

letramentos compondo cada contexto específico, como o letramento econômico, o 

letramento social e o letramento cultural. 

O que se percebe, portanto, é que, embora a comunicação e a política sejam 

inseparáveis, há um campo de tensionamento entre os dois conceitos, pois os modelos 

teóricos que os sustentam não coincidem. Com isso, o coletivo, que deveria discutir o todo, 

por influência da brevidade do discurso midiático, está constituindo uma sociedade 

efêmera, na medida em que a tendência deste coletivo é o movimento. E isso fica bastante 

evidente na análise das publicidades selecionadas como corpus de pesquisa deste estudo. 

Aos jovens com menos de 16 anos não há um convite bem claro, bem marcado e bem 

definido para a cidadania e uma explicação do que seja esta cidadania – o que ela oferece e 

cobra. Há, sim, um convite para entrar no movimento dos votos aos 16 anos. As mensagens 

analisadas são efêmeras: “te liga”, “se liga” e “vote aos 16”. Bastaria perguntar por que 

fazer isso, uma vez que não há um processo de formação do letramento político nas 

mensagens veiculadas na comunicação política. Contudo, o estudo foi mais além e 

acrescentou um olhar metodológico a essa pergunta. 

E é com base nesta fundamentação teórico-metodológico que se pode afirmar, com 

toda a certeza, que esta não-formação de um letramento político traz consequências para a 

sociedade como um todo, especialmente do ponto de vista do empoderamento dos cidadãos 

e da consequente construção de uma cultura política. Ou será que há, justamente, um 

interesse implícito para que este letramento político não se constitua?   
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