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RESUMO 

Dentre as interrogações que estão moven
principal refletir sobre o poder conquistado por meio da disputa, pela imposição de relações 
hierárquicas. Como agente de poder emerge, nessa realidade, as praticas comunicacionais 
eleitorais. Para explicar como tais compor
denominamos de racionalidade humana, esta pe
com base em uma série de táticas de manipulação, objetivando o poder e a dominação. Em 
suas discussões, esta pesquisa encont
os comportamentos comunicacionais explícitos, na figura dos candidatos, assim como 
aqueles implícitos, pertencentes à atuação dos agentes de marketing político.
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No poder: o desejo do controle

Percebemos, sem surpresa, que “

poder” (CHALLITA, [200

(2000:46) sobre o poder político, o objetivo da conquista do poder se inicia com o “

de ocupar posições que tem autoridade para influenciar as decisões de questões públicas 

acompanhada, obviamente, da capacidade de designar subordinados

facilmente evocar MAQUIAVEL.

Gaudêncio Torquato também evoca os princípios maquiavélicos 

relação direta com o cotidiano”, segundo o próprio estudioso, entre outros autores, quando 

busca compreender “o fenômeno político e o modo como os homen

seus semelhantes” (TORQUATO, 2002:227).

TORQUATO (2000:238), diz que todo o pensamento de Maquiavel está “

fortalecimento das bases do poder
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação, 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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Dentre as interrogações que estão movendo esta pesquisa, pontuamos
o poder conquistado por meio da disputa, pela imposição de relações 

hierárquicas. Como agente de poder emerge, nessa realidade, as praticas comunicacionais 
Para explicar como tais comportamentos, que, por vezes, parecem fugir ao que 

denominamos de racionalidade humana, esta pesquisa defende que as eleições funcionam
com base em uma série de táticas de manipulação, objetivando o poder e a dominação. Em 
suas discussões, esta pesquisa encontrou os processos de comunicação na mídia política e 
os comportamentos comunicacionais explícitos, na figura dos candidatos, assim como 
aqueles implícitos, pertencentes à atuação dos agentes de marketing político.

comunicação e política; estratégias eleitorais; lider; poder; 

No poder: o desejo do controle 

Percebemos, sem surpresa, que “se há algo que o homem deseja mais do que o ouro é o 

” (CHALLITA, [200-]: 129). Conforme a sutil definição do historiador PACHECO 

sobre o poder político, o objetivo da conquista do poder se inicia com o “

de ocupar posições que tem autoridade para influenciar as decisões de questões públicas 

acompanhada, obviamente, da capacidade de designar subordinados

nte evocar MAQUIAVEL. 

Gaudêncio Torquato também evoca os princípios maquiavélicos - “possivelmente pela 

relação direta com o cotidiano”, segundo o próprio estudioso, entre outros autores, quando 

o fenômeno político e o modo como os homens agem para dominar 

(TORQUATO, 2002:227).  

TORQUATO (2000:238), diz que todo o pensamento de Maquiavel está “

fortalecimento das bases do poder”. Ressaltando, ainda, uma norma maquiavelista “muito 
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pesquisa, pontuamos como questão 
o poder conquistado por meio da disputa, pela imposição de relações 

hierárquicas. Como agente de poder emerge, nessa realidade, as praticas comunicacionais 
tamentos, que, por vezes, parecem fugir ao que 

squisa defende que as eleições funcionam 
com base em uma série de táticas de manipulação, objetivando o poder e a dominação. Em 

rou os processos de comunicação na mídia política e 
os comportamentos comunicacionais explícitos, na figura dos candidatos, assim como 
aqueles implícitos, pertencentes à atuação dos agentes de marketing político. 

lider; poder; mídia. 

se há algo que o homem deseja mais do que o ouro é o 

129). Conforme a sutil definição do historiador PACHECO 

sobre o poder político, o objetivo da conquista do poder se inicia com o “desejo 

de ocupar posições que tem autoridade para influenciar as decisões de questões públicas 

acompanhada, obviamente, da capacidade de designar subordinados”, nos levando a 

“possivelmente pela 

relação direta com o cotidiano”, segundo o próprio estudioso, entre outros autores, quando 

s agem para dominar 

TORQUATO (2000:238), diz que todo o pensamento de Maquiavel está “voltado para o 

”. Ressaltando, ainda, uma norma maquiavelista “muito 
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em voga” - fazendo minha a 

todas as maldades de uma vez só. Mas os benefícios, esses sim, devem ser distribuídos 

paulatinamente”. 

Nicolau Maquiavel, que nasceu em Florença, na Itália e viveu de 1469 a 1527, nos legou 

uma descrição detalhada das estratégias e táticas a serem adotadas por um líder

e, principalmente, manter o poder político. Trata

publicado em 1532, portanto, cinco anos após a sua morte

Ao lermos o pequeno livro abstendo

apontados por Maquiavel são impressionantemente atuais e, de fato devem ser observados 

(e o são) por quem pretende manter

para julgarmos, por nós mesmos, tamanha 

Sobre a natureza humana e sua relação com o poder:

 “Enquanto não se atentar contra o patrimônio, nem contra a honra dos homens em sua 
universalidade, estes viverão satisfeitos, e a combater restará tão
poucos, ambição esta que de várias maneiras e com facilidade poder
(MACHIAVEL, 1998:104).

“Assim, devemos saber que existem dois modos de combater: um com as leis; o outro com a 
força. O primeiro modo é próprio do ho
primeiro muitas vezes mostra
conseguinte, a um príncipe é necessário saber valer
homem” (MACHIAVEL, 1998:99).

“Muito mais seguro é fazer
duas. Dos homens, em realidade, pode
fementidos e dissimulados, fugidios quando há perigo, e cobiçosos. Enquanto ages em seu 
benefício, e contanto que a tua necessidade esteja ao longe (como eu acima dizia), todos 
estão ao teu lado e oferecem
avizinhar-se, porém, esta necessidade, eles esquivam
na palavra destes homens, sem prover
(MACHIAVEL, 1998:95).

Sobre a natureza humana e sua relação com o poder, rever Maquiavel permite inúmeras 

considerações. Os conceitos por ele observados

sociais, muito mais baseadas nas relações de força que nas de amor ou amizade. 

“É que um tal príncipe não pode fundar
os cidadãos necessitam do Estado, porque então 
e todos, com a morte bem distante, querem por ele sacrificar
adversidade, quando o Estado necessita dos cidadãos, que raros deles se fazem presentes... 
Por isso, um príncipe cauteloso deve con
em qualquer situação, percebam que ele e o Estado lhes são indispensáveis. Só então aqueles 
ser-lhe-ão sempre fiéis”

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE 

fazendo minha a revelação do autor, é a que “ aconselha o governante a fazer 

todas as maldades de uma vez só. Mas os benefícios, esses sim, devem ser distribuídos 

Nicolau Maquiavel, que nasceu em Florença, na Itália e viveu de 1469 a 1527, nos legou 

escrição detalhada das estratégias e táticas a serem adotadas por um líder

e, principalmente, manter o poder político. Trata-se do seu famoso livro: “O Príncipe”, 

publicado em 1532, portanto, cinco anos após a sua morte. 

lermos o pequeno livro abstendo-nos de julgamentos morais, veremos que os pontos 

apontados por Maquiavel são impressionantemente atuais e, de fato devem ser observados 

(e o são) por quem pretende manter-se no poder. Vejamos alguns trechos extraídos do livr

para julgarmos, por nós mesmos, tamanha atualidade. 

Sobre a natureza humana e sua relação com o poder: 

“Enquanto não se atentar contra o patrimônio, nem contra a honra dos homens em sua 
universalidade, estes viverão satisfeitos, e a combater restará tão-somente a ambição de uns 
poucos, ambição esta que de várias maneiras e com facilidade poder
(MACHIAVEL, 1998:104). 

“Assim, devemos saber que existem dois modos de combater: um com as leis; o outro com a 
força. O primeiro modo é próprio do homem; o segundo, dos animais. Porém. Como o 
primeiro muitas vezes mostra-se insuficiente, impõe-se um recurso ao segundo. Por 
conseguinte, a um príncipe é necessário saber valer-se de seus atributos de animal e de 

(MACHIAVEL, 1998:99). 

guro é fazer-se temido que amado, quando se tem de renunciar a uma das 
duas. Dos homens, em realidade, pode-se dizer genericamente que eles são ingratos, volúveis, 
fementidos e dissimulados, fugidios quando há perigo, e cobiçosos. Enquanto ages em seu 

fício, e contanto que a tua necessidade esteja ao longe (como eu acima dizia), todos 
estão ao teu lado e oferecem-te o seu sangue, os seus bens, as suas vidas e os seus filhos. Ao 

se, porém, esta necessidade, eles esquivam-se. Um príncipe que se 
na palavra destes homens, sem prover-se de quaisquer outras garantias, sucumbirá”.
(MACHIAVEL, 1998:95). 

Sobre a natureza humana e sua relação com o poder, rever Maquiavel permite inúmeras 

considerações. Os conceitos por ele observados são, hoje, corroborados 

sociais, muito mais baseadas nas relações de força que nas de amor ou amizade. 

“É que um tal príncipe não pode fundar-se naquilo que vê em tempos mansos, tempos em que 
os cidadãos necessitam do Estado, porque então todos acorrem em seu favor, todos prometem 
e todos, com a morte bem distante, querem por ele sacrificar-se. No entanto, é na 
adversidade, quando o Estado necessita dos cidadãos, que raros deles se fazem presentes... 
Por isso, um príncipe cauteloso deve conceber um modo pelo qual os seus cidadãos, sempre e 
em qualquer situação, percebam que ele e o Estado lhes são indispensáveis. Só então aqueles 

ão sempre fiéis” (MACHIAVEL, 1998:59). 
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aconselha o governante a fazer 

todas as maldades de uma vez só. Mas os benefícios, esses sim, devem ser distribuídos 

Nicolau Maquiavel, que nasceu em Florença, na Itália e viveu de 1469 a 1527, nos legou 

escrição detalhada das estratégias e táticas a serem adotadas por um líder para atingir 

se do seu famoso livro: “O Príncipe”, 

nos de julgamentos morais, veremos que os pontos 

apontados por Maquiavel são impressionantemente atuais e, de fato devem ser observados 

ejamos alguns trechos extraídos do livro 

“Enquanto não se atentar contra o patrimônio, nem contra a honra dos homens em sua 
somente a ambição de uns 

poucos, ambição esta que de várias maneiras e com facilidade poder-se-á refrear” 

“Assim, devemos saber que existem dois modos de combater: um com as leis; o outro com a 
mem; o segundo, dos animais. Porém. Como o 

se um recurso ao segundo. Por 
se de seus atributos de animal e de 

se temido que amado, quando se tem de renunciar a uma das 
se dizer genericamente que eles são ingratos, volúveis, 

fementidos e dissimulados, fugidios quando há perigo, e cobiçosos. Enquanto ages em seu 
fício, e contanto que a tua necessidade esteja ao longe (como eu acima dizia), todos 

te o seu sangue, os seus bens, as suas vidas e os seus filhos. Ao 
se. Um príncipe que se fie inteiramente 

se de quaisquer outras garantias, sucumbirá”. 

Sobre a natureza humana e sua relação com o poder, rever Maquiavel permite inúmeras 

, hoje, corroborados em nossas relações 

sociais, muito mais baseadas nas relações de força que nas de amor ou amizade.  

se naquilo que vê em tempos mansos, tempos em que 
todos acorrem em seu favor, todos prometem 

se. No entanto, é na 
adversidade, quando o Estado necessita dos cidadãos, que raros deles se fazem presentes... 

ceber um modo pelo qual os seus cidadãos, sempre e 
em qualquer situação, percebam que ele e o Estado lhes são indispensáveis. Só então aqueles 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 

 

Para o autor, os homens agem prioritariamente de acordo com seus p

forma que tendem tanto mais a apoiar o Estado quanto mais consideram tais interesses 

atendidos.  

Este vínculo de dependência do povo em relação ao Estado, citado por Maquiavel, acima, 

foi utilizado duas vezes na história política rec

Cardoso, que associou sua imagem pessoal à estabilidade da economia e com isso se elegeu 

duas vezes presidente da república; outra, por Lula que, atrelando sua imagem aos 

benefícios sociais, notadamente o bolsa fa

invejáveis índices de popularidade. 

No Brasil, o recurso havia sido utilizado anteriormente por Getúlio Vargas, o “pai dos 

pobres”, e Juscelino Kubitscheck, cuja imagem estava atrelada ao progresso.

Sobre a conquista e manutenção do poder:

“O governo emanará do povo ou dos poderosos, conforme as ocasionais possibilidades de 
um ou de outros: os grandes, em não podendo visivelmente resistir ao povo, começam a 
firmar a reputação de um dos seus e fazem
seu apetite. O povo, por sua vez, sentindo
um homem e aclamá-lo príncipe para que este, com sua autoridade, o proteja. Aquele que foi 
alçado príncipe com a ajuda do
foi com o apoio popular, visto que o primeiro acha
assemelham, não podendo, por isso, nem comandá
Todavia, aquele que se eleva ao pr
roda, ninguém ou pouquíssimos não estarão dispostos a obedecer
pode honestamente satisfazer aos grandes sem atentar contra os demais, mas ao povo sim: é 
que os anseios do pov
tencionam oprimir e aqueles furtar

No parágrafo acima, Maquiavel chama a atenção para a necessidade tanto das alianças 

estratégicas (com os poderosos) quanto do apoio popular para, justamente, fazer com que o 

governante tenha real poder sobre as elites que o suportam e não seja delas refém. 

Sobre a dominação dos grupos sociais:

“Estados conquistados... quando comungam da mesma origem e da língua, torna
fácil conservá-los, sobretudo se não estão acostumados a viver livremente. Para possuí
forma segura, basta haver
ao mais, mantendo-se os seus antigos privilégios e não havendo alteração nos costumes, os 
homens viverão pacificamente”

 “Aquele que se instala num principado de origem estrangeira deve ainda
fazer-se chefe e defensor dos vizinhos menos poderosos, envidar esforços para enfraquecer os 
fortes e estar atendo para que, por nenhuma desventura, nele ingresse um forasteiro tão 
poderoso quanto ele” (MACHIAVEL, 1998:13).
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homens agem prioritariamente de acordo com seus próprios interesses, de 

forma que tendem tanto mais a apoiar o Estado quanto mais consideram tais interesses 

Este vínculo de dependência do povo em relação ao Estado, citado por Maquiavel, acima, 

foi utilizado duas vezes na história política recente do Brasil, uma, por Fernando Henrique 

Cardoso, que associou sua imagem pessoal à estabilidade da economia e com isso se elegeu 

duas vezes presidente da república; outra, por Lula que, atrelando sua imagem aos 

benefícios sociais, notadamente o bolsa família, também garantiu duas eleições, além de 

invejáveis índices de popularidade.  

No Brasil, o recurso havia sido utilizado anteriormente por Getúlio Vargas, o “pai dos 

pobres”, e Juscelino Kubitscheck, cuja imagem estava atrelada ao progresso.

conquista e manutenção do poder: 

“O governo emanará do povo ou dos poderosos, conforme as ocasionais possibilidades de 
um ou de outros: os grandes, em não podendo visivelmente resistir ao povo, começam a 
firmar a reputação de um dos seus e fazem-no príncipe para que, à sua sobra, possam saciar 
seu apetite. O povo, por sua vez, sentindo-se impotente frente aos grandes, põe

lo príncipe para que este, com sua autoridade, o proteja. Aquele que foi 
alçado príncipe com a ajuda dos grandes mantém-se com mais dificuldade que aquele que o 
foi com o apoio popular, visto que o primeiro acha-se cercado de muitos que se lhe 
assemelham, não podendo, por isso, nem comandá-los, nem manobrá
Todavia, aquele que se eleva ao principado com o favor popular encontra
roda, ninguém ou pouquíssimos não estarão dispostos a obedecer-lhe. Além disso, não se 
pode honestamente satisfazer aos grandes sem atentar contra os demais, mas ao povo sim: é 
que os anseios do povo são mais legítimos que aqueles dos poderosos, porquanto estes 
tencionam oprimir e aqueles furtar-se à opressão” (MACHIAVEL, 1998:55).

acima, Maquiavel chama a atenção para a necessidade tanto das alianças 

estratégicas (com os poderosos) quanto do apoio popular para, justamente, fazer com que o 

governante tenha real poder sobre as elites que o suportam e não seja delas refém. 

minação dos grupos sociais: 

“Estados conquistados... quando comungam da mesma origem e da língua, torna
los, sobretudo se não estão acostumados a viver livremente. Para possuí

forma segura, basta haver-se extinto a estirpe do Príncipe que o dominava, pois que, quanto 
se os seus antigos privilégios e não havendo alteração nos costumes, os 

homens viverão pacificamente” (MACHIAVEL, 1998:10). 

“Aquele que se instala num principado de origem estrangeira deve ainda
se chefe e defensor dos vizinhos menos poderosos, envidar esforços para enfraquecer os 

fortes e estar atendo para que, por nenhuma desventura, nele ingresse um forasteiro tão 
(MACHIAVEL, 1998:13). 
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róprios interesses, de 

forma que tendem tanto mais a apoiar o Estado quanto mais consideram tais interesses 

Este vínculo de dependência do povo em relação ao Estado, citado por Maquiavel, acima, 

ente do Brasil, uma, por Fernando Henrique 

Cardoso, que associou sua imagem pessoal à estabilidade da economia e com isso se elegeu 

duas vezes presidente da república; outra, por Lula que, atrelando sua imagem aos 

mília, também garantiu duas eleições, além de 

No Brasil, o recurso havia sido utilizado anteriormente por Getúlio Vargas, o “pai dos 

pobres”, e Juscelino Kubitscheck, cuja imagem estava atrelada ao progresso. 

“O governo emanará do povo ou dos poderosos, conforme as ocasionais possibilidades de 
um ou de outros: os grandes, em não podendo visivelmente resistir ao povo, começam a 

e para que, à sua sobra, possam saciar 
se impotente frente aos grandes, põe-se a prestigiar 

lo príncipe para que este, com sua autoridade, o proteja. Aquele que foi 
se com mais dificuldade que aquele que o 

se cercado de muitos que se lhe 
los, nem manobrá-los à sua guisa. 

incipado com o favor popular encontra-se sozinho e, à sua 
lhe. Além disso, não se 

pode honestamente satisfazer aos grandes sem atentar contra os demais, mas ao povo sim: é 
o são mais legítimos que aqueles dos poderosos, porquanto estes 

(MACHIAVEL, 1998:55). 

acima, Maquiavel chama a atenção para a necessidade tanto das alianças 

estratégicas (com os poderosos) quanto do apoio popular para, justamente, fazer com que o 

governante tenha real poder sobre as elites que o suportam e não seja delas refém.  

“Estados conquistados... quando comungam da mesma origem e da língua, torna-se muito 
los, sobretudo se não estão acostumados a viver livremente. Para possuí-los de 

Príncipe que o dominava, pois que, quanto 
se os seus antigos privilégios e não havendo alteração nos costumes, os 

“Aquele que se instala num principado de origem estrangeira deve ainda, como foi dito, 
se chefe e defensor dos vizinhos menos poderosos, envidar esforços para enfraquecer os 

fortes e estar atendo para que, por nenhuma desventura, nele ingresse um forasteiro tão 
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“E aquele que devém senhor de uma cidade acostumada a viver em liberdade e que dela não 
faz ruínas pode esperar que ela o arruíne, porquanto esta, em suas rebeliões, terá sempre a 
ampará-la a palavra “liberdade” e os seus antigos costumes, os quais nem a longa duração 
dos tempos, nem quaisquer 

 

A necessidade de se eliminar a estirpe do antigo príncipe, citada no primeiro parágrafo da 

sequencia acima, pode ser traduzida, na nossa história recente, como a necessida

doentia de Lula (principalmente em seu primeiro governo) de destruir a imagem de seu 

antecessor, Fernando Henrique.

As estratégias de dominação de Maquiavel se baseiam num misto de utilização da força e 

manutenção de alguns privilégios no grupo, 

autor chama a atenção para a tendência do homem comum em adotar uma posição 

“pacífica” caso se sinta em situação de relativo conforto social, o que vem ao encontro do 

comportamento do humano em grupos

Sobre a hierarquia no grupo de poder:

“...afinal, um príncipe deve considerar ambas as ameaças: a interna, com origem nos súditos, 
e a externa, com origem nos potentados estrangeiros. Destes, ele defende
e com bons aliados –
aliados” (MACHIAVEL, 1998:105).

 “Donde pode tirar-se uma regra geral que jamais ou raramente falha: aquele que promove o 
poder de um outro perde o seu, pois tanto a astúcia quanto a força com as quais fora ele 
conquistado parecerão suspeitas aos olhos do novo poderoso”.

Na visão de Maquiavel, a manutenção do poder depende também do controle das alianças 

internas ao grupo de poder, de forma que as mesmas cumpram seu papel sem, no entanto, 

ameaçar o poder do chefe. Esta estrutura é a base da grande maioria de nossas organiz

sociais. 

Sobre a postura do governante e sua relação com o povo:

 “(...) a experiência nos faz ver que, nestes nossos tempos, os príncipes que mais se 
destacaram pouco se preocuparam em honrar as suas promessas; que, além disso, eles 
souberam, com astúcia, ludibriar a opinião pública” 

“Portanto, não pode nem deve um soberano prudente cumprir as suas promessas quando um 
tal cumprimento ameaça voltar
levaram a prometer...Todavia, terás de saber como colorir essa face da tua natureza fazendo
te um grande simulador e um dissimulador. Ademais, são tão simples os homens e tão 
simplesmente eles conformam
encontra sempre um outro que, justamente, se deixa enganar... A um príncipe, portanto, não é 
necessário que de fato possua todas as sobreditas qualidades; é necessário, porém, e muito, 
que ele pareça possuí-las” 
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evém senhor de uma cidade acostumada a viver em liberdade e que dela não 
faz ruínas pode esperar que ela o arruíne, porquanto esta, em suas rebeliões, terá sempre a 

la a palavra “liberdade” e os seus antigos costumes, os quais nem a longa duração 
s tempos, nem quaisquer benfeitorias jamais a farão esquecer” (MACHIAVEL, 1998:27).

A necessidade de se eliminar a estirpe do antigo príncipe, citada no primeiro parágrafo da 

sequencia acima, pode ser traduzida, na nossa história recente, como a necessida

doentia de Lula (principalmente em seu primeiro governo) de destruir a imagem de seu 

antecessor, Fernando Henrique. 

As estratégias de dominação de Maquiavel se baseiam num misto de utilização da força e 

manutenção de alguns privilégios no grupo, de forma a se garantir o apoio do mesmo.

autor chama a atenção para a tendência do homem comum em adotar uma posição 

“pacífica” caso se sinta em situação de relativo conforto social, o que vem ao encontro do 

comportamento do humano em grupos.  

erarquia no grupo de poder: 

“...afinal, um príncipe deve considerar ambas as ameaças: a interna, com origem nos súditos, 
e a externa, com origem nos potentados estrangeiros. Destes, ele defende

– e, como de regra, se contar com boas armas, contará com bons 
(MACHIAVEL, 1998:105). 

se uma regra geral que jamais ou raramente falha: aquele que promove o 
poder de um outro perde o seu, pois tanto a astúcia quanto a força com as quais fora ele 

tado parecerão suspeitas aos olhos do novo poderoso”. (MACHIAVEL, 1998:20).

Na visão de Maquiavel, a manutenção do poder depende também do controle das alianças 

internas ao grupo de poder, de forma que as mesmas cumpram seu papel sem, no entanto, 

ameaçar o poder do chefe. Esta estrutura é a base da grande maioria de nossas organiz

Sobre a postura do governante e sua relação com o povo: 

a experiência nos faz ver que, nestes nossos tempos, os príncipes que mais se 
destacaram pouco se preocuparam em honrar as suas promessas; que, além disso, eles 
souberam, com astúcia, ludibriar a opinião pública” (MACHIAVEL, 1998:99).

nem deve um soberano prudente cumprir as suas promessas quando um 
tal cumprimento ameaça voltar-se contra ele e quando se diluem as próprias razões que o 
levaram a prometer...Todavia, terás de saber como colorir essa face da tua natureza fazendo

de simulador e um dissimulador. Ademais, são tão simples os homens e tão 
simplesmente eles conformam-se às exigências do seu presente, que aquele que sabe enganar 
encontra sempre um outro que, justamente, se deixa enganar... A um príncipe, portanto, não é 
necessário que de fato possua todas as sobreditas qualidades; é necessário, porém, e muito, 

las” (MACHIAVEL, 1998:100-101). 
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evém senhor de uma cidade acostumada a viver em liberdade e que dela não 
faz ruínas pode esperar que ela o arruíne, porquanto esta, em suas rebeliões, terá sempre a 

la a palavra “liberdade” e os seus antigos costumes, os quais nem a longa duração 
(MACHIAVEL, 1998:27). 

A necessidade de se eliminar a estirpe do antigo príncipe, citada no primeiro parágrafo da 

sequencia acima, pode ser traduzida, na nossa história recente, como a necessidade, quase 

doentia de Lula (principalmente em seu primeiro governo) de destruir a imagem de seu 

As estratégias de dominação de Maquiavel se baseiam num misto de utilização da força e 

de forma a se garantir o apoio do mesmo. O 

autor chama a atenção para a tendência do homem comum em adotar uma posição 

“pacífica” caso se sinta em situação de relativo conforto social, o que vem ao encontro do 

“...afinal, um príncipe deve considerar ambas as ameaças: a interna, com origem nos súditos, 
e a externa, com origem nos potentados estrangeiros. Destes, ele defende-se com boas armas 

ntar com boas armas, contará com bons 

se uma regra geral que jamais ou raramente falha: aquele que promove o 
poder de um outro perde o seu, pois tanto a astúcia quanto a força com as quais fora ele 

(MACHIAVEL, 1998:20). 

Na visão de Maquiavel, a manutenção do poder depende também do controle das alianças 

internas ao grupo de poder, de forma que as mesmas cumpram seu papel sem, no entanto, 

ameaçar o poder do chefe. Esta estrutura é a base da grande maioria de nossas organizações 

a experiência nos faz ver que, nestes nossos tempos, os príncipes que mais se 
destacaram pouco se preocuparam em honrar as suas promessas; que, além disso, eles 

(MACHIAVEL, 1998:99). 

nem deve um soberano prudente cumprir as suas promessas quando um 
se contra ele e quando se diluem as próprias razões que o 

levaram a prometer...Todavia, terás de saber como colorir essa face da tua natureza fazendo-
de simulador e um dissimulador. Ademais, são tão simples os homens e tão 

se às exigências do seu presente, que aquele que sabe enganar 
encontra sempre um outro que, justamente, se deixa enganar... A um príncipe, portanto, não é 
necessário que de fato possua todas as sobreditas qualidades; é necessário, porém, e muito, 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 

 

“Além disso, nos períodos mais propícios do ano, ele (o príncipe) deverá recrear a 
população com festas e espe
ofício ou em grupos [culturalmente coesos], ele ainda deverá dispensar a sua atenção a estas 
comunidades, vez por outra reunir
de munificência, conservando não obstante sempre aprumada a altivez da sua posição
da qual jamais e em nada ele deverá apartar

 

A postura dos governantes recomendada por Maquiavel, descrita nos parágrafos acima, é, 

até hoje, adotada, com sucesso, pela maioria dos políticos. Na verdade muito se observa aí 

do que hoje conhecemos como marketing político, onde se “prepara” o candidato com o 

“discurso” que venha a elegê

dissimulação, também faz parte das estratégias de poder encontradas nos animais.

O fato de as observações de Maquiavel manterem

de formuladas, parece ser um indício de que as mesmas estão relacionadas às características 

inatas do ser humano, relacionadas a sua origem animal. 

MORRIS (1967), ao analisar o comportamento humano

animal, chamando  atenção para o fato de que a tendência de vivermos em sociedade, onde, 

para tanto, se estabelece uma hierarqui

a revelar aspectos de agressividade, em caso de luta, fuga ou ameaça de perigo.

 “Existe uma rígida hierarquia socialmente estabelecida entre quase todas as espécies de 

macacos e símios, com um macho do

sob ele, segundo graus de subordinação variados” 

Nessa estrutura hierárquica, para se chegar ou manter

necessário, passar pela luta física. 

para lutar.  

Como agente de poder, emerge, nessa realidade, o discurso político eleitoral. Ainda que não 

haja armas bélicas, em nome de “estratégias eleitorais”, marqueteiros, a exemplo de Chico 

Santa Rita personalizam uma luta propriamente dita, valendo

animais. Exemplo disso está na entrevista concedida pelo mesmo a um veículo de 

comunicação nacional, onde deixa bem claro sua posição quando a frente de uma campanha
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“Além disso, nos períodos mais propícios do ano, ele (o príncipe) deverá recrear a 
população com festas e espetáculos. E, pois que cada cidade é dividida em corporações de 
ofício ou em grupos [culturalmente coesos], ele ainda deverá dispensar a sua atenção a estas 
comunidades, vez por outra reunir-se a elas, oferecer-se como um exemplo de benevolência e 

ência, conservando não obstante sempre aprumada a altivez da sua posição
da qual jamais e em nada ele deverá apartar-se” (MACHIAVEL, 1998:131).

A postura dos governantes recomendada por Maquiavel, descrita nos parágrafos acima, é, 

, com sucesso, pela maioria dos políticos. Na verdade muito se observa aí 

do que hoje conhecemos como marketing político, onde se “prepara” o candidato com o 

“discurso” que venha a elegê-lo, sem, no entanto, haver compromisso com a verdade. A 

também faz parte das estratégias de poder encontradas nos animais.

O fato de as observações de Maquiavel manterem-se atuais, quase quinhentos anos depois

de formuladas, parece ser um indício de que as mesmas estão relacionadas às características 

ser humano, relacionadas a sua origem animal.  

MORRIS (1967), ao analisar o comportamento humano, compara-o com a nossa origem 

atenção para o fato de que a tendência de vivermos em sociedade, onde, 

para tanto, se estabelece uma hierarquia social, nos leva, por uma questão de sobrevivência, 

a revelar aspectos de agressividade, em caso de luta, fuga ou ameaça de perigo.

“Existe uma rígida hierarquia socialmente estabelecida entre quase todas as espécies de 

macacos e símios, com um macho dominante encarregado do grupo, e os outros alinhados 

sob ele, segundo graus de subordinação variados” (MORRIS, 1967:120).

essa estrutura hierárquica, para se chegar ou manter-se no poder, torna

necessário, passar pela luta física. A exemplo do macaco que, quando desafiado, se prepara 

de poder, emerge, nessa realidade, o discurso político eleitoral. Ainda que não 

haja armas bélicas, em nome de “estratégias eleitorais”, marqueteiros, a exemplo de Chico 

ita personalizam uma luta propriamente dita, valendo-se de todos os instintos (ditos) 

animais. Exemplo disso está na entrevista concedida pelo mesmo a um veículo de 

comunicação nacional, onde deixa bem claro sua posição quando a frente de uma campanha
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“Além disso, nos períodos mais propícios do ano, ele (o príncipe) deverá recrear a 
táculos. E, pois que cada cidade é dividida em corporações de 

ofício ou em grupos [culturalmente coesos], ele ainda deverá dispensar a sua atenção a estas 
se como um exemplo de benevolência e 

ência, conservando não obstante sempre aprumada a altivez da sua posição, regra 
(MACHIAVEL, 1998:131). 

A postura dos governantes recomendada por Maquiavel, descrita nos parágrafos acima, é, 

, com sucesso, pela maioria dos políticos. Na verdade muito se observa aí 

do que hoje conhecemos como marketing político, onde se “prepara” o candidato com o 

lo, sem, no entanto, haver compromisso com a verdade. A 

também faz parte das estratégias de poder encontradas nos animais. 

se atuais, quase quinhentos anos depois 

de formuladas, parece ser um indício de que as mesmas estão relacionadas às características 

com a nossa origem 

atenção para o fato de que a tendência de vivermos em sociedade, onde, 

a social, nos leva, por uma questão de sobrevivência, 

a revelar aspectos de agressividade, em caso de luta, fuga ou ameaça de perigo. 

“Existe uma rígida hierarquia socialmente estabelecida entre quase todas as espécies de 

minante encarregado do grupo, e os outros alinhados 

(MORRIS, 1967:120). 

se no poder, torna-se muitas vezes 

A exemplo do macaco que, quando desafiado, se prepara 

de poder, emerge, nessa realidade, o discurso político eleitoral. Ainda que não 

haja armas bélicas, em nome de “estratégias eleitorais”, marqueteiros, a exemplo de Chico 

se de todos os instintos (ditos) 

animais. Exemplo disso está na entrevista concedida pelo mesmo a um veículo de 

comunicação nacional, onde deixa bem claro sua posição quando a frente de uma campanha 
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eleitoral: “Campanha é uma guerra, com tudo que tem direito; tiros, bombardeios, 

espionagem, traições, contra

O processo eleitoral _ enquanto aspecto obrigatório (por lei) da nossa vida social tem

revelado como um mecanismo de coesão social, conduzindo o publico eleitor a votar num 

único candidato (que se tornará líder, ao ser eleito), dentro de uma hierarquia previamente 

estabelecida, enquanto consenso social (regime de governo).

Nesse contexto, é possível transferirmos tais criticas ao Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral - HGPE veiculado na televisão que, como parte integrante do periódico rito das 

eleições, pode, a nosso ver, ser caracterizado como “

poder” (RUBIM, 2000:22), um espaço de luta onde não há armas nem bombas, mas o 

discurso corporal, a reunir a fala e o gestual, numa tentativa de produzir 

homem candidato com o homem eleitor por meio de estratégias de convencimento, 

visando” cooptar o eleitorado” 

ALMEIDA (2000:160) surge para nos chamar a atenção para além de avaliarmos as 

estratégias de marketing, nos lembrarmos que:

“uma campanha eleitoral, particularmente uma campanha presidencial (e muito 
especialmente no Brasil), não é somente uma disputa de discursos e imagens. Não é um 
simples embate de argumentos racionais, um contraponto de emoções nem apenas um 
agradável jogo de seduções. Não é nem mesmo somente uma equilibrada combinação disto 
tudo. É, isto sim, uma disputa de poder, onde cada agrupamento precisa mobilizar todos os 
recursos de que dispõe”.

Collor, FHC e Lula como 

A análise da trajetória política 

Cardoso (FHC) e Luis Inácio Lula da Silva (Lula) 

sua relação com o poder. 

Em seu livro “Mídia e Política no Brasil”, escrito em 1998 (e publicado em 1999),

antes da reeleição de Fernando Henrique Cardoso, Albino Rubim, nos apresenta Collor e 

FHC como “produtos da mídia

magníficas campanhas eleitorais

                                                
3 24 HORAS NEW.COM.BR – 07/1
Chico Santa Rita classifica campanha como “guerra onde vale tudo”
Da Redação: Raoni Ricci 
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Campanha é uma guerra, com tudo que tem direito; tiros, bombardeios, 

espionagem, traições, contra-informação, guerrilha, uma loucura”, revela sem pudor.

O processo eleitoral _ enquanto aspecto obrigatório (por lei) da nossa vida social tem

lado como um mecanismo de coesão social, conduzindo o publico eleitor a votar num 

único candidato (que se tornará líder, ao ser eleito), dentro de uma hierarquia previamente 

estabelecida, enquanto consenso social (regime de governo). 

ível transferirmos tais criticas ao Horário Gratuito de Propaganda 

HGPE veiculado na televisão que, como parte integrante do periódico rito das 

eleições, pode, a nosso ver, ser caracterizado como “grande fórum público de disputa do 

M, 2000:22), um espaço de luta onde não há armas nem bombas, mas o 

discurso corporal, a reunir a fala e o gestual, numa tentativa de produzir 

homem candidato com o homem eleitor por meio de estratégias de convencimento, 

eleitorado” (TORQUATO, 2002:23). 

ALMEIDA (2000:160) surge para nos chamar a atenção para além de avaliarmos as 

estratégias de marketing, nos lembrarmos que: 

uma campanha eleitoral, particularmente uma campanha presidencial (e muito 
especialmente no Brasil), não é somente uma disputa de discursos e imagens. Não é um 
simples embate de argumentos racionais, um contraponto de emoções nem apenas um 

e seduções. Não é nem mesmo somente uma equilibrada combinação disto 
tudo. É, isto sim, uma disputa de poder, onde cada agrupamento precisa mobilizar todos os 
recursos de que dispõe”. 

Collor, FHC e Lula como laboratório 

A análise da trajetória política de Fernando Collor de Mello (Collor), Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) e Luis Inácio Lula da Silva (Lula) ilustra, neste estudo, a natureza do líder e 

Em seu livro “Mídia e Política no Brasil”, escrito em 1998 (e publicado em 1999),

de Fernando Henrique Cardoso, Albino Rubim, nos apresenta Collor e 

produtos da mídia”, no sentido de que ambos venceram Lula, apoiados em 

eleitorais (RUBIM, 1999). 

         
07/10/2008 - 15h30 

Chico Santa Rita classifica campanha como “guerra onde vale tudo” 
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Campanha é uma guerra, com tudo que tem direito; tiros, bombardeios, 

”, revela sem pudor.3 

O processo eleitoral _ enquanto aspecto obrigatório (por lei) da nossa vida social tem-se 

lado como um mecanismo de coesão social, conduzindo o publico eleitor a votar num 

único candidato (que se tornará líder, ao ser eleito), dentro de uma hierarquia previamente 

ível transferirmos tais criticas ao Horário Gratuito de Propaganda 

HGPE veiculado na televisão que, como parte integrante do periódico rito das 

grande fórum público de disputa do 

M, 2000:22), um espaço de luta onde não há armas nem bombas, mas o 

discurso corporal, a reunir a fala e o gestual, numa tentativa de produzir vínculos entre o 

homem candidato com o homem eleitor por meio de estratégias de convencimento, 

ALMEIDA (2000:160) surge para nos chamar a atenção para além de avaliarmos as 

uma campanha eleitoral, particularmente uma campanha presidencial (e muito 
especialmente no Brasil), não é somente uma disputa de discursos e imagens. Não é um 
simples embate de argumentos racionais, um contraponto de emoções nem apenas um 

e seduções. Não é nem mesmo somente uma equilibrada combinação disto 
tudo. É, isto sim, uma disputa de poder, onde cada agrupamento precisa mobilizar todos os 

de Fernando Collor de Mello (Collor), Fernando Henrique 

ilustra, neste estudo, a natureza do líder e 

Em seu livro “Mídia e Política no Brasil”, escrito em 1998 (e publicado em 1999), portanto, 

de Fernando Henrique Cardoso, Albino Rubim, nos apresenta Collor e 

”, no sentido de que ambos venceram Lula, apoiados em 
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No entanto, ao verificarmos a s

“produto da mídia”, o que nos leva a questionar este conceito. Seriam todos “produtos da 

mídia” ou a mídia é apenas uma das 

no) poder? Para responder a esta pergunta, 

Fernando Afonso Collor de Melo é de uma família 

materno foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul e um dos líderes da Revolução de 

1930; o Pai foi governador e senador por Alagoas e ele mesmo foi (nomeado) prefeito

Maceió, deputado federal por Alagoas e governador do Estado, antes de se eleger presidente 

da república, em 1989, tendo apenas 40 anos de idade. 

Fernando Henrique Cardoso

precoce, alfabetizado aos três anos de idade e, ainda criança, dominava o francês. Filho de 

um general, ainda adolescente lia clássicos e foi professor da faculdade de economia da 

USP antes mesmo de se graduar

exilando-se no Chile e na França (onde lecionou) e, retornando ao Brasil, lecionou na USP 

e, depois de cassado pelo AI5, exilou

político, foi Senador por São Paulo (suplente de Franco Montoro); perdeu para Jânio 

Quadros a eleição para Prefeito de São Paulo, elegeu

Paulo) e, em 1994, foi eleito 

Luiz Inácio Lula da Silva veio de Pernambuco 

acompanhando sua família. Aos 12 anos conseguiu seu primeiro emprego em uma 

tinturaria, tendo trabalhado com engraxate e office

carteira assinada pela primeira

1963, aos 18 anos. Em 1969 é eleito suplente da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Bernardo do Campo, chegando à presidência do mesmo em 1975. Torna

líder sindical e participa da fundação do PT em 198

perde a eleição do Governo de São Paulo para Franco Montoro em 1982, elege

federal em 1986 (o mais votado do país), perde três vezes as eleições para presidente da 

república (uma para Collor e duas para FHC) 

2002, aos 57 anos, sendo reeleito

Como três pessoas com origens tão diferentes

de 1989 era a primeira na qual o Presidente da República seria escolhido pelo vot

após muitos anos de regime militar
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No entanto, ao verificarmos a situação atual, podemos considerar Lula, também, como 

“produto da mídia”, o que nos leva a questionar este conceito. Seriam todos “produtos da 

mídia” ou a mídia é apenas uma das ferramentas utilizadas para se chegar ao (e manter

a esta pergunta, sintetizemos as origens dos três 

Fernando Afonso Collor de Melo é de uma família abastada e de tradição política

materno foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul e um dos líderes da Revolução de 

overnador e senador por Alagoas e ele mesmo foi (nomeado) prefeito

Maceió, deputado federal por Alagoas e governador do Estado, antes de se eleger presidente 

da república, em 1989, tendo apenas 40 anos de idade.  

Fernando Henrique Cardoso é um intelectual e professor acadêmico que teve uma educação 

precoce, alfabetizado aos três anos de idade e, ainda criança, dominava o francês. Filho de 

um general, ainda adolescente lia clássicos e foi professor da faculdade de economia da 

USP antes mesmo de se graduar. Participou de movimentos políticos mais à esquerda, 

se no Chile e na França (onde lecionou) e, retornando ao Brasil, lecionou na USP 

e, depois de cassado pelo AI5, exilou-se nos Estados Unidos, onde também lecionou. Como 

r São Paulo (suplente de Franco Montoro); perdeu para Jânio 

Quadros a eleição para Prefeito de São Paulo, elegeu-se Senador (novamente por São 

Paulo) e, em 1994, foi eleito Presidente da República, aos 63 anos. 

Luiz Inácio Lula da Silva veio de Pernambuco para São Paulo aos oito anos de idade 

acompanhando sua família. Aos 12 anos conseguiu seu primeiro emprego em uma 

tinturaria, tendo trabalhado com engraxate e office-boy até que, aos 14 anos, tem sua 

carteira assinada pela primeira vez. Conclui o curso de torneiro mecânico do SENAI em 

1963, aos 18 anos. Em 1969 é eleito suplente da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Bernardo do Campo, chegando à presidência do mesmo em 1975. Torna

líder sindical e participa da fundação do PT em 1980 e da CUT, em 1983. Como político, 

perde a eleição do Governo de São Paulo para Franco Montoro em 1982, elege

federal em 1986 (o mais votado do país), perde três vezes as eleições para presidente da 

república (uma para Collor e duas para FHC) quando, finalmente se elege presidente, em 

reeleito em 2006. 

soas com origens tão diferentes chegaram à presidência do Brasil? A eleição 

de 1989 era a primeira na qual o Presidente da República seria escolhido pelo vot

após muitos anos de regime militar. Tratava-se da sucessão de José Sarney, que havia 
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ituação atual, podemos considerar Lula, também, como 

“produto da mídia”, o que nos leva a questionar este conceito. Seriam todos “produtos da 

ferramentas utilizadas para se chegar ao (e manter-se 

ns dos três presidentes.  

de tradição política. Seu avô 

materno foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul e um dos líderes da Revolução de 

overnador e senador por Alagoas e ele mesmo foi (nomeado) prefeito de 

Maceió, deputado federal por Alagoas e governador do Estado, antes de se eleger presidente 

al e professor acadêmico que teve uma educação 

precoce, alfabetizado aos três anos de idade e, ainda criança, dominava o francês. Filho de 

um general, ainda adolescente lia clássicos e foi professor da faculdade de economia da 

. Participou de movimentos políticos mais à esquerda, 

se no Chile e na França (onde lecionou) e, retornando ao Brasil, lecionou na USP 

se nos Estados Unidos, onde também lecionou. Como 

r São Paulo (suplente de Franco Montoro); perdeu para Jânio 

se Senador (novamente por São 

para São Paulo aos oito anos de idade 

acompanhando sua família. Aos 12 anos conseguiu seu primeiro emprego em uma 

boy até que, aos 14 anos, tem sua 

torneiro mecânico do SENAI em 

1963, aos 18 anos. Em 1969 é eleito suplente da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Bernardo do Campo, chegando à presidência do mesmo em 1975. Torna-se importante 

0 e da CUT, em 1983. Como político, 

perde a eleição do Governo de São Paulo para Franco Montoro em 1982, elege-se deputado 

federal em 1986 (o mais votado do país), perde três vezes as eleições para presidente da 

quando, finalmente se elege presidente, em 

chegaram à presidência do Brasil? A eleição 

de 1989 era a primeira na qual o Presidente da República seria escolhido pelo voto direto 

se da sucessão de José Sarney, que havia 
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galgado ao poder com a morte de Tancredo Neves, de quem era vice. Ao final de seu 

mandato, Sarney não contava com o apoio popular devido ao fracasso de seus suces

planos econômicos.  

Como apontado por Maquiavel, quem chega ao poder pelo destino, e não por seus próprios 

méritos, tem dificuldades para manter

o que oferecer ao povo, de forma que se “buscava” um

população. 

Na eleição de 1989, tanto Collor quanto Lula, significavam a antítese do que, então, 

representava Sarney, no entanto, os dois apontavam para caminhos opostos: Collor era a 

modernidade, o super-herói, o candida

juventude  (apesar de Collor ter, então, 40 anos e Lula, 44, a imagem de juventude estava 

associada apenas a Collor); já Lula era a rebeldia que propunha um rompimento com as 

estruturas sociais existentes, o que

outra.  

Intenção de voto para Presidência, 1º turno 1989

Fonte: www.datafolha.folha.uol.br

Ocorre que esta bandeira era também empunhada por Leonel 

com Lula. Os três candidatos, Collor, Lula e Brizola, iniciaram a campanha com índices de 

intenção de voto quase equivalentes (17%; 14% e 15% respectivamente).
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galgado ao poder com a morte de Tancredo Neves, de quem era vice. Ao final de seu 

mandato, Sarney não contava com o apoio popular devido ao fracasso de seus suces

Como apontado por Maquiavel, quem chega ao poder pelo destino, e não por seus próprios 

méritos, tem dificuldades para manter-se. Assim, ao final do seu mandato, faltava a Sarney 

o que oferecer ao povo, de forma que se “buscava” um sucessor que trouxesse esperança à 

eleição de 1989, tanto Collor quanto Lula, significavam a antítese do que, então, 

representava Sarney, no entanto, os dois apontavam para caminhos opostos: Collor era a 

herói, o candidato dos descamisados, o caçador de marajás, a 

juventude  (apesar de Collor ter, então, 40 anos e Lula, 44, a imagem de juventude estava 

associada apenas a Collor); já Lula era a rebeldia que propunha um rompimento com as 

estruturas sociais existentes, o que agradava a uma parcela da população mas assustava a 

Intenção de voto para Presidência, 1º turno 1989 

www.datafolha.folha.uol.br 

Ocorre que esta bandeira era também empunhada por Leonel Brizola, que dividia os votos 

Os três candidatos, Collor, Lula e Brizola, iniciaram a campanha com índices de 

intenção de voto quase equivalentes (17%; 14% e 15% respectivamente).
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galgado ao poder com a morte de Tancredo Neves, de quem era vice. Ao final de seu 

mandato, Sarney não contava com o apoio popular devido ao fracasso de seus sucessivos 

Como apontado por Maquiavel, quem chega ao poder pelo destino, e não por seus próprios 

se. Assim, ao final do seu mandato, faltava a Sarney 

sucessor que trouxesse esperança à 

eleição de 1989, tanto Collor quanto Lula, significavam a antítese do que, então, 

representava Sarney, no entanto, os dois apontavam para caminhos opostos: Collor era a 

to dos descamisados, o caçador de marajás, a 

juventude  (apesar de Collor ter, então, 40 anos e Lula, 44, a imagem de juventude estava 

associada apenas a Collor); já Lula era a rebeldia que propunha um rompimento com as 

agradava a uma parcela da população mas assustava a 

 

Brizola, que dividia os votos 

Os três candidatos, Collor, Lula e Brizola, iniciaram a campanha com índices de 

intenção de voto quase equivalentes (17%; 14% e 15% respectivamente).  
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Collor logo se tornou um fenômeno eleitoral, ancorado numa campan

chegando rapidamente ao patamar de 40% nas intenções de voto. Brizola de manteria 

estável por toda a campanha e Lula sofreria uma queda inicial, posteriormente recuperada 

com uma campanha também fortemente midiática.

inicial da campanha fizeram com que todas as forças mais a esquerda, se voltassem contra 

ele, o que faria seus índices caírem para o patamar de 25% que, no entanto, lhe garantiria o 

primeiro lugar no primeiro turno. O grande combate foi, entã

para decidir qual dos dois iria para o segundo turno. Lula venceria por pequena margem. 

Collor obteve 28,6% dos votos; Lula 16,1% e Brizola 15,5%.

O segundo turno foi uma festa só. Era a primeira vez que uma geração inteira 

presidente no Brasil pelo voto direto. Nesse clima, todas as forças “progressistas” se 

uniriam em torno de Lula contra o candidato da “direita”. 

Intenção de voto para Presidência, 2º turno 1989

Fonte: www.datafolha.folha.uol.br

Ambas as campanhas se suportavam em fortes apelos de mídia, tanto que os candidatos 

pouco falavam. O palco agora era na TV. Quem tem mais de 

imagens das bandeiras tremulantes com um grande nu

Era contagiante ver Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil cantando e pedindo 

votos para Lula. Como resposta, Collor reuniu pessoas comuns identificadas simplesmente 

como “um brasileiro” cantando em seu favor. Míd

A campanha de Lula crescia enquanto a de Collor caía, de forma que a vitória do primeiro 

parecia certa. No entanto, uma artimanha de Collor mostrando em seu programa uma ex

namorada de Lula a quem ele teria supostamente induzido a fazer um aborto,
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Collor logo se tornou um fenômeno eleitoral, ancorado numa campan

chegando rapidamente ao patamar de 40% nas intenções de voto. Brizola de manteria 

estável por toda a campanha e Lula sofreria uma queda inicial, posteriormente recuperada 

com uma campanha também fortemente midiática. Os elevados índices de C

inicial da campanha fizeram com que todas as forças mais a esquerda, se voltassem contra 

ele, o que faria seus índices caírem para o patamar de 25% que, no entanto, lhe garantiria o 

primeiro lugar no primeiro turno. O grande combate foi, então, travado entre Lula e Brizola 

para decidir qual dos dois iria para o segundo turno. Lula venceria por pequena margem. 

Collor obteve 28,6% dos votos; Lula 16,1% e Brizola 15,5%. 

O segundo turno foi uma festa só. Era a primeira vez que uma geração inteira 

presidente no Brasil pelo voto direto. Nesse clima, todas as forças “progressistas” se 

uniriam em torno de Lula contra o candidato da “direita”.  

Intenção de voto para Presidência, 2º turno 1989

www.datafolha.folha.uol.br 

Ambas as campanhas se suportavam em fortes apelos de mídia, tanto que os candidatos 

pouco falavam. O palco agora era na TV. Quem tem mais de 30 anos se lembra das fortes 

imagens das bandeiras tremulantes com um grande numero de artistas cantando “Lula

Era contagiante ver Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil cantando e pedindo 

votos para Lula. Como resposta, Collor reuniu pessoas comuns identificadas simplesmente 

como “um brasileiro” cantando em seu favor. Mídia pura. 

A campanha de Lula crescia enquanto a de Collor caía, de forma que a vitória do primeiro 

parecia certa. No entanto, uma artimanha de Collor mostrando em seu programa uma ex

namorada de Lula a quem ele teria supostamente induzido a fazer um aborto,
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Collor logo se tornou um fenômeno eleitoral, ancorado numa campanha milionária, 

chegando rapidamente ao patamar de 40% nas intenções de voto. Brizola de manteria 

estável por toda a campanha e Lula sofreria uma queda inicial, posteriormente recuperada 

Os elevados índices de Collor na fase 

inicial da campanha fizeram com que todas as forças mais a esquerda, se voltassem contra 

ele, o que faria seus índices caírem para o patamar de 25% que, no entanto, lhe garantiria o 

o, travado entre Lula e Brizola 

para decidir qual dos dois iria para o segundo turno. Lula venceria por pequena margem. 

O segundo turno foi uma festa só. Era a primeira vez que uma geração inteira escolheria o 

presidente no Brasil pelo voto direto. Nesse clima, todas as forças “progressistas” se 

Intenção de voto para Presidência, 2º turno 1989 

 

Ambas as campanhas se suportavam em fortes apelos de mídia, tanto que os candidatos 

anos se lembra das fortes 

mero de artistas cantando “Lula-lá”. 

Era contagiante ver Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil cantando e pedindo 

votos para Lula. Como resposta, Collor reuniu pessoas comuns identificadas simplesmente 

A campanha de Lula crescia enquanto a de Collor caía, de forma que a vitória do primeiro 

parecia certa. No entanto, uma artimanha de Collor mostrando em seu programa uma ex-

namorada de Lula a quem ele teria supostamente induzido a fazer um aborto, somado ao 
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efeito do último debate na TV no qual Lula (ainda inexperiente e abatido) saiu

reverteu a situação e Collor venceu, com 42,8% dos votos, contra 37,9% de Lula.

Ao assumir o governo, Collor confiscou a poupança com o intuito de conter a in

que não conseguiu. Tratou

Ademais, não soube fazer as alianças políticas adequadas que lhe garantiriam um governo 

confortável. Indispôs-se com a classe política e não tinha o que oferecer a

vez que a economia não ia bem e seus planos contra a inflação também fracassaram, a 

exemplo do que ocorrera com seu antecessor, José Sarney.

Collor infringiu todas as regras que um líder tem que adotar para se manter no poder, de 

forma que, sem apoio político nem popular, não conseguiu manter

Collor não tinha as habilidades necessárias a um líder. 

O impeachment de Collor ocorreu em 29 de setembro de 1992 e seu vice, Itamar Franco 

assume o poder. Quinze meses se passariam 

Novamente surgiram as bandeiras vermelhas e o clima de festa do grupo de Lula, que 

repete o estilo da campanha anterior contando, agora, com maior apoio popular. 

Era uma vitória quase certa, uma vez que Lula tinha 

havia quem lhe fizesse frente. Lula apresentava

Tudo isso mudaria em meados de 1994, com o sucesso do Plano Real, que debelou 

definitivamente a inflação no Brasil.

Itamar Franco, que não havia chegado ao poder por méritos próprios, deixou que Fernando 

Henrique Cardoso capitalizasse para si, os efeitos positivos do Plano Real. Este (e não o 

presidente) anunciou as medidas do Plano Real em fevereiro de 1994.

Com a cultura e eloquência que tinha e ancorado por uma campanha 

elaborada, Fernando Henrique viu sua popularidade aumentar consistentemente, vencendo 

as eleições no primeiro turno, com 54,3% dos votos, contra apenas 27,0% de Lula.

Naquela ocasião, Fernando Hen

sobriedade (e segurança), conquistando os votos dos que temiam Lula e, também, torná

popular. Para tanto, ele apareceu montando um jegue, dançando forró, tomando garapa

vestindo poncho e comendo buchada de bode.
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efeito do último debate na TV no qual Lula (ainda inexperiente e abatido) saiu

reverteu a situação e Collor venceu, com 42,8% dos votos, contra 37,9% de Lula.

Ao assumir o governo, Collor confiscou a poupança com o intuito de conter a in

que não conseguiu. Tratou-se de medida altamente impopular perante a classe média. 

Ademais, não soube fazer as alianças políticas adequadas que lhe garantiriam um governo 

se com a classe política e não tinha o que oferecer a

vez que a economia não ia bem e seus planos contra a inflação também fracassaram, a 

exemplo do que ocorrera com seu antecessor, José Sarney. 

todas as regras que um líder tem que adotar para se manter no poder, de 

sem apoio político nem popular, não conseguiu manter-se. 

Collor não tinha as habilidades necessárias a um líder.  

O impeachment de Collor ocorreu em 29 de setembro de 1992 e seu vice, Itamar Franco 

assume o poder. Quinze meses se passariam até o início do ano (eleitoral) de 1994. 

Novamente surgiram as bandeiras vermelhas e o clima de festa do grupo de Lula, que 

repete o estilo da campanha anterior contando, agora, com maior apoio popular. 

Era uma vitória quase certa, uma vez que Lula tinha se fortalecido como o anti

havia quem lhe fizesse frente. Lula apresentava-se isolado como único candidato viável. 

Tudo isso mudaria em meados de 1994, com o sucesso do Plano Real, que debelou 

definitivamente a inflação no Brasil. 

o, que não havia chegado ao poder por méritos próprios, deixou que Fernando 

Henrique Cardoso capitalizasse para si, os efeitos positivos do Plano Real. Este (e não o 

presidente) anunciou as medidas do Plano Real em fevereiro de 1994. 

ncia que tinha e ancorado por uma campanha 

Fernando Henrique viu sua popularidade aumentar consistentemente, vencendo 

as eleições no primeiro turno, com 54,3% dos votos, contra apenas 27,0% de Lula.

Naquela ocasião, Fernando Henrique era imbatível. Sua campanh

sobriedade (e segurança), conquistando os votos dos que temiam Lula e, também, torná

popular. Para tanto, ele apareceu montando um jegue, dançando forró, tomando garapa

comendo buchada de bode. 
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efeito do último debate na TV no qual Lula (ainda inexperiente e abatido) saiu-se mal, 

reverteu a situação e Collor venceu, com 42,8% dos votos, contra 37,9% de Lula. 

Ao assumir o governo, Collor confiscou a poupança com o intuito de conter a inflação, o 

se de medida altamente impopular perante a classe média. 

Ademais, não soube fazer as alianças políticas adequadas que lhe garantiriam um governo 

se com a classe política e não tinha o que oferecer aos pobres, uma 

vez que a economia não ia bem e seus planos contra a inflação também fracassaram, a 

todas as regras que um líder tem que adotar para se manter no poder, de 

se. Ficou claro que 

O impeachment de Collor ocorreu em 29 de setembro de 1992 e seu vice, Itamar Franco 

até o início do ano (eleitoral) de 1994. 

Novamente surgiram as bandeiras vermelhas e o clima de festa do grupo de Lula, que 

repete o estilo da campanha anterior contando, agora, com maior apoio popular.  

se fortalecido como o anti-Collor e não 

se isolado como único candidato viável. 

Tudo isso mudaria em meados de 1994, com o sucesso do Plano Real, que debelou 

o, que não havia chegado ao poder por méritos próprios, deixou que Fernando 

Henrique Cardoso capitalizasse para si, os efeitos positivos do Plano Real. Este (e não o 

ncia que tinha e ancorado por uma campanha eleitoral bem 

Fernando Henrique viu sua popularidade aumentar consistentemente, vencendo 

as eleições no primeiro turno, com 54,3% dos votos, contra apenas 27,0% de Lula. 

campanha visava mostrar 

sobriedade (e segurança), conquistando os votos dos que temiam Lula e, também, torná-lo 

popular. Para tanto, ele apareceu montando um jegue, dançando forró, tomando garapa, 
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Intenção de voto para Presidência, 1º turno 1994

Fonte: www.datafolha.folha.uol.br

O efeito imediato que o fim da inflação teve no aumento de renda da população sustentava 

tal popularidade. O apoio popular era baseado na sensação de bem estar

tudo o que se opusesse a isto 

Ao contrario de Collor, Fernando Henrique construiu as alianças adequadas de forma a se 

manter, sem tropeços, no poder. Assim, 

situação de FHC no seu primeiro mandato, se a

posteriormente, no exercício da Presidência.

A campanha seguinte, para a eleição de 1998, começou fortemente polarizada ent

FHC. O “medo” de que uma vitória de Lula significasse a volta da inflação, mantinha FHC 

sempre em primeiro lugar nas intenções de votos, fazendo com que vencesse, novamente,

no primeiro turno, com 53,1% dos votos contra 31,7% de Lula

Desde o tempo em que era ministro, Fernando Henrique comportou

utilizando com sucesso as ferramentas adequadas: articulação de uma sólida base de apoio 

político com alianças estratégicas, aliada ao apoio popular. No entanto, ao contrário 

ocorreria posteriormente com

econômica diretamente atribuída a FHC, e não às características pessoais do líder. Isto teria, 

mais a frente, seu preço. 
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Intenção de voto para Presidência, 1º turno 1994 

www.datafolha.folha.uol.br 

O efeito imediato que o fim da inflação teve no aumento de renda da população sustentava 

pularidade. O apoio popular era baseado na sensação de bem estar

a isto fosse rejeitado.  

contrario de Collor, Fernando Henrique construiu as alianças adequadas de forma a se 

manter, sem tropeços, no poder. Assim, com ampla maioria no congresso e apoio popular, a 

situação de FHC no seu primeiro mandato, se assemelhava à que Lula experimentaria, 

posteriormente, no exercício da Presidência. 

A campanha seguinte, para a eleição de 1998, começou fortemente polarizada ent

FHC. O “medo” de que uma vitória de Lula significasse a volta da inflação, mantinha FHC 

sempre em primeiro lugar nas intenções de votos, fazendo com que vencesse, novamente,

no primeiro turno, com 53,1% dos votos contra 31,7% de Lula. 

Desde o tempo em que era ministro, Fernando Henrique comportou

utilizando com sucesso as ferramentas adequadas: articulação de uma sólida base de apoio 

político com alianças estratégicas, aliada ao apoio popular. No entanto, ao contrário 

ocorreria posteriormente com Lula, o apoio popular se devia a um único fato: a estabilidade 

econômica diretamente atribuída a FHC, e não às características pessoais do líder. Isto teria, 
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O efeito imediato que o fim da inflação teve no aumento de renda da população sustentava 

pularidade. O apoio popular era baseado na sensação de bem estar fazendo com que 

contrario de Collor, Fernando Henrique construiu as alianças adequadas de forma a se 

com ampla maioria no congresso e apoio popular, a 

que Lula experimentaria, 

A campanha seguinte, para a eleição de 1998, começou fortemente polarizada entre Lula e 

FHC. O “medo” de que uma vitória de Lula significasse a volta da inflação, mantinha FHC 

sempre em primeiro lugar nas intenções de votos, fazendo com que vencesse, novamente, 

Desde o tempo em que era ministro, Fernando Henrique comportou-se como um líder, 

utilizando com sucesso as ferramentas adequadas: articulação de uma sólida base de apoio 

político com alianças estratégicas, aliada ao apoio popular. No entanto, ao contrário do que 

Lula, o apoio popular se devia a um único fato: a estabilidade 

econômica diretamente atribuída a FHC, e não às características pessoais do líder. Isto teria, 
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Intenção de voto para Presidência,

Fonte: www.datafolha.folha.uol.br

Seguidas crises externas levaram FHC a tomar medidas impopulares, o que fazia com que 

sua aprovação oscilasse.  Com o passar do tempo, as vantagens econômicas do fim da 

inflação não eram mais tão perceptíveis, na medida em que eram “esquecidas” pela 

população. Além disso, este benefício já era tido como “incorporado”, sendo considerado, 

de certo modo, irreversível. Como 

no final do seu segundo mandato, ficando cada vez mais 

FHC”, promovidos pelo PT.

Mantida a polarização das duas eleições anteriores, porém sem a presença de FHC, Lula 

disputaria a presidência com José Serra em 2002, vencendo no segundo turno com 61,3% 

dos votos válidos contra 38,7% de Serra.

Com a imagem de FHC desgastada, Serra tentou manter

um discurso de “mudança”; enquanto Lula, apoiado numa ótima campanha de marketing, 

mudou completamente seu discurso. Visualmente, se apresentava de terno, barba bem feita. 

Gravava suas apresentações em um cenário que denotava uma biblioteca e sem as bandeiras 

vermelhas. Afirmava que iria manter a política econômica, como de fato o fez, prometendo 

trazer avanços sociais. Quando venceu, lançou a frase: a esperança venceu o medo!
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Intenção de voto para Presidência, 1º turno 1998

www.datafolha.folha.uol.br 

Seguidas crises externas levaram FHC a tomar medidas impopulares, o que fazia com que 

sua aprovação oscilasse.  Com o passar do tempo, as vantagens econômicas do fim da 

inflação não eram mais tão perceptíveis, na medida em que eram “esquecidas” pela 

ção. Além disso, este benefício já era tido como “incorporado”, sendo considerado, 

de certo modo, irreversível. Como consequência, caía a popularidade de Fernando Henrique 

no final do seu segundo mandato, ficando cada vez mais frequentes

FHC”, promovidos pelo PT. 

Mantida a polarização das duas eleições anteriores, porém sem a presença de FHC, Lula 

disputaria a presidência com José Serra em 2002, vencendo no segundo turno com 61,3% 

dos votos válidos contra 38,7% de Serra. 

HC desgastada, Serra tentou manter-se “afastado” do mesmo, adotando 

um discurso de “mudança”; enquanto Lula, apoiado numa ótima campanha de marketing, 

mudou completamente seu discurso. Visualmente, se apresentava de terno, barba bem feita. 

esentações em um cenário que denotava uma biblioteca e sem as bandeiras 

vermelhas. Afirmava que iria manter a política econômica, como de fato o fez, prometendo 

trazer avanços sociais. Quando venceu, lançou a frase: a esperança venceu o medo!

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

12

1º turno 1998 

 

Seguidas crises externas levaram FHC a tomar medidas impopulares, o que fazia com que 

sua aprovação oscilasse.  Com o passar do tempo, as vantagens econômicas do fim da 

inflação não eram mais tão perceptíveis, na medida em que eram “esquecidas” pela 

ção. Além disso, este benefício já era tido como “incorporado”, sendo considerado, 

, caía a popularidade de Fernando Henrique 

frequentes os gritos de “fora 

Mantida a polarização das duas eleições anteriores, porém sem a presença de FHC, Lula 

disputaria a presidência com José Serra em 2002, vencendo no segundo turno com 61,3% 

se “afastado” do mesmo, adotando 

um discurso de “mudança”; enquanto Lula, apoiado numa ótima campanha de marketing, 

mudou completamente seu discurso. Visualmente, se apresentava de terno, barba bem feita. 

esentações em um cenário que denotava uma biblioteca e sem as bandeiras 

vermelhas. Afirmava que iria manter a política econômica, como de fato o fez, prometendo 

trazer avanços sociais. Quando venceu, lançou a frase: a esperança venceu o medo! 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 

 

A postura sóbria de Lula estava para ele assim como o jegue e a buxada de bode estavam 

para FHC na sua primeira eleição. Consideramos, com clareza, que ambas foram produto 

do marketing eleitoral. 

Foi uma estratégia fantástica, do ponto de vista de Maquiavel, que revelo

importante, parecer ter virtudes do que tê

dele desconfiaram nas três eleições anteriores.

No poder, Lula inteligentemente manteve a política econômica como havia prometido, 

contrariando o desejo de seus aliados, da esquerda. Revelou aí grande sabedoria 

intuição), uma vez que a manutenção da estabilidade econômica seria uma base do tripé que 

lhe daria grande sustentação política. As duas outras bases, ambas na linha de Maquiavel, 

são as alianças estratégicas adequadas (mais intensas no segundo mandato) e o 

estabelecimento do vínculo direto com a população, por meio das políticas sociais, 

notadamente o programa “Bolsa Família”.

Adicionalmente, Lula tornou

aprendida nas lutas sindicais, e mantendo

campanha permanente. 

Com isto, tornou-se imbatível, alcançando níveis de popularidades “nunca vistos na história 

deste país” (para plagiá-lo). Esses três 

estratégicas e vínculos diretos com a população lhe garantiram uma estabilidade tamanha 

que, mesmo os sucessivos escândalos que vieram atingir, “mortalmente”, a maioria dos 

membros de sua equipe de governo _ 

motivos que levaram ao impeachment de Collor parecer brincadeira de criança, sequer 

arranharam sua imagem. Ele simplesmente não sabe de nada...

Com todos estes fatores, reforçados pela vantagem dos que estão

Geraldo Alkmin na eleição de 2006, quando foi reeleito

sucessora, a então desconhecida Dilma Rousseff.

A guisa de conclusão 

Analisando a trajetória política desses três personagens, podemos dizer

menor sucesso de Collor, FHC e Lula, esteve pautado nos três fatores fundamentais que 

determinam o destino de qualquer líder: 

perfil do líder. 

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE 

ria de Lula estava para ele assim como o jegue e a buxada de bode estavam 

para FHC na sua primeira eleição. Consideramos, com clareza, que ambas foram produto 

Foi uma estratégia fantástica, do ponto de vista de Maquiavel, que revelo

importante, parecer ter virtudes do que tê-las. Assim, Lula conquistou a confiança dos que 

dele desconfiaram nas três eleições anteriores. 

No poder, Lula inteligentemente manteve a política econômica como havia prometido, 

de seus aliados, da esquerda. Revelou aí grande sabedoria 

intuição), uma vez que a manutenção da estabilidade econômica seria uma base do tripé que 

lhe daria grande sustentação política. As duas outras bases, ambas na linha de Maquiavel, 

as estratégicas adequadas (mais intensas no segundo mandato) e o 

estabelecimento do vínculo direto com a população, por meio das políticas sociais, 

notadamente o programa “Bolsa Família”. 

Adicionalmente, Lula tornou-se um excelente comunicador, falando a l

aprendida nas lutas sindicais, e mantendo-se sempre em evidência, quase em clima de 

se imbatível, alcançando níveis de popularidades “nunca vistos na história 

lo). Esses três fatores: situação econômica favorável, alianças 

estratégicas e vínculos diretos com a população lhe garantiram uma estabilidade tamanha 

que, mesmo os sucessivos escândalos que vieram atingir, “mortalmente”, a maioria dos 

membros de sua equipe de governo _ escândalos estes com tal magnitude que fariam os 

motivos que levaram ao impeachment de Collor parecer brincadeira de criança, sequer 

arranharam sua imagem. Ele simplesmente não sabe de nada... 

Com todos estes fatores, reforçados pela vantagem dos que estão no poder, foi fácil vencer 

ão de 2006, quando foi reeleito, assim como, em 2010, eleger sua 

sucessora, a então desconhecida Dilma Rousseff. 

Analisando a trajetória política desses três personagens, podemos dizer

menor sucesso de Collor, FHC e Lula, esteve pautado nos três fatores fundamentais que 

determinam o destino de qualquer líder: os fatores externos; as estratégias de marketing
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ria de Lula estava para ele assim como o jegue e a buxada de bode estavam 

para FHC na sua primeira eleição. Consideramos, com clareza, que ambas foram produto 

Foi uma estratégia fantástica, do ponto de vista de Maquiavel, que revelou ser o mais 

las. Assim, Lula conquistou a confiança dos que 

No poder, Lula inteligentemente manteve a política econômica como havia prometido, 

de seus aliados, da esquerda. Revelou aí grande sabedoria (ou 

intuição), uma vez que a manutenção da estabilidade econômica seria uma base do tripé que 

lhe daria grande sustentação política. As duas outras bases, ambas na linha de Maquiavel, 

as estratégicas adequadas (mais intensas no segundo mandato) e o 

estabelecimento do vínculo direto com a população, por meio das políticas sociais, 

se um excelente comunicador, falando a linguagem do povo, 

se sempre em evidência, quase em clima de 

se imbatível, alcançando níveis de popularidades “nunca vistos na história 

fatores: situação econômica favorável, alianças 

estratégicas e vínculos diretos com a população lhe garantiram uma estabilidade tamanha 

que, mesmo os sucessivos escândalos que vieram atingir, “mortalmente”, a maioria dos 

escândalos estes com tal magnitude que fariam os 

motivos que levaram ao impeachment de Collor parecer brincadeira de criança, sequer 

no poder, foi fácil vencer 

, assim como, em 2010, eleger sua 

Analisando a trajetória política desses três personagens, podemos dizer que, o maior ou 

menor sucesso de Collor, FHC e Lula, esteve pautado nos três fatores fundamentais que 

as estratégias de marketing e o 
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No primeiro caso, Collor venceu a eleição c

entanto, os fatores externos não lhe foram favoráveis. Ele não conseguiu debelar a inflação 

e sua personalidade autoritária não o levou a construir alianças estratégicas, nem mesmo 

estabelecer um vínculo com a p

Fernando Henrique foi eleito, principalmente, por um fator externo: o Plano Real. Contou 

com a ajuda de uma boa campanha de marketing, no entanto, não estabeleceu vínculos 

diretos com o povo. Desta forma, qua

popularidade caiu. 

Lula, como Collor, venceu a eleição com uma ótima campanha de marketing; contou com 

fatores externos amplamente favoráveis (estabilidade na economia mundial), estabeleceu 

alianças estratégicas e vínculos diretos com a população, gozando, assim de imensa 

popularidade. 

Tanto os fatores externos quanto as campanhas de marketing decorrem de ações humanas. 

O perfil do líder, no entanto, é uma característica individual. Trata

biológica que leva duas pessoas a reagirem de formas diferentes quando submetidas a 

circunstâncias iguais. 

Em nossa discussão, encontramos e evidenciamos os processos de comunicação na mídia 

política e os comportamentos comunicacionais explícitos, 

como aqueles implícitos, pertencentes à atuação dos agentes de marketing político.

É legítimo dizer que a política como tem sido feita é falaciosa e visa interesses de poder, 

funciona com base em uma série de táticas de mani

poder. Nesse contexto, vemos o marketing como reprodutor de atitudes de macho 

dominante de nicho ecológico, reproduzindo, simbolicamente, o mito (imagem do macho 

dominante).  

Do ponto de vista político

ganhar a eleição. A primeira

do mesmo, tais como a economia _ boa ou ruim, catástrofes, entre outros exemplos.

trabalho de marketing _ melhor ou pi

se considerar. E a terceira, as características animais do candidato. 
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No primeiro caso, Collor venceu a eleição com uma excelente estratégia de marketing. No 

entanto, os fatores externos não lhe foram favoráveis. Ele não conseguiu debelar a inflação 

e sua personalidade autoritária não o levou a construir alianças estratégicas, nem mesmo 

estabelecer um vínculo com a população em geral, o que causou sua decadência.

Fernando Henrique foi eleito, principalmente, por um fator externo: o Plano Real. Contou 

com a ajuda de uma boa campanha de marketing, no entanto, não estabeleceu vínculos 

diretos com o povo. Desta forma, quando se esgotaram os efeitos dos fatores externos, sua 

Lula, como Collor, venceu a eleição com uma ótima campanha de marketing; contou com 

fatores externos amplamente favoráveis (estabilidade na economia mundial), estabeleceu 

ratégicas e vínculos diretos com a população, gozando, assim de imensa 

Tanto os fatores externos quanto as campanhas de marketing decorrem de ações humanas. 

O perfil do líder, no entanto, é uma característica individual. Trata-

biológica que leva duas pessoas a reagirem de formas diferentes quando submetidas a 

Em nossa discussão, encontramos e evidenciamos os processos de comunicação na mídia 

política e os comportamentos comunicacionais explícitos, na figura dos candidatos, assim 

como aqueles implícitos, pertencentes à atuação dos agentes de marketing político.

É legítimo dizer que a política como tem sido feita é falaciosa e visa interesses de poder, 

funciona com base em uma série de táticas de manipulação, a estabelecer uma hierarquia de 

poder. Nesse contexto, vemos o marketing como reprodutor de atitudes de macho 

dominante de nicho ecológico, reproduzindo, simbolicamente, o mito (imagem do macho 

Do ponto de vista político-eleitoral, existem três situações que levam um candidato a 

ganhar a eleição. A primeira são os fatores externos, conjunturas que não depende da ação 

do mesmo, tais como a economia _ boa ou ruim, catástrofes, entre outros exemplos.

trabalho de marketing _ melhor ou pior, mais bem feito ou mau feito, é a segunda situação a 

as características animais do candidato.  
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om uma excelente estratégia de marketing. No 

entanto, os fatores externos não lhe foram favoráveis. Ele não conseguiu debelar a inflação 

e sua personalidade autoritária não o levou a construir alianças estratégicas, nem mesmo 

opulação em geral, o que causou sua decadência. 

Fernando Henrique foi eleito, principalmente, por um fator externo: o Plano Real. Contou 

com a ajuda de uma boa campanha de marketing, no entanto, não estabeleceu vínculos 

ndo se esgotaram os efeitos dos fatores externos, sua 

Lula, como Collor, venceu a eleição com uma ótima campanha de marketing; contou com 

fatores externos amplamente favoráveis (estabilidade na economia mundial), estabeleceu 

ratégicas e vínculos diretos com a população, gozando, assim de imensa 

Tanto os fatores externos quanto as campanhas de marketing decorrem de ações humanas. 

-se de uma herança 

biológica que leva duas pessoas a reagirem de formas diferentes quando submetidas a 

Em nossa discussão, encontramos e evidenciamos os processos de comunicação na mídia 

na figura dos candidatos, assim 

como aqueles implícitos, pertencentes à atuação dos agentes de marketing político. 

É legítimo dizer que a política como tem sido feita é falaciosa e visa interesses de poder, 

pulação, a estabelecer uma hierarquia de 

poder. Nesse contexto, vemos o marketing como reprodutor de atitudes de macho 

dominante de nicho ecológico, reproduzindo, simbolicamente, o mito (imagem do macho 

istem três situações que levam um candidato a 

os fatores externos, conjunturas que não depende da ação 

do mesmo, tais como a economia _ boa ou ruim, catástrofes, entre outros exemplos. O 

or, mais bem feito ou mau feito, é a segunda situação a 
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