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Resumo 

 

 Este trabalho busca apresentar como o apelo emocional se fez presente na campanha 

eleitoral à presidência da República de 2010, à luz dos partidos políticos (e suas alianças) 

PT e PSDB. Para tanto, fez-se, em um primeiro momento, uma abordagem teórica acerca 

do aspecto emocional e suas componentes, para então trazer seus desdobramentos na esfera 

política. Por fim, foram analizados três excertos audiovisuais com o auxílio da análise de 

conteúdo para ilustrar os aspectos aqui abordados. 
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formas de persuasão. 

 

 

1. Introdução 

 

 Embora seja algo difícil de ser definida, a emoção é experenciada em diversas 

ocasiões da vida, sejam elas boas ou más, mais ou menos intensas. 

 Nesse sentido, o momento das eleições também se insere nesse contexto, ao 

envolver pessoas, comunicação e, acima de tudo, convencimento orientado para um 

determinado objetivo: o voto.  

 De fato, é muito difícil definir com exatidão qual é o limiar entre o 

comportamento racional e emocional, havendo uma variedade de estudos que procuram 

mostrar como razão e emoção estão relacionados ente si. 

 Excetuando-se esta ressalva, o que este trabalho busca é apresentar como os 

dois principais partidos políticos na disputa à presidência da República, a saber, PT e 

PSDB, têm usado o apelo emocional na elaboração de suas propagandas eleitorais. 

 Com relação ao contexto eleitoral em que o estudo foi realizado, as eleições 

presidenciais de 2010 apresentam alguns pontos que merecem ser destacados para um 

melhor entendimento desse estudo. 
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 O primeiro aspecto e um dos mais importantes nas eleições deste ano é que 

nenhum candidato concorre a uma reeleição. Tal fato muda diretamente a situação 

competitiva dos presidenciáveis, anulando, em um primeiro momento, qualquer vantagem 

de um candidato sobre o outro.  

 Em segundo lugar, tem-se a atual conjuntura econômica global, que teve início 

em meados de 2008, fazendo com que diversas instituições financeiras do mundo, incluindo 

a Europa e Ásia, mergulhassem em uma das maiores crises econômicas já vivenciadas 

globalmente, cenário no qual o Brasil emerge como um país em situação de considerável 

estabilidade política e econômica. Com índices econômicos de balança comercial e de 

desemprego muito mais positivos do que os europeus e norte-americanos, a economia 

brasileira foi impactada de forma muito mais amena.  

 

2.Metodologia 

  

 Para realização desse estudo, fez-se, em um primeiro momento, um 

levantamento bibliográfico a respeito das duas principais temáticas que orbitam a questão 

do apelo emocional em campanhas eleitorais: psicologia e comunicação política. 

  A partir disso, para se analisar como as questões abordadas no embasamento 

teórico podem ocorrer na prática, foram selecionados, a título ilustrativo, três excertos 

audiovisuais presentes ao longo da campanha eleitoral do PT e do PSDB  à presidência da 

República de 2010. Esta escolha se deu de forma não probabilística, uma vez que se tentou 

buscar os programas eleitorais que mais condiziam e se alinhavam aos objetivos propostos 

no neste trabalho. Os materiais analisados pertencem, desta forma, tanto a programas do 

primeiro turno quanto do segundo turno das eleições. 

 A análise dos excertos foi realizada utilizando como base a análise de conteúdo 

das peças. Ademais, como a presença e análise da música de fundo poderiam constituir, por 

si só, um tema específico de estudo na esfera das emoções, e como este não é o foco desse 

trabalho, fez-se uma leitura simplificada, que teve auxílio basal da própria análise de 

conteúdo. Desta forma, foi verificada a presença ou ausência de músicas instrumentais de 

fundo e sua carga emotiva, avaliada em termos de sentido latente, numa escala de 1 a 5, 

como se verá mais adiante.   
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3.Compreendendo as Emoções 

 

 

 A emoção pode ser considerada como sendo uma resultante de quatro 

componentes: sentimento, excitação corporal, sentido de propósito e o fator social-

expressivo (Reeve, 2006), sendo que cada um deles atua de forma determinante e interativa 

na constituição de uma emoção. 

 O primeiro componente, do sentimento, diz respeito ao caráter subjetivo em que 

toda emoção atua, em um nível interno, cujas raízes são sempre decorrentes de processos 

cognitivos (Reeve, 2006). É importante mencionar que o sentimento, portanto, não é 

sinônimo de emoção, mas sim um de seus constituintes.   Já no componente “excitação 

corporal”, é onde se dão todas as ativações e respostas biológicas e fisiológicas, tais como 

aumento do ritmo cardíaco, liberação de hormônios, contração da musculatura, suor, dentro 

outros, dependendo da emoção que é experenciada.  

 O terceiro elemento, componente propositivo, se relaciona com a finalidade de 

uma determinada emoção, ou seja, sua dimensão motivacional, que irá dirigir a emoção 

para a conquista de uma meta. Por fim, há o componente social-expressivo, que muito 

dialoga com o último aspecto apresentado. É através dele que uma emoção consegue 

comunicar algo ao ambiente; é a expressão propriamente dita de uma emoção, que pode 

ocorrer na forma de uma risada, de um gesto ou de uma expressão facial (Reeve, 2006) 

  A dinâmica desses componentes pode ser vista na ilustração abaixo, que mostra 

como os fatores se conectam e interagem entre si para constituir uma emoção específica. 

Os quatro componentes da emoção 

 

Adaptado de Reeve, 2006, p.191. 
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 A quantidade de emoções existentes é um assunto igualmente inacabado, 

podendo variar de acordo com a perspectiva adotada pelos estudiosos. Na corrente 

biológica, as emoções primárias, tais como raiva, medo e alegria, ganham maior relevo, 

enquanto que para aqueles da corrente cognitiva, as emoções secundárias (ou adquiridas) 

são as mais importantes, embora também se reconheça a existência das emoções primárias. 

Entretanto, mesmo com tais diferenças, vale apresentar brevemente algumas emoções 

recorrentes na literatura, dada a importância delas para este trabalho. 

 

3.1. Medo 

 O medo se origina de uma situação que é interpretada como sendo perigosa e 

ameaçadora do bem-estar de uma pessoa. Essa ameaça ao bem-estar pode ser tanto de 

ordem física (risco de ferimento) como psicológica, gerando uma percepção de 

incapacidade. 

Essa vulnerabilidade percebida apresenta, contudo, aspectos positivos, já que ela 

ativa o processo de defesa, agindo de modo importante para facilitar a aprendizagem, a fim 

de se evitar que aquela situação ocorra novamente. Este aspecto foi utilizado durante a 

campanha eleitoral, com os partidos expondo situações a fim de fazer com que o eleitorado 

não decidisse optar pelo candidato/partido opositor. 

3.2. Tristeza 

Uma das emoções mais negativas (Reeve, 2006, p.199) que existe, a tristeza advém 

essencialmente de situações de separação e perda. Ainda segundo o mesmo autor, o 

fracasso é outro fator determinante para o desencadeamento da tristeza.  Entretanto, como 

afirmado anteriormente, toda emoção possui um aspecto positivo, uma vez que eles 

provocam reações que visam uma melhor adequação da pessoa a uma determinada situação. 

Destarte, a tristeza tem como papel motivar o indivíduo para se preparar para uma situação 

de não-fracasso e, nesse sentido, como se verá adiante, ela pode ser utilizada para mostrar 

como um candidato pode sentir-se fortalecido e motivado para enfrentar os problemas da 

população, após passar por situações marcadamente tristes.   

3.4. A Alegria 

A alegria se manifesta na forma de otimismo e entusiasmo, surgindo de ocasiões de 

êxito e alcance de resultados desejados (Reeve, 2006, p.199). Como função, a alegria possui 

um duplo papel. Em primeiro lugar, ela facilita a interação e contatos sociais. Nesse 
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sentido, o sorriso assume grande importância, ao ajudar no fortalecimento de relações 

interpessoais, como no caso entre mãe e filho, amigos e companheiros de trabalho. 

Ademais, a alegria gera um sentimento positivo, que ajuda a tornar a vida mais 

agradável, equilibrando as experiências negativas que ocorrem ao longo vida. Esta sensação 

de bem-estar permite ainda reversão de situações desagradáveis e angustiantes. 

3.5. Aspectos biológicos da emoção 

Apesar dos diferentes posicionamentos em relação aos aspectos que incidem sobre a 

emoção, as reações biológicas têm um importante papel em toda essa dinâmica. 

Com todos esses estudos, a perspectiva moderna e recorrente na esfera biológica é 

de que nem todas as emoções apresentam um padrão específico de ativação do sistema 

nervoso autônomo (SNA) e que seu papel é o de “criar um meio biológico ótimo que irá dar 

suporte ao comportamento adaptativo exigido por uma situação da vida particular causadora 

da emoção” (Levenson apud Reeve, 2006, p. 211). 

Outro aspecto importante a ser considerado é a interação social. É ela, aliás, a maior 

responsável pela maioria das emoções que sentimos ao longo da vida (Aotley & Duncan 

apud Reeve, 2006). 

 

4. Emoção nas Campanhas Eleitorais 

 Em primeiro lugar, faze-se necessário expor o conceito de campanha eleitoral, 

uma vez não raramente que tal definição é confundida com outros aspectos da comunicação 

política. 

 Gomes (2000) entende uma campanha eleitoral como sendo um conjunto de 

atividades desenvolvidas pelos partidos (ou coligações) políticos e candidatos, com o 

objetivo de conseguir o voto de seu eleitorado, cujo comportamento pode ser explicado por 

inúmeros fatores, dentre eles, o comportamento guiado por variáveis sociais dos indivíduos, 

tais como localidade, renda ou religião (LAZARSFELD, 1962) 

 No que tange à temática da emoção, apesar de sua constante idéia de 

contraposição à razão, Damásio (2005) apresenta outro ponto de vista sobre a questão, ao 

afirmar que ambos conceitos estão não somente interligados como também influenciam de 

maneira conjunta na tomada de decisão.  

 Na esfera política, contudo, o comportamento emotivo foi concebido de forma 

negativa frente a um pensamento estritamente racional e sábio, como exemplifica o autor 

(Marcus apud Pimentel Jr., 2003, p.188). 
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 Nesse sentido, a partir da teria da racionalidade limitada, elaborado por Simon 

(1985), Pimentel Jr. (2007) faz uma importante relação entre razão/emoção e a tomada de 

decisão política, indicando que os eleitores não são capazes de processar a maioria das 

informações às quais eles são expostos (Pimentel Jr., 2007, p.189). Tal fato, aliás, se 

relaciona diretamente com os aspectos trazidos por Mattelart (2000) e Wolf (2005), acerca 

dos estudos sobre os efeitos limitados do processo comunicacional a partir do ponto de vista 

da emissão das mensagens.   

 Isto posto, diferentemente de terias ligadas ao pensamento racional de 

maximização de utilidade, as heurísticas se tornam importantes, ao serem consideradas 

como regras práticas ou macetes utilizados para simplificar a tomada de uma determinada 

decisão (Pimentel Jr., 2007, p.42). Esse processo teria como maior benefício, portanto, 

reduzir o esforço necessário nos eleitores para chegar em uma ação satisfatória. 

 Conver & Feldman (1984) afirmam que a utilização das heurísticas são 

acionadas conforme os elementos do mundo são organizados da mente humana. Na 

psicologia cognitiva, esses arranjos de informações e conceitos são chamados de esquemas, 

estruturas cognitivas utilizadas para organizar e armazenar informações sobre aspectos do 

mundo real (MCGRAW, 2000), e que possuem duas funções primordiais: (1)de aglutinar 

conceitos semelhantes ou que guardem forte relação dentro da memória, e (2) permitir que 

as pessoas infiram e preencham lacunas diante da falta de informações disponíveis. Tais 

esquemas são representados através do modelo de rede associativa, que exercem importante 

papel na escolha de heurísticas para decisão eleitoral (PIMENTE JR., 2007). 

 Essas redes associativas se dão por meio da associação entre diferentes 

conceitos/nós estabelecidos pelo indivíduo. Quando uma pessoa se vê diante de novas 

informações, ela as processa de acordo com a estrutura de nós existente na memória de 

longo prazo. 
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Esquema ilustrativo presente na mente de um hipotético eleitor inclinado a votar na candidata Dilma 

 

 Na figura ilustrativa acima, cada circunferência corresponde a um nó na 

memória desse suposto eleitor, sendo que cada um desses nós possui uma força (espessura 

da circunferência). Essa força se traduz na facilidade de ativação do nó para que ele seja 

recuperado pela memória no momento em que o eleitor entra em contato com novas 

informações. 

 Além disso, tem-se também que cada conexão, representada pelas setas, 

apresenta uma crença relacionada, positiva(+) ou negativa(-). Essas crenças, por sua vez, 

também podem ter diferentes intensidades, e podem ser vistas pelo tamanho do sinal.  

 Com relação à força dos nós, isso implicaria, por exemplo, que ao ver a figura 

da candidata Dilma em uma propaganda ou entrevista na televisão, esse eleitor ativaria mais 

facilmente em sua memória os nós “Lula” e “Escândalo/corrupção”, que possuem mesma 

intensidade, do que a ligação com o nó “PT”.  

 Além dos aspectos apresentados acima, Pimentel Jr. apresenta ainda o conceito 

de hot cognition (cognição quente), advogado por LODGE & TABER (2000) para explicar 

que as emoções impactam no acesso às informações guardadas na memória. Para tanto, os 

autores defendem a ideia de que os conceitos presentes na mente dos eleitores não estão 

armazenados de forma neutra, mas sim carregados de sentimentos positivos e negativos, 

com diferentes intensidades. 

 Como consequência disso, esse modelo prevê que a cognição quente atua na 

facilidade de ativação de um conceito, trazendo-o com mais rapidez da memória de longo 

prazo para memória de trabalho na assimilação de novas informações.  
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 Isso reforça, portanto, que a ocorrência do processo de rede associativa pode ser 

extremamente útil tanto para elaboração das mensagens políticas, com o objetivo de gerar 

as emoções esperadas, quanto para auxiliar em uma possível análise desse conteúdo. 

 

5. Análises das Propagandas Eleitorais 

 Como mencionado no início deste trabalho, os excertos selecionados foram 

analisados partindo dos aspectos basais da análise de conteúdo como metodologia, muito 

embora a quantidade do material e complexidade dos itens seja bastante restrita. Entretanto, 

acredita-se que tal procedimento se fez pertinente ao possibilitar uma adequação e 

verificação tanto em nível aparente/quantitativo como em nível latente/subjetivo. Ainda 

sim, para este último aspecto, foram considerados os seguintes valores para facilitar a 

atribuição de pontos. 

Sentido Latente Valor 

Nada perceptível 0 

Muito pouco perceptível 1 

Pouco perceptível 2 

Medianamente perceptível 3 

Muito perceptível 4 

Excessivamente perceptível 5 

 

 Por fim, para o conteúdo aparente, foram atribuídos os valores “sim” e “não” 

conforme a presença/ausência dos itens avaliados, além da contagem de palavras para o 

último item: palavras que remetem às emoções. 

5.1. Excerto 1: Rasgando a nota de dinheiro 

Partido: PT (Coligação: Para o Brasil seguir mudando).  Data: 17/09 – Tarde 

Descrição: 

 A cena inicia com uma foto na qual aparecem cinco fotos da candidata do PT 

ainda criança, com idade menor que 3 anos; todas mostram apenas o rosto de Dilma. A 

música de fundo é tocada em piano, e acompanha o restante do trecho, que segue mostrando 

fotos da candidata em diferentes etapas de sua infância.  

 Em off, Dilma narra um evento que ocorreu quando ela era criança, no qual um 

menino, que afirmara não ter nada, apareceu na porta da casa dela pedindo comida. Com 

uma nota de dinheiro em mãos, Dilma afirma que rasgou a cédula em duas metades e 

entregou uma delas ao garoto. Precisamente nesse momento, a cena é cortada para a figura 

da candidata, que narra o episódio. Em seguida, as imagens da infância voltam a serem 

mostradas, e a narração continua, com Dilma contando que, na época, sua própria mãe 
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achara “burrice” o ato de rasgar a nota de dinheiro, já que ela (a cédula) partida ao meio não 

teria nenhum valor.  

 

Em seu primeiro programa no horário eleitoral gratuito, Dilma narra o episódio em que rasga uma nota para 

ajudar um menino. Toda a narração é realizada de modo bem informal, com palavras na forma coloquial. 

FONTE: <http://www.dilma13.com.br> Acesso em 25 de outubro de 2010. 

 

Meios utilizados: 

 O trecho procura enfatizar a biografia da candidata e sua ação, durante a 

infância, de rasgar uma nota de dinheiro ao meio e entregar uma metade a um garoto que 

não conhecia. 

 A sensibilização (de afeto e compaixão) que se procura nos eleitores que 

assistiram ao primeiro programa da candidata é fortemente auxiliada por aspectos formais 

do vídeo, como a apresentação seqüencial das fotos da infância de Dilma, que adquirem 

movimento através de zoom, associado com o som de piano ao fundo. Sem diálogos com 

eleitores, comparação com outros governos e palavras diretamente relacionadas à esfera 

emocional (alegria, tristeza, felicidade, etc), o caráter emocional do excerto se dá de forma 

não verbal, ou seja, através das técnicas audiovisuais, da música de fundo, e das expressões 

faciais da candidata, dados que podem ser observados mais detalhadamente na tabela 

resumitiva a seguir: 

 

Análise de conteúdo | Tabela resumitiva 

1. CONTEÚDO APARENTE  Valor* 

Propostas de governo Não 

Biografia do candidato Sim 

Diálogo entre candidato e eleitores Não 

Comparação com outro governo Não 
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Ataque a outro candidato Sim 

Defesa/resposta a outro candidato Não 

Música de fundo (instrumental) Sim 

Quantidade de palavras que remetem às emoções 0 

    

2. SENTIDO LATENTE  1 a 5 

 a.Carga emotiva música de fundo 5 

 b.Caráter persuasivo 3 

 c.Caráter informativo/racional 2 

 d.Carga emotiva eleitores Ausente 

 e.Carga emotiva candidato 3 

Carga emotiva Média** (itens A,B,D e E, se 

existentes) 3,7 

* Sim= presença do conteúdo descrito/Não=ausência do conteúdo descrito 

**Média aritmética dos valores (somente conteúdo latente) 

 5.2. Excerto 2: O encontro com a amiga no presídio 

Partido: PT (Coligação: Para o Brasil seguir mudando). Data: 17/09 - Tarde 

Descrição: 

 Com uma foto de manifestação contra a ditadura militar, na qual aparecem uma 

forte concentração de jovens e uma faixa “Abaixo a ditadura – povo no poder”, a cena é 

narrada por uma voz masculina em off, que segue afirmando que Dilma inicia sua luta 

contra a ditadura para um Brasil melhor e é presa em 1970 e transferida para o presídio 

Tiradentes, na cidade de São Paulo (imagem aérea do presídio). 

 A seguir, a cena é cortada para o depoimento de uma ex-colega de colégio da 

candidata, que foi presa posteriormente e também conduzida ao mesmo presídio. Ela narra 

o episódio em que se lembra de ter sido recebida por Dilma com um abraço, sendo 

provavelmente a primeira pessoa a recebê-la desta maneira naquele ambiente. A ex-colega 

segue dizendo que ambas choravam muito, e que, ao mesmo tempo em que choravam, 

Dilma ria, ao notar que depois de muito tempo, quando eram amigas na UFMG viriam a se 

encontrar lá, na prisão. 

 A cena segue com o depoimento de Dilma, afirmando que a “arte de agüentar a 

cadeia, é viver a cadeia”, e com a posterior fala da mesma ex-colega dizendo que a 

candidata do PT é uma pessoa “pra cima”, mesmo após todos os momentos difíceis 

vivenciados durante o período da ditadura. 
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Meios utilizados: 

 A propaganda mantém seu foco em mostrar a biografia de Dilma Russeff, mas 

desta vez, além de seguir com os recursos musicas, há a verbalização concreta de palavras 

referentes às emoções/afetos, como “abraço”, “choramos muito”, “ria”, “amor” “aguentar” 

(vida na cadeia), “uma pessoa pra cima”, pronunciadas pela amiga e pela própria candidata 

à presidência. 

 Em termos latentes da análise de conteúdo, pode-se verificar um baixo caráter 

informativo, mas com uma forte carga emotiva da música de fundo, do depoimento da ex-

colega e da candidata Dilma Russeff, fatores que fazem com que esse trecho tenha uma 

média emotiva geral de 4,0. 

  

Análise de conteúdo | Tabela resumitiva 

1. CONTEÚDO APARENTE  Valor* 

Propostas de governo Não 

Biografia do candidato Sim 

Diálogo entre candidato e eleitores Não 

Comparação com outro governo Não 

Ataque a outro candidato Não 

Defesa/resposta a outro candidato Não 

Música de fundo (instrumental) Sim 

Palavras que remetem às emoções 6 

    

SENTIDO LATENTE 1 a 5 

 a.Carga emotiva música de fundo 5 

 b.Caráter persuasivo 3,0 

 c.Caráter informativo/racional 4,0 

 d.Carga emotiva eleitores 4 

 e.Carga emotiva candidato 3 

Carga emotiva Média** (itens A,B,D e E, se existentes) 3,9 

* Sim= presença do conteúdo descrito/Não=ausência do conteúdo descrito 

**Média aritmética dos valores (somente conteúdo latente) 

5.3. Excerto 3: Zé Dirceu, Dilma e Erenice 

Partido: PSDB (Coligação O Brasil Pode Mais). Data: 13/10 - Tarde 

Descrição: 

 Sob um fundo negro e vermelho, o excerto mostra a capa de um jornal de 

grande circulação nacional, cujo título é “Filho de Erenice pediu 5% por crédito no 

BNDES, diz empresa” . Um voz em off narra o trecho, chamando a atenção para o fato de 

que “depois do escândalo de Erenice o o filho dela”,  até o acupunturista da candidata 
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Dilma “tem uma boquinha na Casa Civil”. Nesse momento, é apresentada outra notícia de 

jornal para dar suporte ao que é dito, com o titulo: “Acupunturista de Dilma ocupa cargo na 

Casa Civil”. 

 Em seguida, sob as mesmas cores de fundo, aparecem as fotos de José Dirceu, 

Dilma e Erenice, com a narração pronunciando os nomes, e adicionando: “e agora, até o 

rapaz da agulha”. O anúncio é encerrado com a frase: “É o fim da picada”. 

 

 

Associação com a figura de Dilma é feita com José Dirceu e Erenice, ambos envolvidos em denúncias de 

corrupção. FONTE: <http://www.serra.45com.br> Acesso em 25 de outubro de 2010. 

 

Meios utilizados: 

 O excerto descrito acima apresenta uma estrutura narrativa bastante distinta dos 

anúncios anteriores. O primeiro ponto a destacar é que este é uma propaganda de ataque à 

candidata da oposição, cujo objetivo não é o de emocionalmente atingir os eleitores a partir 

da exposição da biografia do candidato Serra ou de histórias contadas pela população. Não 

são apresentadas propostas e não há palavras ligadas diretamente às emoções, fato este que, 

juntamente com a música de fundo, é semelhante aos anúncios já analisados. No excerto, 

pode-se inferir um objetivo de comunicação no qual há uma maior saliência na geração de 

medo e desconfiança no eleitorado. 

 O aspecto mais importante a ser salientado é a rede associativa que a 

propaganda busca construir a partir dos elementos “Dilma Russeff”, “escândalos de 

corrupção” Erenice”, “José Dirceu” e o acupunturista mostrado na reportagem de jornal. 
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Nesse sentido, os apontamentos de Pimentel Jr.(2007) e LODGE & TABER (2000), a 

respeito dos esquemas/redes associativas são assaz úteis para essa análise, que pode ser 

assim representada: 

 

Rede associativa hipotética presente na propaganda analisada 

 

Sinais positivos procuram fazer com que relação entre a candidata do PT com os nós da rede associativa sejam 

considerados válidos pelo eleitorado. 

 

 Além disso, ao fazer uma relação da candidata adversária com as denúncias de 

corrupção ocorridas no passado e no presente, a propaganda procura fazer com que os 

eleitores façam uma projeção futura, propondo que o baseados no comportamento atual e 

anterior, Dilma irá agir da mesma maneira se um dia vier a ocupar o cargo de presidência 

da República. É justamente isso, que se pôde observar nas considerações de Popkin (1996), 

apresentadas na segunda parte deste trabalho, sobre a contribuição dos esquemas e das 

projeções feitas a partir de cenários em que há falta de informações. 

Análise de conteúdo | Tabela resumitiva 

1. CONTEÚDO APARENTE  Valor* 

Propostas de governo Não 

Biografia do candidato Não 

Diálogo entre candidato e eleitores Não 

Comparação com outro governo Não 

Ataque a outro candidato Sim 

Defesa/resposta a outro candidato Não 

Música de fundo (instrumental) Sim 

Palavras que remetem às emoções 0 
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SENTIDO LATENTE 1 a 5 

 a.Carga emotiva música de fundo 4 

 b.Caráter persuasivo 3 

 c.Caráter informativo/racional 3 

 d.Carga emotiva eleitores Ausente 

 e.Carga emotiva candidato Ausente 

Carga emotiva Média** (itens A,B,D e E, se existentes) 3,3 

* Sim= presença do conteúdo descrito/Não=ausência do conteúdo descrito 

**Média aritmética dos valores (somente conteúdo latente) 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Exposto o conteúdo, faz-se necessário pontuar algumas importantes 

considerações sobre os resultados obtidos neste trabalho.  Em primeiro lugar, não 

se pode, e nem era objetivo deste trabalho, concluir que as campanhas deste ano tiveram um 

maior apelo emocional do que racional. Entretanto, pôde-se verificar vários aspectos 

referentes ao tipo de mensagem e presença de elementos que conferem maior emoção ao 

enunciado como um todo, explanados abaixo de forma geral. 

 No que se refere à presença de propostas, pôde-se notar em geral uma baixa 

presença delas nos trechos analisados, em que se buscou uma maior transmissão emotiva. 

Isso implicou em um baixo teor informativo dos anúncios em que houve um apelo 

emocional mais fortemente explorado. 

 Já em relação aos conteúdos que apresentaram a biografia do candidato, o 

destaque reside na utilização mais intensa de apelo emocional por parte da candidata Dilma 

Russeff. 

 Ainda, nos casos de propaganda onde houve ataque ao adversário, se observou 

foi uma tendência de se gerar medo e desconfiança, sempre de forma mais obscura em 

termos de formato, com fundos negros e avermelhados, narração masculina em off  e com 

música de fundo com forte carga negativa. Foi também nessas variantes de mensagem em 

que se notou um maior uso das redes associativas, ou esquemas, como proposto na 

abordagem teórica do trabalho, como atalhos heurísticos fornecidos aos eleitores no 

processo de decisão do voto. 

 Por fim, se verificou uma baixa presença de palavras ou expressões diretamente 

relacionadas com o universo semântico das emoções. Ao invés disso, foi evidente uma 

preponderância de formas não verbais emotivas, como movimentos gestuais e expressões 

faciais, quase sempre observados durante o contato direto entre candidato e eleitores. 
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