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RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo apresentar uma análise do primeiro programa eleitoral de 
televisão da candidata Dilma Rousseff, nas eleições presidenciais de 2010. Apesar dos 
avanços nos meios de comunicação a publicidade ainda tem explorado estrategicamente as 
mídias de massa, a propaganda eleitoral procura através de seu discurso persuadir o 
imaginário social. Para isso, faz uso de elementos simbólicos do imaginário e os explora a 
fim de estabelecer um pensamento no telespectador. As mensagens são construídas com 
forte apelo emocional, a fim de tentarem criar uma proximidade entre a candidata e o 
eleitor. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Imaginário Social: Dilma Rousseff, Elementos Simbólicos, 
Eleições, Discurso Publicitário. 
 
 
Introdução 

As campanhas eleitorais devem estar atentas para as modificações e avanços nos meios de 

comunicação, procurando alcançar os diferentes tipos de eleitores levando em consideração 

suas diferentes classes sociais, a multiplicidade étnica, religiosa, além de regional do povo 

brasileiro. Com o advento das redes e mídias sociais, os chamados marqueteiros eleitorais 

em 2010, se viram diante de um novo cenário comunicacional, porém, as mensagens 

televisivas continuaram a ser uma importante estratégia publicitária. 

No programa em análise a exaltação do imaginário é verificada através dos elementos 

audiovisuais que compõem a narrativa. Para tal análise, dividimos o programa em sete 

partes, e as nomeamos da seguinte forma: abertura, apoio de Lula, breve biografia, 

referência a ditadura, pós-cadeia, construção da carreira política, por fim, Dilma candidata. 
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Abertura e apoio de Lula 

Ao se analisar o programa é perceptível que o discurso foi construído com elementos 

simbólicos, como por exemplo, a cor. Há também preocupação estética na composição 

fotográfica do vídeo, ou seja, pessoas, paisagens, demais elementos, foram distribuídos e 

organizados harmonicamente com a narrativa e consequentemente com a trilha sonora. 

“Quando se reúnem as representações coletivas numa linguagem, o imaginário social 

acaba-se tornando inteligente e comunicável, isso acontece através da produção de um 

discurso” (BACZKO, 1985, p. 311). 

 
Nas guerras partidárias a imaginação é exaltada ao mesmo tempo em que é 
denunciada a sua ausência ou sua mediocridade quando se trata do adversário. Esse 
advento teve grande contribuição dos meios de comunicação de massa, pois 
repetidamente abordam e relacionam que para o enfrentamento de questões futuras 
sejam problemas e ou conflitos, a imaginação social é ferramenta fundamental para 
o controle dos mesmos. Assim os protagonistas do meio político são julgados 
também pela imaginação política e social (BACZKO, 1985, p. 296). 

 
A abertura do programa ocorre de maneira muito discreta, porém, procurou-se através da 

música e imagem envolver o telespectador emocionalmente, ou seja, já no início se cria um 

ambiente agradável através das representações, isso é observado na fotografia do filme que 

buscou cenas da própria natureza para compor o vídeo, como céu azul e luz do sol 

exuberante. De acordo com Baczko, quando se produz qualquer sistema de representações à 

sociedade instala uma espécie de guardiões com técnicas de manejo das representações e 

símbolos do sistema. “Os bens simbólicos, que qualquer sociedade fabrica, são limitados, 

alguns sendo raros e preciosos” (BACZKO, 1985, p. 299). A publicidade busca elementos e 

conceitos do ramo das belas-artes e os insere estrategicamente nos veículos de comunicação 

de massa. Numa tentativa de persuadir, dissocia o imaginário do contexto tradicional 

tentando criar uma ideia de que o é imaginado faz parte do real.  

Dilma inicia sua fala com a seguinte frase: “Ninguém faz as coisas, quando ela não tem 

paixão nem crença. Tem de ter paixão pra fazer. O que te permite realizar é sua capacidade 

técnica, é verdade. Mas o que te mobiliza e não te faz esmorecer são seus compromissos”. 

Baczko nos diz que já no século XIX ocorrem os primeiros debates sobre as múltiplas 

funções do imaginário social, assim as correntes da época tentam separar o real do ilusório, 

entre as afirmações, uma nos chama atenção por ter certa proximidade com a fala de Dilma 

citada acima, “A verdadeira e real história dos homens rompe as barreiras das 
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representações que eles têm de si próprios e ultrapassam suas crenças, mitos e ilusões” 

(BACZKO, 1985, p. 297). 

A fala inicia com duas figuras fortes do imaginário social, a paixão e a crença, a primeira 

está diretamente ligada ao sentimento de amor. O amor nesse caso seria um sentimento que 

parte do individual para o coletivo, e pode ocorrer também de forma reversa, partindo do 

contexto que a fala está inserida, primeiro façamos a seguinte análise. Trata-se de um 

programa eleitoral então, o amor que está implícito na paixão, direciona o significado do 

fazer, que nesse contexto não é um simples fazer, e sim o fazer algo por alguém, daí a 

importância da paixão e do amor, pois ao longo da história se construiu dentro do 

imaginário social que fazer algo pelo próximo é uma atitude sublime. Desta forma, a 

candidata é apresentada como uma pessoa dotada do referido sentimento, o eleitor ao 

escolhê-la estará também dando uma prova de amor pela nação. 

Quanto à crença, não se desprende da ideia do fazer, ao mesmo tempo em que está 

diretamente ligada com a fé, assim fé e crença estabelecem a mesma relação de paixão e 

amor pra com o fazer, ou melhor, o fazer algo por alguém, tratando-se de uma mensagem 

emitida para o povo brasileiro, não podemos abordar temas como fé e crença sem atrelar a 

religiosidade desse povo, característica evidente do imaginário social. 

 
O poder político se rodeia de representações coletivas, dominando o imaginário e o 
simbólico ocupando um lugar estratégico nesse universo. Com o tempo a 
imaginação social/coletiva ganha terreno do campo discursivo. Mas, as ciências 
humanas mostram que o poder é decorrente da imaginação, ou seja, a imaginação 
sempre estivera no poder. Assim, diferentes estudiosos foram percebendo que o 
imaginário ocupa funções múltiplas e complexas quando atreladas ao coletivo, 
mais especificamente quando se trata do exercício do poder. Desta forma as 
ciências humanas defendem que qualquer poder político é embasado pelas 
representações coletivas, e tal poder só é possível se tiver domínio do imaginário e 
simbólico (BACZKO, 1985, p.297). 
 

Procuramos evidenciar na fala de Dilma tudo que estaria relacionado ao imaginário 

coletivo, porém, a fala dela é estendida e é possível verificar o rompimento de barreiras das 

representações citado acima, de acordo com o pensamento de Baczko, isso ocorre quando a 

candidata, através de sua fala, praticamente afirma só a crença e a paixão não são o 

suficiente para se chegar ao resultado esperado, o qual só pode ser alcançado com 

capacidade técnica e compromisso. A capacidade técnica está relacionada à tecnocracia, 

percebemos que existe uma intenção de reconhecer que, apenas o poder político não é 

suficiente para se fazer algo, é preciso conhecimento, por outro lado, a ideia de um 

pensamento ideológico é retomada, quando se fala que a realização é fruto do compromisso. 
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O comprometimento de um indivíduo fazer algo de melhor para uma nação, trata-se de um 

discurso ideológico. “O imaginário social é sustentado pela junção entre verdade e 

normatividade, informações e valores, desempenhados no e por meio do simbolismo, assim 

o imaginário social apela para uma determinada ação e também pode determinar um 

comportamento” (BACZKO, 1985, p.311). 

Isto posto, consideremos que a intenção é formar no eleitor uma ideia de que Dilma tem 

conhecimento e está qualificada, para ocupar o cargo que anseia. O texto foi elaborado, a 

fim de levar diferentes mensagens, para receptores diferenciados, porém o objetivo de 

comunicação é único, o de persuadir e formar uma imagem favorável à candidata. “O 

imaginário social opera por meio de símbolos construídos a partir da experiência dos 

agentes sociais, e também a partir de seus desejos, aspirações e motivações” (BACZKO, 

1985, p. 311). Daí surge o pensamento que capacidade técnica e compromisso estariam 

relacionados a uma ideologia. 

 
Durante a história, a ciência tenta então, desvendar o lado oculto do imaginário 
social, para isso, argumenta que estruturação desse imaginário se dá através de 
agentes sociais, cujos estão mascarados com seus sonhos e representações. Porém, 
a própria ciência não colocou em questão, se esses agentes de fatos existem ou 
foram construídos por ela mesma. Afinal a tentativa de redução do imaginário a um 
real deformado, está situada num contexto onde a produção de ideologias e mitos 
políticos é intensa, o que resulta numa renovação do imaginário coletivo 
(BACZKO, 1985, p.297). 
 

Durante a fala de Dilma é importante ressaltar a disposição e o modo que foram 

organizadas as imagens, no início do vídeo a primeira imagem mostra o horizonte sendo 

deixado para trás, depois ocorre uma inversão, e o horizonte está à frente, aos poucos a 

Ponte Juscelino Kubitschek em Brasília e silhueta de Dilma dentro do carro em direção ao 

horizonte, assim o vídeo nos leva a entender que de forma simbólica, o horizonte seria o 

centro de Brasília, o que justificaria a interpretação acima sobre o fazer algo por alguém, 

afinal, Brasília é o centro do poder do país, e a candidatura em questão seria uma proposta 

de se alcançar o que parece estar distante, ou seja, as esperanças e sonhos do povo. De 

acordo com Baczko, Rousseau (1762) diz que a linguagem dos signos atua mostrando e 

exercem assim uma influência especial sobre a imaginação. “Tanto as instituições políticas 

quanto as relações sociais, só são possíveis se o homem prolongar sua existência através de 

imagens que tem de si próprio e dos outros” (BACZKO, 1985, p. 301). 

Para finalizar essa parte que chamamos de apresentação, Dilma aparece caminhando 

descontraída em um parque. Ela é vista apenas de costas, é o momento que é feita uma 
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fusão com uma fala de Lula em primeiro plano e aplausos em segundo plano. Daí por diante 

começa a parte que chamamos de “apoio de Lula”. 

Nessa parte é mostrada a convenção do Partido dos Trabalhadores (PT), a qual deliberou 

que Dilma seria candidata à Presidência da República pelo PT. O carisma do presidente na 

época e o apelo popular do partido somando com a ideia de eleger a primeira mulher 

presidente do Brasil, é revestido de um sistema de símbolos, com os quais se faz necessário 

aperfeiçoar, para ir ao encontro com a ideologia a ser transmitida ao grupo social, 

influenciando o imaginário coletivo. 

Nas imagens da convenção, aparecem bandeiras, algumas vermelhas do PT outras com o 

logotipo da candidatura, sendo que esta última tem grande semelhança com a bandeira do 

Brasil, tanto na composição de elementos gráficos quanto nas cores. É importante ressaltar 

que nesta parte o vermelho é a cor predominante das cenas, pois além de estar nas 

bandeiras, também é a cor das roupas de Dilma e Lula. Dilma vai ser mostrada trajando 

vermelho até no momento que cumprimenta trabalhadores. 

Outros fatos observados seriam as mãos unidas de Lula e Dilma levantadas em direção ao 

céu; referências à figura mulher seja por imagens ou por meio da fala; Lula aparece por dois 

momentos, e antes de ser mostrado à palavra mudando antecede sua aparição; por fim 

Dilma é mostrada sorrindo e com os dedos em forma de V. 

Entendemos que a fusão da fala de Lula não seria em vão, ou simplesmente uma técnica 

cinematográfica. Baczko diz que os meios de comunicação de massa criam necessidades de 

informação, que futuramente são supridas pela propaganda, porém essas necessidades vão 

além do contexto atual, e emergem no imaginário social, através de imagens dos chefes, 

instâncias e autoridades e também representações globais da vida social. A antecipação da 

voz de Lula perante sua imagem poderia ser uma tática para se criar expectativas às 

imagens que sucederiam. Isso funcionaria como uma espécie de estímulo à imaginação 

social. Isso porque Lula é uma figura repleta de representações, dentre essas, uma em 

especial chama atenção, a do ser carismático. 

 
No decorrer da história, o poder carismático é decorrente da projeção que o grupo 
social tinha sobre o chefe carismático, então o chefe aplicava e redistribuía esse 
poder, como forma de estabelecer no grupo uma identidade coletiva, direcionando 
e centralizando as esperança e angústias. A propaganda se utiliza de técnicas, 
culturais e políticas que possibilitam estabelecer e manipular as emoções e 
imaginários coletivos que estão respaldados no carisma. Também a propaganda é 
capaz de construir uma imagem do chefe, embasada nas angústias e esperanças 
coletivas, a fim de provocar no imaginário uma representação do salvador, eleito 
pela Nação e a História (BACZKO, 1985, p. 314). 
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Teria aí um sentido para a inserção da palavra mudando antes da imagem de Lula, seria 

uma tentativa de estabelecer relação direta entre as mudanças sócio econômicas ocorridas 

no país, e a imagem do então presidente. Sabemos que as dificuldades financeiras (o 

desemprego um dos reflexos) é uma das principais angústias que aterrorizam qualquer 

sociedade, outra que durante muito tempo perseguiu a sociedade brasileira foi a 

discriminação da mulher. 

Partindo dos conceitos acima estabelecidos por Baczko, notamos que as representações 

implícitas no discurso vão ao encontro desses conceitos, a propaganda procura projetar uma 

superação das angústias citadas acima, por meio da candidata, uma vez que ela como 

ministra do governo Lula, teria contribuído junto com ele para o desenvolvimento sócio 

econômico do Brasil. Tal conquista também se deve a figura da mulher, que nesse caso é 

representada pela própria Dilma, aos poucos o telespectador é transportado emocionalmente 

para um novo imaginário, o dos problemas sociais que estão sendo superados, porém, tal 

superação só foi possível graças ao chefe de Estado, mais especificamente Lula, então, 

Dilma é inserida no contexto através da narrativa como uma tentativa de se construir uma 

imagem positiva dela dentro do imaginário, de forma que as esperanças coletivas se voltam 

para a candidata. 

Considera-se também, que o vermelho das roupas e das bandeiras, é usado de forma 

estratégica pela publicidade, uma vez que o vermelho é símbolo do PT. 

 
O vermelho é adotado como a cor da revolução no ano 1871 junto a Comuna de 
Paris. A partir daí tornou-se a cor da esquerda e dos comunistas, considerada a cor 
da transformação, da revolução e também a cor da ação. Quando utilizada na 
política, significa oposição ao branco, que representa a direita, tanto na Revolução 
Francesa quanto na Revolução Russa e consequentemente em movimentos 
políticos posteriores (GUIMARÃES, 2000, p. 121). 
 

Assim é justificada a estratégia publicitária, uma vez que, historicamente o PT tem origem 

no movimento sindical, embora não tenhamos passado por uma revolução no Brasil, vale 

destacar que assim como a Comuna de Paris, Lula também é o primeiro representante da 

classe operária a estar no poder. Conforme dito a campanha é lançada num momento que o 

Brasil passa por transformações positivas, e é perceptível que elas só existem devido à 

figura do presidente Lula. Conforme comentamos acima quando nos referimos à palavra 

mudança. De acordo com Guimarães, o cérebro pode decodificar uma informação através 

da leitura visual de uma determinada cor. Sendo assim, a cor além de elemento visual, 

assume importante papel na comunicação, pois ela tem um papel informativo. 
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Vale lembrar que já no início do programa é desenhada a logo da Dilma, onde a as cores 

são o branco do nome da candidata e o vermelho da estrela e do slogan. A predominância 

da cor vermelha reforça a identidade da candidata Dilma ao partido, se a intenção é 

continuar no poder é necessário intensificar a ideia de continuidade, no imaginário social, e 

principalmente absorver os desejos e aspirações desse grupo no sentido de motivar a 

ideologia filosófica do partido. A isso, acrescenta-se a necessidade moldar a ideia de uma 

mulher no poder, porém sem fugir dos ideais do partido. O “produto” agora é a mulher 

(mãe, filha e esposa), então as cores a serem utilizadas terão que ser coerente com o 

“produto” e o partido. 

Breve biografia, Ditadura Militar e Período pós-cadeia 

Na etapa seguinte, o diálogo inicia com um forte apelo emocional, isso já é notado com a 

trilha sonora (que tem tom mais dramático) e algumas fotografias de Dilma quando criança. 

Aqui existe uma tentativa clara de explorar toda a ingenuidade, ternura e meiguice de uma 

criança. Ao fazer um breve relato de sua infância, já na primeira fala ocorre o que vamos 

chamar de uma transformação, de um simples gesto, em um espetáculo emotivo. Dilma 

relata, sobre um dia em que um menino chegou à porta da sua casa pedindo algo para 

comer, foi então que ela pegou uma nota de dinheiro que possuía e rasgou ao meio e deu 

uma das metades para o menino. O gesto de dividir algo, entre duas crianças, além de ser 

simples é extremamente comum, porém, embora Dilma fale com uma entonação 

descontraída, a atitude dela, não é explorada com essa visão. 

A partir desta parte, o programa irá durante um bom tempo abordar assuntos exclusivos da 

vida de Dilma Rousseff, ou seja, ela é apresentada ao telespectador, para isso não se pode 

deixar de fora elementos significativos que são os valores, quando tratamos do imaginário 

social. Trata-se de uma narrativa espetacularizada, pois, são crianças de classes sociais 

diferentes, e Dilma representa a criança com poder aquisitivo maior, que se importa com o 

próximo, e tanto se importa que divide em duas partes iguais aquilo que tem, que é o 

dinheiro, ocorre claramente à exaltação da partilha. O programa procurar penetrar no 

imaginário social, e dizer que a candidata embora, seja de origem social diferente da de 

muitos brasileiros, desde criança mesmo sem entender, já se importava com as diferenças, é 

uma tentativa de se construir a ideia que ela quando posta diante de uma situação se 

desigualdade social, não apenas se comove, mas tem atitude, procura resolver o problema, 

nem que para isso ela tenha que dividir seu próprio dinheiro. 
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Os princípios generosos, pouco influenciam o homem, se comparado a imagens 
chamativas, grandes espetáculos, emoções fortes. Por isso, o poder deve tomar 
ciência disso e dominar os meios que formam e conduzem a imaginação coletiva. 
Com objetivo de agregar novos valores e reforçar a sua legitimidade (BACZKO, 
1985, p.302). 
 

O programa em momento algum nega a origem e classe social de Dilma Rousseff, a 

propaganda age para, desde esse primeiro momento da campanha, formar uma imagem 

positiva dentro do imaginário coletivo e não deixar lacunas para os adversários fazerem 

uma abordagem negativa do assunto, pois, embora Dilma seja apresentada como a 

candidata de Lula, ela não teria a mesma origem social que ele, o que poderia servir de 

argumento para se dizer que ela poderia ter atitudes diferentes se comparada a Lula. Daí a 

importância da história sobre a partilha. Notamos que toda abordagem da biografia da 

candidata vai ao encontro do pensamento de Baczko que já citamos acima, sobre a 

exaltação do imaginário numa guerra partidária, percebemos ainda que essa abordagem tem 

características evidentes da indústria cultural, ou seja, tudo é transformado em espetáculo. 

Consequentemente, a narrativa apresenta a família da candidata, com imagens fotográficas 

que evidenciam a união familiar, vale lembrar que a instituição família no imaginário social 

do povo brasileiro tem grande relevância, pois está diretamente ligada a questões religiosas 

que ajudaram a construir a identidade coletiva desse povo. 

O apelo emocional dentro da narrativa, através dos diferentes símbolos funciona como 

contrapartida para os relatos e depoimentos sobre a atuação de Dilma Rousseff nas questões 

referentes à ditadura militar. Até o momento o discurso procurou introduzir no imaginário 

social uma relação muito estreita da candidata com sentimentos universais, como o amor e 

afeto, quer seja no laço familiar, quer seja nas suas relações sociais. 

Quando Dilma começa a se referir ao período da ditadura, na sua fala, já procura deixar 

claro que não concordava desde jovem com regime, ao se deparar com uma realidade 

diferente da que ela vivia não se sentiu fora do contexto, pelo contrário, foi o marco inicial 

para seu ingresso nos movimentos sociais. Durante o depoimento da candidata há uma 

intercalação de imagens, entre ela e fotografias de época das manifestações contra a 

ditadura. 

Ao explorar essas fotografias das manifestações, a publicidade faz uso de um universo 

simbólico unido a mensagens subliminares. As fotos retratam o povo nas ruas, unido em 

confrontos diretos contra um regime de poder que vai ao desencontro dos interesses da 

maioria da sociedade, existe uma grande resistência à forma que esse poder foi instituído, 
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ao contrário de outros tipos de governo, não há claro uma aceitação do exercício de tal 

poder no imaginário social da época, essa não aceitação prevalece e é projetada para os dias 

de hoje, por isso, a exploração dos fatos. Quanto às mensagens subliminares se dão através 

das faixas e cartazes empunhados pelos manifestantes, com fases do tipo: “Abaixo à 

ditadura- o povo no poder”. 

 
O futuro pode ser projetado como um universo de sonhos sociais da vida coletiva, 
imagens glorificantes ou acusadoras, dos acontecimentos e das forças em presença 
estão diretamente ligadas ao modo mitológico como são vividas. Os homens 
precisam de signos e imagens, de gestos e figuras, para que estabeleçam uma 
comunicação itinerante, assim sonhos e esperanças às vezes contraditórios, tendem 
a buscarem uma linguagem comunicável a fim de se cristalizarem (BACZKO, 
1985, p. 321). 
 

Essas mensagens não são construídas pela propaganda atual e inseridas no discurso 

eleitoral, mais sim são exploradas, existiam desejos e esperanças coletivas na época, 

evidentes através dessas faixas e cartazes e Dilma não só era a favor, como abraçou a causa 

e foi militar junto com os manifestantes. “A produção do imaginário social pode é 

estimulada quando se explora fatos com características revolucionárias rodeadas por um 

clima afetivo, para promoverem avanços e recuo do medo e da esperança” (BACZKO, 

1985, p. 320). 

Não são apenas assuntos que remetem a questões emotivas, que permanecem e destaque, 

existe sempre um reforço no que se refere à capacidade técnica, conforme já abordamos o 

que ocorre na fala de Dilma e também posteriormente nas falas de duas amigas que 

presenciaram e viveram ao lado dela os acontecimentos daquele período. 

Isso ocorre quando é relatado que desde criança ela sempre estudou muito, pois ouviu os 

conselhos do pai. Quando as amigas falam a favor de Dilma destacam a determinação pelos 

estudos que ela tinha. Existe aqui a tentativa de convencer através de uma possibilidade que 

existe dentro do imaginário social, de que para ser chefe de uma nação é preciso também 

conhecimento. Portanto, se a candidata não tem o mesmo carisma de Lula, tem 

conhecimento e vida marcada pela atuação política dentro dos movimentos sociais. 

O depoimento da senhora Rose Nogueira, por exemplo, existe para testemunhar que além 

de sempre estudar muito, ou seja, procurar sempre estar embasada no conhecimento. Dilma 

também, nunca deixou de demonstrar claramente o seu amor pelo país, Rose Nogueira 

ainda faz questão de reforçar que esse amor sempre foi maior se comparado aos de muitos, 

inclusive o dela. Estrategicamente os depoimentos das amigas foram inseridos durante a 

parte do programa que fala da prisão de Dilma. 
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O discurso publicitário nos mostra que, quando é bem construído, ele é capaz de persuadir o 

imaginário coletivo, a ponto de informar, formar ou mudar uma visão sobre um 

acontecimento histórico, mas para que isso ocorra, a argumentação além de concreta e 

testemunhal, é extremamente emotiva. Ao longo da história da humanidade o exercício de 

poder, para ser visto de forma legítima se respalda principalmente na construção de 

sistemas emocionais dentro do imaginário. “No simbolismo revolucionário o poder se 

justifica através do domínio simbólico. Tal exercício é legitimado através de 

transformações dos símbolos em emblemas e instituições que rodeiam o novo poder” 

(BACZKO, 1985, p. 321). 

A nosso ver, a tática utilizada para acabar com qualquer tentativa de construção de uma 

imagem negativa de Dilma, em relação aos enfrentamentos contra à ditadura militar, 

inclusive sua prisão. Foi, organizar o discurso de modo que se pudesse parar de falar do 

acontecimento histórico, sem deixar de fora o apelo emocional, estabelecendo uma relação, 

daqueles acontecimentos com a narrativa futura. Para isso o discurso possui uma série de 

elementos simbólicos. 

Eleonora Menicucci relata que quando chegou ao presídio foi recebida com um abraço, 

sendo Dilma uma das primeiras pessoas a fazer este gesto, abraçar não deixa de ser um 

símbolo e dentre os seus significados é do de demonstrar afeto pelo próximo. O abraço fica 

mais carregado de simbolismo quando é citado, que meio a essa demonstração, o choro se 

fez presente por ambas as partes. Eleonora reforça que embora Dilma tenha passado por tais 

enfrentamentos ela não enfraqueceu diante as dificuldades. Na fala da candidata, ela 

procura deixar claro que superou o trauma de estar presa, é justamente durante esse 

momento que o programa mostra uma fotografia com mães segurando cartazes, os quais 

fazem menções aos filhos presos, é quando ocorre o estabelecimento de relações com a 

narrativa futura. 

 
O poder respalda-se no caráter espetacular do terror, a contradição 
dissimulada dos seus métodos e mecanismos é aparente. O poder faz uso 
estrategicamente entre o que é espetáculo e aquilo que é escondido, um jogo 
entre o visível e o invisível, os imaginários sociais são manipulados através 
deste jogo (BACZKO, 1986, p.326). 
 

O programa conta que Dilma sai da prisão vai morar em Porto Alegre, onde casa-se e tem 

uma filha, então uma aparece fotografia da filha quando bebê, mais uma vez existe o apelo 

emocional em torno da figura da criança. Dilma faz questão de falar de suas experiências 
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como mãe, o seu discurso é construído de modo generalizado, Dilma, assim como qualquer 

outra mulher, quando vive a experiência de ser mãe, vê sua vida transformada, e o 

emocional supera o racional. O que existe é uma tentativa muito clara de igualar Dilma às 

mulheres brasileiras, deixar evidente que possuem características em comum, tanto que o 

ex-marido aparece testemunhando a favor de Dilma e fala justamente das suas qualidades 

como mulher e mãe.  

Por isso, entendemos que, organizou-se a narrativa a fim de estabelecer um equilíbrio, entre 

Dilma na figura de militante -presa- e figura de mãe. Afinal, são as mães que são mostradas 

empunhando cartazes, em defesa de seus filhos presos, no mesmo período que Dilma 

estava. Há uma tentativa de sensibilização do coletivo para a construção da ideia, de que a 

causa que a levo para a prisão é nobre. Afinal, a mães partiram em defesa de seus filhos, os 

quais tinham em comuns anseios e desejos e projetavam um futuro melhor para todos, e por 

isso partiram para o confronto com o poder. 

 
O triunfo sonhado da Liberdade e da Virtude, da Igualdade e da Nação, da 
Fraternidade e da Felicidade, poderia ser projetado através da linguagem simbólica. 
Para que exista, uma comunidade de imaginação social é preciso um conjunto de 
signos e ritos imaginados, difundidos de forma que garantam às massas, que 
através da comunicação, reconhecem e justificam suas ações. As elites políticas ao 
terrem conhecimento disso, agregam em seus discursos esses dispositivos 
simbólicos, para eventualmente manipular as multidões, orientando e 
sensibilizando o imaginário coletivo (BACZKO, 1985, p. 324). 
 

Saber usar o imaginário social, transportando para uma época conturbada da qual a 

candidata foi protagonista contra a ditadura, e somar a isso uma aspecto ao mesmo tempo 

equilibrado e sensível, foi uma estratégia publicitária. A criação do símbolo mãe é uma 

tentativa de englobar o telespectador, mãe é um ser progenitor que ampara e protege, acima 

de tudo cuida da família. 

O desfecho da narrativa biográfica de Dilma Rousseff se dá quando cita sua participação no 

processo de redemocratização do Brasil. Ao mencionar esse período a candidata utiliza a 

esperança como um dos argumentos motivadores do movimento. Tendo ela uma 

participação ativa. Além de oferecer resistência à ditadura militar, ter sido presa, não deixou 

que a sua esperança morresse. 

Há, portanto, um comparativo entre a esperança coletiva do passado, e a atual situação do 

país, que nos permite que povo goze de um estado democrático. Da maneira que é abordado 

esse tema no programa, tudo leva a entender que Dilma contribuiu ativamente para o atual 

estágio da democracia no Brasil. A propaganda então explora essa conquista através da sua 
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simbologia, algo parecido com o ocorrido na Revolução Francesa. “Havia uma necessidade 

de se afirmar e consolidar as conquistas da revolução. Isso se dava através da linguagem 

dos símbolos contidos nos sonhos e esperanças da Revolução” (BACZKO, 1985, p.322). 

 

Construção da Carreira Política, Dilma Candidata 

 

A partir daqui, o discurso sobre vida de Dilma Rousseff não acaba, o que ocorre é uma 

mudança no tom da abordagem, por isso, entendemos que houve um desfecho na narrativa 

biográfica. O apelo emotivo e a dramaticidade de cena deixam de ser o principal argumento 

do publicitário, para darem lugar a uma abordagem sobre o comportamento da candidata no 

meio político. 

O publicitário, para falar da atuação de Dilma na vida pública, optou por mostrar sua 

experiência, que foi aumentando o nível hierárquico, com o passar do tempo. Isso acontece 

para reforçar o pensamento tecnocrático que citamos acima, essa parte do programa é 

focada em mostrar as ações positivas da candidata, tais ações quando citadas estão sempre 

relacionadas com o conhecimento. Porém, é importante ressaltar que, embora não tenha um 

apelo emotivo, o discurso não deixa de ir ao encontro do imaginário coletivo, para isso, 

antes de falar o cargo que ela ocupou optou-se em se dizer antes que ela foi à primeira 

mulher a ocupar o cargo. 

Os depoimentos testemunhais também aparecem nesta parte do programa, sendo o primeiro 

deles de Olívio Dutra ex-governador do Rio Grande do Sul, responsável por nomeá-la 

Secretária de Estado, Olívio inicia sua fala destacando a sensibilidade de Dilma, porém, há 

uma abrangência maior para as questões referentes à capacidade de gestão da candidata. 

Como prova dessa capacidade é mostrado um jornal da época, cuja manchete principal na 

página de economia, é uma referência positiva, ao trabalho de Dilma como secretária, eis 

que no mesmo jornal existem duas notícias sobre o Governo Federal do então Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), ambas as notícias são negativas. A estratégia aqui foi 

mostrar que enquanto o país sofria com problemas como a falta de energia elétrica, que 

nesse contexto são vinculados a FHC, Dilma apresentava soluções como Secretária de 

Minas e Energia do governo gaúcho.  

Em seguida, Lula reaparece para expor os motivos que o levou a escolher Dilma como 

Ministra de Estado, na fala de Lula a suposta capacidade técnica da candidata é exaltada a 

todo o momento. Como prova, o vídeo atribui a ela méritos referentes à coordenação de 
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programas de governo em específico do Governo Lula. E como forma de dar mais 

credibilidade ao fator técnico aparece um engenheiro testemunhando a capacidade de 

Dilma, principalmente a de articulação entre os ministérios, e ela não só articula como 

encontra supostas soluções. 

Lula aparece novamente para reafirmar a capacidade de Dilma, ele atribui parte do sucesso 

do seu governo a ela, e por isso, está mais preparada do que qualquer outra pessoa. 

 
A frase de Maquiavel “Governar é fazer crer”, relaciona o poder ao imaginário com 
destaque, ao mesmo tempo em que uma atitude técnica instrumental é resumida 
diante as crenças e o seu simbolismo. Tal atitude é capaz de prolongar-se por meio 
de teorias que denominam o imaginário como algo arbitrariamente fabricado e 
manipulável, por isso, o imaginário é colocado a serviço da ação manipuladora, e 
também como forma de batalha aos preconceitos (BACZKO, 1985, p. 301). 
 

Assim, cria-se perante a imagem de Dilma, a mulher que é capaz de fazer, ou melhor, de 

governar, seria esta a justificativa para a exaltação da figura feminina, primeiro usou-se o 

apelo emotivo e depois a capacidade técnica. 

Após a fala de Lula, o programa se encaminha para o encerramento, o apelo emocional 

volta a ser o protagonista, e Dilma faz duas referências, primeira delas é a povo mineiro e a 

segunda aos gaúchos. A estratégia não foi apenas explorar os laços de Dilma com dois 

estados brasileiros, analisando as frases, existe a exploração de um simbolismo presente no 

imaginário social. 

Dilma diz: “Eu acho que eu olho o mundo com um olhar mineiro. E acho que eu penso o 

mundo com um pensamento gaúcho”. 

No imaginário social brasileiro, foi construído um pensamento de que os mineiros são um 

povo acolhedor, o fato de ser acolhedor está diretamente ligado à ideia de proximidade, ou 

seja, as relações são estreitas. Por isso, ao ver o mundo, Dilma teria uma visão com olhar 

mineiro, por entender que está próxima do povo. Quanto aos gaúchos, à visão 

revolucionária e nacionalista, isto se deve ao fato dos gaúchos terem historicamente passado 

pela chamada Revolução Farroupilha, além de terem um amor pelo Estado muito evidente. 

Assim, mais uma vez tenta-se criar uma identidade entre Dilma e a nacionalidade brasileira 

(RIBEIRO, 1995). 

Por isso, as palavras finais de Dilma serão em torno das supostas relações entre ela e o povo 

brasileiro. Para isso, a dramaticidade emotiva volta a predominar e o discurso tem o tom 

mais apelativo do programa, isso pode ser constatado nos elementos simbólicos da 

narrativa, como por exemplo, a candidata fala que a pobreza do povo brasileiro a incomoda 
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afetivamente, a dramaticidade estaria nos olhos cheios de lágrimas de Dilma Rousseff. Ao 

se referir à pobreza ela volta de forma implícita, à história da criança sem recursos. Ao 

pensar em falar na pobreza do provo brasileiro, existiu a preocupação de se deixar evidente, 

que tal problema sempre incomodou Dilma. 

Isso pode ser constatado quando ela contou a história de infância sobre a partilha da nota de 

dinheiro. 

Dilma ao se colocar como candidata, faz questão de idealizar sua fala, e mostrar que tem o 

mesmo pensamento que Lula, por isso, ela seria pessoa ideal para consolidar um processo 

iniciado por ele. 

Para justificar a candidatura de Dilma, a tática publicitária foi relacionar de forma 

sintetizada, a vida à carreira política, ou seja, a mensagem final de Dilma tenta construir um 

pensamento no imaginário, que a vida não a colocou candidata por um acaso. Existem 

motivos para tal candidatura, à mensagem pode ser decodificada de acordo com o receptor, 

pois, simbolicamente foi bem estruturada, assim, pode ser interpretada de modo racional ou 

emotivo. 

Dilma diz que, no decorrer da vida, sempre quis ajudar o país, sua participação na vida 

pública contribuiu com sua preparação, se ela é candidata foi à vida quem a trouxe e lhe 

proporcionou um momento único, o de fazer algo por alguém, porém, esse alguém não é 

apenas uma pessoa e sim uma nação, por isso, considera sua vida plena. 

O programa se encerra com a imagem de Dilma na companhia de um cachorro, ela joga um 

galho de árvore no lago, e o cão busca e devolve para ela. Portanto, nesse desfecho há mais 

uma tentativa de estabelecer dentro do imaginário relações em comum entre a candidata e 

os eleitores. Simbolicamente passear com o cão faz parte do cotidiano de pessoas comuns, 

essa seria mais uma estratégia para que o telespectador se identifique com a candidata. 

Considerações Finais 

A publicidade consciente que o exercício de poder ao longo da história da humanidade se 

justifica com a construção de crenças dentro do imaginário social. 

Encontra no poder midiático da televisão recursos para a construção de um discurso com 

uma linguagem em que os elementos simbólicos do imaginário são transformados em 

argumentos ideológicos.  

Assim, se pode verificar que a publicidade é indispensável num processo eleitoral na 

sociedade contemporânea, porém a propaganda por si só não é suficiente, por isso, 
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desenvolver uma linguagem embasada no discurso do imaginário social é uma estratégia 

muito bem elaborada. 

No programa analisado percebemos que durante todo o tempo se teve uma preocupação de 

repetidamente usar os mesmos elementos simbólicos. Esses elementos inseridos no discurso 

de modo apelativo. E o apelo emocional nada mais é que uma característica do imaginário. 

O resultado eleitoral com a vitória de Dilma mostra não só o sucesso do governo Lula em 

seus programas sociais, mas o sucesso de construir uma imagem positiva da candidata. 

Apesar de ser anteriormente desconhecida pela maioria do povo. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BAZCKO, Bronislaw “Imaginação Social” In: Enciclopédia Einaudi. Porto: Casa da 
Moeda/Imprensa Nacional, 1985, v. 5. 
 
GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica, linguística e 
cultural da simbologia das cores. São Paulo: Annablume, 2000. 
 
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 
Companhia da letras, 1995. 
 
YOU TUBE - Dilma na Web. Disponível em: <http://www.youtube.com/dilmanaweb > 
acesso em: 11 ago. 2011. 
 


