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Tolstoi conta que tinha sido tão influenciado pela concepção subjetivista da 

realidade que freqüentemente tinha vertigens, porque se voltava para trás, 

persuadido de poder surpreender o momento no qual não veria nada, pois seu 

espírito não poderia ter tido tempo de ‘criar’ a realidade. 

                                                                      

 Antonio Gramsci, Cadernos do Cárcere. 
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RESUMO 

 

A campanha eleitoral para a prefeitura de São Paulo, em 2004, teve importância 

histórica, pois foi a primeira, depois da redemocratização, com um candidato à reeleição. 

Sabendo-se do grande poder político e econômico que o município de São Paulo possui, 

apresenta-se a seguinte questão: quando a construção de um cenário de representação da 

política (CR-P) juntamente com a retórica da continuidade, discurso muito freqüente 

durante uma campanha de reeleição, garantem um triunfo eleitoral? 

A disputa eleitoral de 2004 permitiu que a tradicional rivalidade entre o petismo e 

o malufismo das décadas passadas fosse substituída pelo embate entre o PT e o PSDB. A 

disputa, que antes era personalista e agora está partidarizada, poderia ser a conseqüência 

de uma maior conscientização política do eleitorado paulistano?  

 Para entendermos a derrota de uma administração que estava sendo bem avaliada no 

final de sua gestão, percebemos que deveríamos analisar, além do CR-P, o comportamento 

eleitoral do paulistano, qual era a agenda interpessoal do eleitorado em 2004, a agenda-

setting da mídia televisiva durante o ano eleitoral e também a agenda institucional dos dois 

principais candidatos, para verificarmos o que justificaria a derrota de Marta Suplicy.  

 A mídia pode alertar e informar o eleitor sobre a viabilidade dos candidatos e 

também veicular mensagens que influenciem a opinião pública durante a campanha. Os 

meios de comunicação fornecem perspectivas, modelam as imagens dos candidatos, assim 

como do partido, ajudam a promover os temas de campanha e diferem a atmosfera 

específica e a área de relevância e de atividade de cada competição eleitoral. 

A construção do CR-P será acompanhada até o final oficial da campanha eleitoral 

de 2004. Serão verificados quais foram os elementos constitutivos preponderantes na 

agenda institucional e na agenda da mídia. 

 

Palavras-chave: Eleição Municipal – Campanhas Eleitorais – Comportamento 

Eleitoral – Agenda-Setting. 

 

 



RESUME 

 

The electoral campaign to the city hall of São Paulo in 2004 presented a historical 

importance, once it was the first, after the redemocratization, with a candidate to re-

election. Being known about the great political and economical power that the municipal 

district of São Paulo has, here it comes the following subject: when the construction of a 

scenery of  politic representation  (CR-P) together with the rhetoric of the continuity, very 

frequent speech during a reelection campaign, do they guarantee an electoral victory? 

The electoral dispute of 2004 allowed that the traditional dispute between the 

petismo and the malufismo of last decades was substituted by the dispute between PT  and 

PSDB . Therefore, the dispute, that was based on the person before and is based on the 

party now, could it be the consequence of a larger political understanding of the electorate 

from São Paulo? 

For us to understand the defeat of an administration that was being very appraised 

at the end of its administration, we noticed that we should analyze, besides PR-S, the 

person's from São Paulo electoral behavior, which was the calendar interpersonal of the 

electorate in 2004, the calendar-setting of the television media during the electoral year 

and also two main candidates' institutional calendar, for us to verify what would justify 

Marta Suplicy defeat. 

The media can alert and inform the voter about candidates' viability and also to 

transmit messages that influence the public opinion during the campaign. The 

communication means supply perspectives, they model candidates' images, as well as of 

the party, they help to promote the campaign themes and they differ the specific 

atmosphere and the area of relevance and of activity of each electoral competition. 

The construction of CR-P will be accompanied till the official end of the electoral 

campaign of 2004. It will be verified which were the preponderant constituent elements in 

the institutional calendar and in the media calendar. 

 

Word-key: Municipal Election - Electoral Campaigns - Electoral Behavior - Agenda-

Setting. 

 



RESUMEN 

 

La campaña electoral para la prefectura de São Paulo en el 2004 tuvo su  

importancia histórica, pues fue la primera, después de la redemocratización, con un sólo 

candidato a la reelección. Sabiendo del gran poder político y económico del municipio de 

São Paulo, nos deparamos con la siguiente cuestión: con la construcción de un escenario 

de representación de política (CR-P) junto con la retórica de la continuidad, discurso 

común durante una campaña de reelección, ¿garantizan el triunfo electoral? 

La disputa electoral del 2004 permite que la tradicional disputa entre el petismo 

(izquierda) y el malufismo de las décadas pasadas sea sustituida por el embate entre PT y 

PSDB. Por lo tanto, podría decirse que, dicha disputa, antes personalista y ahora bajo 

partido, ¿puede ser la consecuencia de una consciencia política del electorado de la ciudad 

de São Paulo?  

 Para entender la derrota de una administración que estaba siendo bien evaluada al 

final de su gestión, debemos analizar, además del CR-P, la conducta electoral del 

ciudadano de São Paulo, la agenda interpersonal del electorado en el 2004, la agenda-

setting de la midia televisiva durante dicho año y también la agenda institucional de los 

dos principales candidatos, para verificar lo que justificaría la derrota de Marta Suplicy.  

 La midia puede alertar e informar al elector sobre la viabilidad de los candidatos y 

también vehicular mensajes que influyen en la opinión pública durante la campaña. Los 

medios de comunicación proveen perspectivas, moldan la imagen de los candidatos  

como la del partido, ayudan a promover los temas de la campaña y difieren la atmósfera 

específica y el área de relevancia y de actividad de cada competencia electoral. 

La construcción del CR-P será acompañada hasta el final oficial de la campaña 

electoral del 2004. Serán verificados cuáles fueron los elementos constitutivos 

preponderantes en la agenda institucional y en la agenda de la midia. 

 

Palabras-clave: Elección Municipal – Campañas Electorales – Conducta Electoral – 

Agenda-Setting 
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INTRODUÇÃO 

 

Aceitando que os conceitos “vontade da maioria” e “vontade do povo”, além de 

serem distintos (Schumpeter,1984), não correspondem aos mesmos indivíduos, e pensando 

na eleição municipal de 2004 em São Paulo, é impossível não se questionar sobre qual 

vontade prevaleceu quando foi divulgado o resultado final da disputa. Foi a vontade da 

maioria ou a vontade do povo? Como um governo que deixa o cargo com uma aprovação 

de 49% dos moradores da capital paulista, segundo o Datafolha1 - maior taxa de aprovação 

atingida pela prefeita Marta Suplicy desde que assumiu o cargo -, numa situação em que, 

para 61% dos entrevistados, a cidade estava melhor do que antes da posse da prefeita, não 

conseguiu garantir sua reeleição? 

Um dos primeiros dados que poderiam justificar a derrota eleitoral é o índice de 

rejeição que um candidato pode ter. Porém, parece-nos que o alto índice de rejeição - de 

43%2 - da prefeita Marta Suplicy não contém a resposta em si. 

A campanha eleitoral para a prefeitura de São Paulo, em 2004, apresentou uma 

importância histórica, pois foi a primeira, depois da redemocratização, com um candidato 

à reeleição. A tradicional disputa entre o petismo e o malufismo foi substituída pelo 

embate entre o PT e o PSDB. Sabendo-se do grande poder político e econômico que o 

município de São Paulo possui, apresenta-se a seguinte questão: quando a construção de 

um cenário de representação da política (CR-P), juntamente com a retórica da 

continuidade, discurso muito freqüente durante uma campanha de reeleição, garantem um 

triunfo eleitoral? 

A nossa abordagem das campanhas municipais começou com uma pesquisa da 

disputa de 2000 (Reis; 2003), quando foi analisada a influência das pesquisas eleitorais 

produzidas pelo Instituto Datafolha sobre as estratégias de comunicação do HGPE, 

durante a campanha eleitoral de 2000 à Prefeitura de São Paulo, pesquisando os programas 

eleitorais dos candidatos Marta Suplicy (PT), Paulo Maluf (PPB), Geraldo Alckmin 

(PSDB), Romeu Tuma (PFL) e Luiza Erundina (PSB)3, bem como todas as pesquisas 

                                                 
1 O Datafolha entrevistou 1.076 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 14 e 17 de dezembro de 2004. 
A margem de erro máxima para o levantamento era de três pontos percentuais, para mais ou para menos. 
2 O Datafolha entrevistou 2.205 eleitores da cidade de São Paulo no dia 27 de outubro. A margem de erro 
máxima para este levantamento foi de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. 
3 A eleição de 2000 foi decidida no 2º turno com a disputa entre Marta Suplicy (PT) e Paulo Maluf (PPB). 
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eleitorais realizadas pelo Instituto Datafolha durante o primeiro turno. Utilizando a 

metodologia qualitativa, reproduzi todas as propagandas eleitorais dos candidatos, 

confrontadas com suas intenções de votos, visando a verificar como cada candidato 

evoluiu nos conjuntos populacionais desagregados por sexo, idade, escolaridade e renda, e 

qual foi a resposta dada a essa evolução no HGPE de cada um desses candidatos. 

Verificou-se que as pesquisas eleitorais se destacaram nas eleições de 2000, uma vez 

que tiveram grande espaço nos telejornais, assim como nas propagandas eleitorais dos 

candidatos, os quais passaram a divulgar os resultados mais favoráveis para eles.  

Considerando-se as influências indiretas das pesquisas eleitorais, percebe-se como 

os principais candidatos tentaram provocar esses efeitos ou evitá-los. O primeiro efeito 

refere-se à utilização das pesquisas eleitorais na montagem das estratégias de comunicação 

dos candidatos. O segundo efeito diz respeito à influência das pesquisas sobre o clima de 

opinião, podendo-se dividir o eleitorado em dois tipos: os superestimados e os 

subestimados. A utilização de peças sobre eventos de campanha, que apresentavam as 

imagens dos candidatos com os eleitores, procuravam mostrar o quanto o candidato era 

bem aceito e como seus comícios estavam sempre lotados. 

A utilização da pesquisa para influenciar o eleitorado para o “voto útil” ou para o 

“efeito bandwagon” foi o terceiro efeito encontrado, e esse não pode ser tão evidenciado, 

pois nenhum dos quatro principais candidatos conseguiu demarcar sua posição isolada no 

segundo lugar. Durante toda a campanha eleitoral para o primeiro turno, ocorreu um 

empate técnico entre os candidatos que estavam na segunda posição. Para existir o “efeito 

bandwagon”, seria necessário que a opinião pública percebesse quem era o favorito. 

Também observou-se que vários candidatos tentaram, em diversos momentos, levar os 

eleitores para o “voto útil”. 

 Estar na liderança numa pesquisa eleitoral auxilia também na questão da 

arrecadação de recursos para os candidatos. O quinto e último efeito das pesquisas 

eleitorais destacado refere-se à orientação que esses levantamentos davam no que diz 

respeito à conveniência ou não de os candidatos atacarem seus adversários e ao momento 

em que deveriam fazê-lo. 

Apesar de não tratar diretamente a respeito da teoria do CR-P, pesquisando a 

interferência das pesquisas eleitorais nas estratégias de construção do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE), pode-se constatar que são vários os atores em jogo durante 
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a campanha eleitoral e que, no caso, os candidatos se ajustavam às alterações reveladas 

pelas pesquisas eleitorais. 

 Tal constatação nos orientou para uma análise mais ampla de uma campanha 

eleitoral, na qual se tentou abordar os principais elementos que influenciam o resultado 

final de uma eleição. A princípio, pareceu-nos que analisar apenas a relação entre o CR-P 

e a campanha eleitoral seria suficiente para entendermos os motivos da derrota de Marta 

Suplicy na sua reeleição, mas no começo da pesquisa percebemos que era necessário 

analisarmos outros elementos.  

Logo após os resultados do primeiro turno, quando a então prefeita Marta Suplicy 

ficou em segundo lugar, vários analistas políticos, jornalistas e a coordenação de sua 

campanha já sabiam que seria muito difícil reverter esse quadro no segundo turno, uma 

vez que não é uma característica do eleitorado brasileiro a transferência de votos de um 

partido para o outro.    

 O jornalista Gilberto Dimenstein, em um artigo na Folha on-line, foi o que chegou 

mais próximo dos principais motivos da derrota eleitoral de Marta Suplicy, os quais serão 

confirmados na tese, como o “prestígio pessoal da dupla Serra-Alckmin, vulnerabilidade 

da área de saúde da prefeitura, imagem de arrogância da prefeita, campanha agressiva do 

PT, (e as) obras de última hora consideradas eleitoreiras”4, além da importância do voto da 

classe média. 

 Valdemir Garreta, um dos coordenadores da campanha petista, em uma entrevista 

concedida ao jornal Folha de S. Paulo5, acrescenta a essa lista a postura tomada pelo 

senador Eduardo Suplicy6 como um dos fatores responsáveis pela criação e divulgação do 

preconceito que sofreria a então prefeita Marta Suplicy. Seu ex-marido teria se colocado 

após a separação do casal como vítima, transformando a prefeita numa pessoa insensível, 

arrogante, indiferente ao que ele sentia. Preconceito que foi apontado como uma das 

causas, que para alguns do partido poderia ser a maior delas, da derrota para o tucano José 

Serra. 

                                                 
4 Artigo disponível no sítio: http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult508u216.shtml 
5 A entrevista está disponível no sítio: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u65475.shtml 
6 Durante uma entrevista à rádio CBN, o senador Suplicy se defendeu de tais acusações, dizendo: "Tenho a 
convicção de que Valdemir Garreta erra e procura em outros pontos - e não nos principais - a razão pela 
derrota, e que são de responsabilidade muito mais da coordenação da campanha do que minha". 
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 O coordenador também menciona a questão do comportamento eleitoral do 

paulistano como um outro motivo para a derrota de Marta Suplicy. Garreta afirmou 

durante essa entrevista que “São Paulo é uma cidade historicamente conservadora e 

oposicionista. Vota em lideranças conservadoras. Basta citar o Maluf. Além disso, à 

exceção da eleição do Pitta, a cidade sempre votou na oposição”. 

 Sobre a questão se a cobertura da mídia a respeito da administração petista poderia 

ter prejudicado a reeleição da prefeita, Garreta apenas afirmou: 

 

Eu só peço que a mídia trate o Serra com 50% do rigor com que tratou a Marta. A 
mídia esqueceu que houve o governo Pitta. Esqueceu da situação desastrosa da cidade 
quando assumimos. E a mídia foi um dos instrumentos de reforço do preconceito contra a 
Marta. Setores da mídia trataram a Marta com uma agressividade impressionante. Quero 
ver se os repórteres vão enfiar o gravadorzinho na cara do Serra e perguntar: "Prefeito, 
fomos no posto de saúde e tem gente jogada na fila". Isso serve para a Folha, serve para o 
"Estado", serve para o conjunto da mídia. 

 

 Portanto, para entendermos a derrota de uma administração que estava sendo bem 

avaliada ao final de sua gestão, deveríamos analisar, além do CR-P, o comportamento 

eleitoral do paulistano, qual era a agenda interpessoal do eleitorado em 2004, a agenda-

setting da mídia televisiva durante o ano eleitoral e também a agenda institucional dos dois 

principais candidatos, para verificarmos se realmente esses pontos mencionados acima 

estavam realmente presentes entre os fatores que justificariam a derrota de Marta Suplicy.  

A construção do CR-P será acompanhada até o final oficial da campanha eleitoral de 

2004. Serão verificados quais foram os elementos constitutivos preponderantes na agenda 

institucional e na agenda da mídia.  

Serão pesquisados conjuntamente os elementos constitutivos observando os 

formatos da apresentação dos discursos e seus autores presentes no: a) telejornalismo, a 

relação entre os jornalistas, que têm de respeitar a legislação eleitoral, e os candidatos; b) 

horário gratuito de propaganda eleitoral (HGPE), que contém a mensagem política pura; e 

nos c) debates, os quais são sempre um momento de grande tensão, único na campanha. A 

construção da CR-P será acompanhada entre janeiro e outubro de 2004. 

 A estrutura da tese, por esse motivo, não seguiu a tradicional divisão por capítulos, 

uma vez que nos pareceu que a divisão por partes seria mais coerente com o nosso 

objetivo, já que procuramos em cada uma delas os elementos que podem explicar não 
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apenas a campanha eleitoral de 2004, como também o comportamento do eleitorado 

paulistano, no período da redemocratização. 

 Na primeira parte, retomaremos uma linha de pesquisa que era muito freqüente nos 

estudos das campanhas eleitorais durante as décadas de 1970 e 80, mas da qual se abdicou, 

devido à importância dos meios de comunicação e do marketing eleitoral nas campanhas 

eleitorais, o que veio a provocar importantes alterações nas estruturas políticas e no 

eleitorado, após a eleição de 1989. 

O cenário das campanhas eleitorais na capital paulista, desde 1988 até 2000, foi 

marcado pela disputa entre o petismo e o malufismo. Na disputa eleitoral de 1988, a 

candidata Luiza Erundina (PT) foi a primeira mulher eleita à prefeitura de São Paulo, após 

derrotar o candidato Paulo Maluf (PDS). A partir da eleição de 1992, o eleitorado 

paulistano só conheceu o nome do novo prefeito após o segundo turno, pois, com a nova 

Legislação Eleitoral, passou a haver, na cidade de São Paulo, a possibilidade de um 

segundo turno, o que ocorre no caso de nenhum dos candidatos obter a maioria absoluta 

dos votos. No ano de 1992, foi para o segundo turno a disputa entre Paulo Maluf (PDS) e 

Eduardo Suplicy (PT); em 1996, o mesmo processo se deu com a disputa entre Celso Pitta 

(PPB) – o então candidato de Paulo Maluf – e Luiza Erundina (PT). Finalmente, repetiu-se 

o fenômeno em 2000, com a disputa entre Marta Suplicy (PT) e Paulo Maluf (PPB). A 

campanha eleitoral de 2004 foi a primeira na história do município a apresentar um 

candidato à reeleição. O segundo turno foi disputado por Marta Suplicy (PT) e José Serra 

(PSDB). O partido do ex-governador Geraldo Alckmin nunca havia conseguido vencer 

uma disputa na capital, sendo que, em 2000, o PSDB esteve prestes a ir para o segundo 

turno, tendo como candidato Geraldo Alckmin.  

A disputa eleitoral de 2004 permitiu que a tradicional disputa entre o petismo e o 

malufismo das décadas passadas fosse substituída pelo embate entre o PT e o PSDB. A 

mudança do caráter da disputa, que antes era personalista e agora está partidarizada, 

poderia ser a conseqüência de uma maior conscientização política do eleitorado 

paulistano? Esse processo, que começou em 2000 e foi consolidado na campanha eleitoral 

de 2004, diferentemente do que acontecia na década de 1970, pode ser considerado como 

partidário. 

Parece-nos que nossa análise deveria partir das seguintes indagações: o eleitorado 

paulistano vota da mesma maneira que o eleitorado brasileiro em geral? Como esse 
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comportamento eleitoral está influenciando a atual escolha do eleitorado, que segundo a 

nossa hipótese está caminhando para um bipartidarismo municipal? Queremos encontrar 

as possíveis explicações para o resultado final do pleito municipal de 2004. 

A metodologia utilizada na primeira parte é a revisão bibliográfica, além da análise 

dos votos das zonas eleitorais nas últimas eleições municipais, para entendermos o 

comportamento eleitoral. 

 Na segunda parte da tese, focalizaremos nossa análise na questão da agenda-setting 

e na campanha eleitoral de 2004. Há pouca divergência quanto ao fato de os meios de 

comunicação de massa exercerem um papel crucial no processo de seleção dos candidatos. 

A mídia pode alertar e informar o eleitor sobre a viabilidade dos candidatos, e também 

veicular mensagens que influenciem a opinião pública durante a campanha. Os meios de 

comunicação fornecem perspectivas, modelam as imagens dos candidatos, assim como do 

partido, ajudam a promover os temas de campanha, e diferem a atmosfera específica e a 

área de relevância e de atividade de cada competição eleitoral. Shapiro et alii (1994) 

mostram a necessidade da construção de um modelo mais completo para a análise da 

influência da mídia no processo eleitoral, que deve considerar o momentum e as 

preocupações estratégicas. 

 Querendo pesquisar exatamente esse momentum, procuraremos definir como os 

meios de comunicações, principalmente a mídia televisiva, noticiou a gestão petista de 

Marta Suplicy. Para tanto, nos pareceu que em alguns fatos, as amostras das notícias e dos 

veículos não deveriam ser as mesmas, assim como as metodologias utilizadas.  

 Serão analisados três momentos que contribuíram para moldar a imagem da prefeita 

veiculada pela mídia, com o objetivo de comprovarmos ou negarmos a existência de um 

preconceito para com Marta Suplicy e se realmente a cobertura da mídia foi agressiva. 

 Analisaremos de duas maneiras distintas a imagem de Marta Suplicy pela mídia. A 

primeira será a abordagem de dois momentos específicos. A segunda, das imagens 

fotográficas da prefeita e da campanha eleitoral nas capas das edições de São Paulo dos 

jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. A necessidade de observarmos vários 

detalhes levou-nos a utilizar distintas metodologias de análise.  

 Foram selecionados dois momentos marcantes da administração petista. 

Justificamos sua escolha por serem eventos próximos ao seu final de mandato. O primeiro 

foi um protesto de um estudante na Faculdade de Direito no Largo São Francisco, que 
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atirou uma galinha viva em direção a prefeita durante o seu discurso, em agosto de 2003, e 

utilizamos a metodologia qualitativa para analisar o conteúdo das matérias dos meios 

televisivos e em jornais. 

 Já o segundo momento combinava o lançamento do Bilhete Único e a confirmação 

de José Serra como candidato à prefeitura de São Paulo, durante o mês de maio de 2004. 

Com a metodologia quantitativa, analisamos os temas e os enquadramentos das matérias 

presentes nas emissoras de rádio e TV. Portanto, com a análise desses dois eventos, 

conseguimos verificar como a mídia televisiva, impressa e radiofônica noticiava a 

administração petista.  

Mas, para termos uma visão mais ampla da cobertura da mídia a respeito da 

administração petista, focalizamos a mídia televisiva, e analisamos um total 360 matérias 

entre 2 de janeiro de 2004 e 30 de outubro de 2004. Mais uma vez, utilizamos a 

metodologia qualitativa para a análise dos enquadramentos dos temas e das valorações das 

matérias.  

 Na terceira e última parte da tese, o objeto principal de análise passará a ser a 

própria campanha eleitoral de 2004 e a agenda institucional. Começaremos analisando a 

influência do eleitor zapping no espetáculo político e na construção dos programas 

eleitorais dos candidatos, e também realizaremos uma análise comparativa entre as 

propagandas eleitorais de 2000 e 2004 de Marta Supulicy. 

 Para analisarmos a agenda institucional, pesquisaremos os debates que foram 

organizados pelas principais emissoras durante os dois turnos e os horários eleitorais dos 

candidatos Marta Suplicy e José Serra. As metodologias utilizadas na terceira parte serão a 

qualitativa e a quantitativa, uma vez que estaremos pesquisando não apenas os temas 

presentes nessas agendas, mas também outros elementos, observáveis apenas com a 

metodologia qualitativa.  
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PARTE I 

 

A NOVA ESCOLHA DO ELEITOR PAULISTANO. 

DO PT X MALUFISMO AO PT X PSDB 

 

1.1. O conceito de Cenário da Representação da Política (CR-P) e a universalidade 

que saiu do cárcere. 

 

 A análise das campanhas eleitorais permite várias possibilidades. Podem ser 

privilegiados o papel do partido político, a personalidade e o desempenho de cada 

candidato, ou os recursos que são empregados e o peso de algumas variáveis conjuntas. 

Pode-se ainda optar por um enfoque mais ampliado, tentando captar um maior número de 

variáveis ao mesmo tempo, por meio de uma análise evolutiva das campanhas e do 

emaranhado que se estabelece na conjunção dessas campanhas, uma vez que “a estratégia 

inicial de cada concorrente pode alterar-se inúmeras vezes, não só em função de sua 

receptividade por parte do eleitorado, como também em função das estratégias 

adversárias” (Ferrari e Costa, 1989: 13). Se uma campanha eleitoral pode ser analisada de 

diversas maneiras, visando a várias explicações e conclusões, o estudo de uma 

administração de quatro anos permitiu-nos a realização de um amplo objeto de pesquisa. 

Conforme a pesquisa se desenvolvia, percebíamos que não conseguiríamos explicar a 

derrota eleitoral de Marta Suplicy se nos concentrássemos em apenas uma teoria. 

 O conceito de Cenário de Representação da Política (CR-P), desenvolvido por 

Venício Lima (2001), fundamenta-se no conceito gramsciano de hegemonia, o qual “tem 

que ser entendido no contexto de sua teoria política como sendo o complemento 

fundamental que sustenta um bloco histórico determinado, na medida em que, tendo como 

base material a sociedade civil, articula o consenso indispensável, ao lado da coerção, para 

a manutenção do poder” (Lima, 2003: 02). Para o autor, essa hegemonia pode ser 

decomposta em vários “cenários”, ou seja, em espaços nos quais as ações acontecem, e 

pode ser um sistema constituído e constituidor de significados. O CR-P diz respeito a um 

“cenário de representação” que é específico da “política”. Apesar do estudo de Lima 

(2001) haver atribuído à televisão o papel central de criar a hegemonia, ele não descarta o 
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peso dos outros meios de comunicação nesse processo. Para identificar o CR-P 

hegemônico ou o CR-P contra-hegemônico – também chamado de “alternativo” –, é 

preciso que os CR-Ps sejam identificados por meio de seus elementos constitutivos (EC), 

os quais são entendidos como as representações, ou os temas, contidos no conteúdo das 

mensagens da programação televisiva ou das matérias jornalísticas impressas durante um 

longo prazo. Portanto, durante os processos eleitorais, deve-se considerar: 

 

(1) o período de análise: considerando que a construção das imagens públicas dos 
candidatos é um processo cultural de longo prazo, as análises não podem ser reduzidas ao 
que normalmente se considera o período das campanhas eleitorais, isto é, espaços de 
tempo nunca superiores a seis meses. As análises terão que ser feitas por um período 
mínimo de 12 meses; (2) o que analisar: deve-se buscar identificar não só os CR-Ps por 
meio dos elementos constitutivos, mas verificar também se os candidatos/partidos 
procuraram se ajustar a ele ou trabalham na construção de um CR-P alternativo. Neste 
caso é imprescindível que também se analisem: (a) os programas de televisão semestrais 
dos partidos (...); (b) o Horário Eleitoral Gratuito (...); (c) os debates televisionados entre 
candidatos (...); (d) o marketing político de cada partido/candidato (Lima, 2001: 205). 

 

Num primeiro momento, o conceito de CR-P foi desenvolvido para compreender o 

papel dos meios de comunicação, principalmente da televisão, com relação à política. 

Levantando uma hipótese relacionada ao processo eleitoral, Lima (2001) afirma que 

vencerá o candidato que melhor ajustar a sua imagem pública ao CR-P dominante.  

Jorge Almeida (1999), dialogando criticamente com o conceito de CR-P que 

valoriza o papel da televisão no processo eleitoral, “mostra que o conceito de CR-P precisa 

ser melhor discutido à luz da força e capacidade de intervenção que o Estado e a sociedade 

civil continuam tendo” (Almeida, 1999: 9), porque os meios de comunicação fazem parte 

integrante do bloco de poder, ou melhor, da estrutura, e não estão acima das demais. O 

autor ainda coloca que os trabalhos anteriormente destacados que se utilizaram desse 

conceito não analisaram o papel do Estado, “que, no caso do Brasil, mostrou que continua 

tendo um papel importante, especialmente agora, a partir da implantação da possibilidade 

de reeleição dos governantes” (Almeida, 1999: 9). 

Almeida (1998) realizou uma pesquisa na qual se utiliza o conceito de hegemonia, 

não de CR-P, para mostrar a importância que as informações fornecidas pelas pesquisas 

eleitorais têm para a definição das estratégias de marketing político, bem como para a 

disputa da hegemonia política e ideológica presente na sociedade: “o uso estratégico das 

pesquisas não é o aspecto quantitativo, analisando isoladamente, o que mais importa, mas 
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o conjunto de informações que são colhidas e que permitem desenvolver ações políticas 

que possibilitem a manutenção dos pontos ou sua alteração” (Almeida, 1998: 21). 

Realizando uma análise da campanha presidencial de 1994 dos candidatos Fernando 

Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, o autor mostrou o papel e o uso, 

principalmente estratégico, das pesquisas na disputa eleitoral, que possibilitaram o 

desenvolvimento de ações políticas para manutenção ou alteração das definições das 

estratégias de comunicação do marketing eleitoral.  

Acompanha-se, atualmente, no processo eleitoral, a crescente utilização das 

pesquisas de opinião como meio de conhecimento da realidade do pensamento dos 

eleitores, o que é justificado pelo fato de que “saber como pensa, age e reage a população 

é cada vez mais imprescindível para a definição de estratégias para a disputa política nos 

dias de hoje” (Almeida, 1998: 22). As pesquisas eleitorais são, portanto, um instrumento 

fundamental e legítimo, tanto para quem quer ter um bom marketing eleitoral, quanto para 

quem pretende realizar uma disputa de hegemonia de médio e longo prazo. 

O conceito de hegemonia utilizado por Almeida é o gramsciano, em que 

hegemonia é uma combinação de liderança ou direção moral, política e intelectual com 
dominação, exercida por meio do consentimento e da força, da imposição e da concessão, 
de e entre classes e blocos e frações de classes. A hegemonia se constrói a partir da 
sociedade civil e de suas diversas instituições e do Estado, e pode se dar de forma ativa, 
como vontade coletiva, ou se manifestar de forma passiva, por intermédio de um apoio 
disperso ao grupo dirigente/dominante. Gramsci afirma ainda que a hegemonia sempre terá 
um certo grau de instabilidade, pois pressupõe a existência de forças contrárias, que de 
algum modo a ela resistem, apresentando ou podendo propor projetos alternativos 
(Almeida, 2002: 26).  

 

Portanto, a hegemonia é também uma cultura, e deve ser entendida como uma 

relação de dominação entre as classes sociais. Porém, antes de continuarmos com esses 

autores, iremos realizar algumas considerações a respeito dos conceitos de bloco histórico 

e de hegemonia, que foram desenvolvidos por Antonio Gramsci, e são considerados 

conceitos-chave por esses pesquisadores.  

O bloco histórico é formado pela união das estruturas e por duas superestruturas: a 

sociedade civil e a sociedade política. Segundo a definição de Gramsci, sociedade civil é a 

que define “a direção intelectual e moral” (Portelli, 1977: 22) do sistema social, que é 

também o fundamento intelectual e moral do Estado. No bloco histórico, seu papel 

essencial cabe à sociedade civil.  
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O elemento-chave da sociedade civil é a sua articulação interna, por meio da qual 

difunde-se sua ideologia para a classe que não é a dirigente. Essa organização é a 

responsável pela “estrutura ideológica” da classe dirigente, e inclui também os meios de 

comunicação e outros instrumentos que possam influenciar a “opinião pública”.  

A sociedade política é a da “sociedade política ou ditadura, ou aparelho coercitivo 

para conformar as massas populares ao tipo de produção e economia de um determinado 

momento” (Portelli, 1977: 30). Para Gramsci, ela agrupa as funções de coerção e deve ser 

sempre um prolongamento da sociedade civil, devido ao fato de que a conquista do poder 

político culmina com o controle da sociedade; portanto, seu papel deve ser secundário 

dentro do bloco histórico.  

O autor faz duas distinções sobre a utilização da coerção pela sociedade política. 

Utilizaremos a “habitual, que consiste no controle dos grupos sociais que não ‘consentem’ 

na direção da classe fundamental: esses grupos – as classes subalternas – entram em 

contradição com a classe dirigente em certo grau da evolução das relações sociais e 

econômicas. Esta utiliza, pois, a coerção mais ou menos ‘legal’ para manter a sua 

dominação” (Portelli, 1977: 31). A sociedade política está sempre apoiada no aparelho de 

Estado; porém, segundo Gramsci, não existe “um Estado em que um mesmo grupo possa, 

somente por meio da coerção, continuar a manter de forma durável sua dominação” 

(Portelli, 1977: 32).  

A sociedade política e a sociedade civil mantêm uma relação de ajuda mútua, e é a 

opinião pública o agente que favorece o consenso em torno de seus atos. A separação entre 

as duas sociedades que formam a superestrutura não é claramente demarcada, pois muitas 

vezes a classe dominante utiliza e combina uma e outra para o exercício de sua 

hegemonia, a qual nunca será total, uma vez que não contempla igualmente todos os níveis 

estruturais. Gramsci aponta que a conquista da sociedade política é também a conquista da 

hegemonia, já que essa se estende ao conjunto do Estado.  

A formação de um novo bloco histórico acontece num momento de crise no seu 

interior, quando o laço de união entre a estrutura e as superestruturas é rompido. É 

importante ressaltar que “só ocorre um desaparecimento do antigo bloco histórico se a 

crise de estrutura gera uma crise orgânica, ou crise de hegemonia” (Portelli, 1977: 105). É 

também uma crise de hegemonia, pois, como Gramsci afirma, há uma forte ligação entre a 

hegemonia e o bloco histórico.  
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Gramsci expôs esses conceitos e tantos outros em vinte e nove cadernos escolares, 

enquanto estava em cárcere entre fevereiro de 1929 e meados de 1935, ocupando quase 

2.500 páginas impressas que resultaram numa das obras mais influentes e discutidas do 

século XX. 

Uma obra que é produto da situação na qual foi escrita. Gramsci escrevia ao 

mesmo tempo em diferentes cadernos após ter esperado dois anos pela autorização para 

poder manter em sua cela os materiais necessários para escrever. Seus cadernos não foram 

transformados em livro pelas mãos de seu autor, mas sim pelas dos editores. Não foram 

redigidos visando à publicação, mas sim “escritos ao correr da pena, como rápidos 

apontamentos para ajudar a memória”, segundo o próprio Gramsci.  

 Hegemonia. Revolução passiva. Sociedade civil. Sociedade política. Bloco 

histórico. Estrutura. Superestrutura. Guerra de movimento. Guerra de posição. Um 

conhecedor das obras de Gramsci, ainda que superficialmente, compreende a teoria que 

está por trás de cada uma das palavras citadas acima. Autor reverenciado pelos marxistas e 

reconhecido como pensador de teorias com características universais, que ao mesmo 

tempo não procura oferecer respostas prontas e acabadas. Coutinho (2003) orienta aos que 

se inspiram na universalidade de Gramsci à tarefa de “concretizar suas formulações 

teóricas gerais ‘aplicando-as’ à própria época histórica e à própria realidade nacional” 

(Coutinho, 2003: 186, grifo do autor), afirmando que “a universidade de Gramsci, portanto 

expressa-se antes de mais nada no fato de que sua problemática teórica serve como ponto 

de partida necessário para as principais e mais significativas tentativas contemporâneas de 

renovação da teoria política marxista” (Coutinho, 2003: 188, grifo do autor). 

Não é objetivo desta tese repensar o comportamento eleitoral a partir da visão 

gramsciana ou marxista, mas sim o de aplicar para os nossos dias as formulações teóricas 

escritas por Gramsci na década de 30 do século XX a respeito de uma temática que foi 

pouco desenvolvida pelo autor, não apenas devido ao seu estado de saúde, mas também 

porque, em sua época, os meios de comunicação não possuíam a diversidade nem o poder 

que agora apresentam. Portanto, queremos resgatar o pensamento gramsciano a respeito do 

jornalismo.  

O tipo de jornalismo considerado pelo autor em seus apontamentos é o “integral”, 

aquele onde não pretende somente satisfazer as necessidades de seu público, mas também 

criá-las e desenvolvê-las, assim como gerar seu público e ampliar sua área. Pode-se dizer 
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que esse era o tipo de jornalismo vivenciado por Gramsci. Os estudos sobre este e as 

atividades publicístico-editorial devem ser realizados de maneira crítica, com uma análise 

em várias perspectivas, em outras palavras, que tenham como ponto de partida um 

agrupamento cultural, o qual é tomado como base para a construção de um edifício 

cultural completo e autárquico, seguindo os princípios racionais, isto é, funcionais, na 

medida em que determinadas premissas visam a determinadas conseqüências.  

Essas premissas são necessariamente modificadas e transformadas; o resultado 

final é ampliado e concretizado depois das adequações das premissas. Gramsci afirma que 

“a existência objetiva das premissas permite pensar em certas finalidades, isto é, as 

premissas dadas só são tais em relação com certas finalidades imagináveis como 

concretas” (Gramsci, 2001: 198). 

O marxista italiano divide o jornalismo em dois tipos: o de informação ou “sem 

partido” e o jornal de opinião (ligado a um determinado partido). E para esses dois tipos de 

jornais, também há dois tipos de leitores, os do primeiro são as massas populares, 

enquanto que os leitores do segundo tipo de jornalismo são o de um público restrito. Já as 

revistas7 são divididas em três tipos: 1) caracterizadas pelo modo como são redigidas; 2) 

pelos seus tipos de leitores; 3) pelas finalidades educativas que possuem.  

A sociedade que oferecesse esses três tipos de revistas, juntamente com uma 

coleção de livros correspondentes, estaria oferecendo ao público, potencialmente ativo 

intelectualmente, os recursos para fazer-lhe pensar concretamente, transformando-lhe e 

homogeneizando, “de acordo com um processo de desenvolvimento orgânico que conduza 

do simples senso comum ao pensamento coerente e sistemático” (Gramsci, 2001: 201). 

Segundo Gramsci, a redação das revistas deveria seguir uma única orientação 

intelectual, homogênea e disciplinada, composta de poucos colaboradores principais, que 

são os encarregados de escrever o corpo essencial de cada número. Uma revista 

intelectualmente homogênea deveria ser fortemente organizada e orientada por um 

estatuto escrito, o que impediria as improvisações, os conflitos e as contradições. O 

conteúdo final de cada número deveria ser aprovado pela maioria da redação antes de ser 

publicado. 

 

                                                 
7 O terceiro parágrafo no qual Gramsci analisa os tipos de revistas é o mais longo do “caderno especial” 24, 
porém toda sua análise é a respeito do segundo tipo de revista.   
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O segundo tipo de revista, citado acima, foi também denominado por Gramsci de 

“crítico-histórico-bibliográfico”, e suas matérias deveriam ser redigidas seguindo um 

exame analítico das obras feitas a partir do ponto de vista de leitores que não teriam acesso 

a elas. Para Gramsci, “o leitor comum não tem, e não pode ter, um hábito ‘científico’, que 

só se adquire com o trabalho especializado: por isso, deve ser ajudado a assimilar pelo 

menos o ‘sentido’ deste hábito, através de uma atividade crítica oportuna” (Gramsci, 2001: 

202). Visando à elaboração de um ensaio sintético, deve-se realizar uma série de 

investigações e operações intelectuais que só são utilizadas em pequena parte. Porém, não 

basta fornecer ao leitor conceitos já finalizados, “deve-se, por isso, oferecer-lhe toda a 

série dos raciocínios e das conexões intermediárias, de modo bastante detalhado e não 

apenas por indicação”.  

O autor ainda orienta que as revistas do tipo “crítico-histórico-bibliográfico” 

necessitam em cada número de um dicionário enciclopédico político-científico-filosófico, 

nas quais, “deve-se publicar uma ou mais pequenas monografias de caráter enciclopédico 

sobre conceitos políticos, filosóficos e científicos que apareçam freqüentemente nos 

jornais e nas revistas, e que o leitor médio dificilmente compreende” (Gramsci, 2001: 

202). Entretanto, esse deve ser sempre adequado à média dos leitores. 

Este dicionário deveria ter uma ligação direta com os assuntos desenvolvidos, e 

estar relacionado ao interesse jornalístico imediato e não a importância intrínseca de tema. 

Outro tema presente no dicionário seria a biografia que deveria conter duas características: 

1) que toda vida sobre quem se escreve possa interessar à cultura geral de uma 

determinada classe social; e 2) na medida em que um nome histórico represente a um 

determinado conceito ou evento sugestivo. 

Destacam-se ainda as autobiografias político-intelectuiais, que quando escritas com 

sinceridade e simplicidade, apresentam um grande interesse jornalístico e de eficácia 

formativa, servindo como uma orientação intelectual e moral, além de ser um documento 

do desenvolvimento cultural em determinadas épocas. 

As matérias dessas revistas deveriam conter um exame crítico-histórico-

bibliográfico fornecendo a visão geral de um problema concreto ou de um tema científico, 

além de fornecer uma referência bibliográfica, indicando os livros, artigos publicados em 

revistas especializadas e resenhas bibliográficas, com particular atenção para as 

publicações pouco conhecidas ou em línguas estrangeiras. 
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Um outro tipo de matéria seria a das compilações sistemáticas de jornais e revistas 

ligadas a rubricas fundamentais, contendo apenas citações dos autores, dos títulos e com 

breves referências sobre as tendências. Sobre as resenhas de livros, Gramsci (2001: 205) 

orienta que essas devem ser escritas pensando nos tipos de leitores; para aqueles do tipo 

médio que não possam ler o livro, mas que lhe seja útil conhecer seu conteúdo e suas 

conclusões, deveriam ser escritas resenhas teórico-informativo; já as resenhas teórico-

crítico são para os leitores que devam ler o livro em questão, e, portanto sendo 

“desenvolvidas criticamente as objeções que lhe podem ser feitas, acentuam-se as partes 

mais importantes, desenvolve-se alguma parte que nele foi sacrificada”. 

As matérias ordenadas por assunto ou grupo de questões, ou de literatura referente 

aos autores e às questões fundamentais para a concepção do mundo devem ser redigidas 

de maneira crítico-bibliográfica, muito minuciosa e detalhada, pois “um erro muito 

difundido consiste em pensar que toda camada social elabora sua consciência e sua cultura 

do mesmo modo, com os mesmo métodos, isto é, com os métodos dos intelectuais 

profissionais” (Gramsci, 2001: 205). 

As revistas podem auxiliar na elaboração nacional unitária de uma consciência 

coletiva homogênea, na qual requer múltiplas condições e iniciativas, porém, para 

Gramsci (2001: 207) essas modificações “nos modos de pensar, nas crenças, nas opiniões, 

não ocorrem mediante ‘explosões’ rápidas, simultâneas e generalizadas, mas sim, quase 

sempre, através de ‘combinações sucessivas’ de acordo com ‘fórmulas de autoridade’ 

variadíssimas e incontroláveis”. 

Contudo, o tipo geral das revistas pertence à esfera do “senso comum” ou “bom 

senso”, que tem a finalidade de modificar “a opinião média de uma determinada 

sociedade, criticando, sugerindo, ironizando, corrigindo, renovando e, em última instância, 

introduzindo ‘novos lugares-comuns’ com um certo sentido de distanciamento (...) mas 

com cordial interesse pela opinião média, as revistas deste tipo podem ter grande difusão e 

exercer uma profunda influência” (Gramsci, 2001: 208).   

Gramsci afirma que o “senso comum” não é rígido e imóvel, mas que se 

transforma continuamente, enriquecendo-se com noções científicas e com opiniões 

filosóficas que modificam os costumes. 

As revistas que contêm matérias de conteúdo político-crítico exigem um conjunto 

de redatores especializados que forneça um material cientificamente elaborado e 
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selecionado, e com certa periodicidade. Contudo, a existência de um corpo de redatores 

que atingiram um alto grau de homogeneidade cultural não é fácil, o que leva esse tipo de 

revista a ser substituído pela publicação de um “anuário”, o qual precisa ser preparado de 

maneira orgânica, orientado por um plano geral e funcionando como antecipação de um 

determinado programa de revista. Suas matérias poderiam ser dedicadas a um só assunto, 

ou divididas em seções. Deveriam ser auto-suficientes, isto é, sem uma continuação das 

matérias no próximo número, além de conter bibliografias e índices analíticos. 

Gramsci ainda critica o hábito de colocar um grande número de traduções nas 

revistas. Reconhece que a colaboração de escritores estrangeiros apresenta uma 

importância cultural ao conter o provincianismo e a mesquinhez, porém prejudicaria a 

publicação de vários escritos originais. Como solução, propõe a publicação de uma 

colaboração original; resumir os principais escritos da imprensa internacional; 

confeccionar suplementos periódicos apenas com traduções; e incluir uma seleção 

orgânica, crítica e informativa, das publicações teóricas estrangeiras. 

Um outro problema levantado pelo autor foi a insistência de matérias a respeito dos 

assuntos científicos. Na sua opinião, essas deveriam ser parte integrante de qualquer 

publicação, seja como noticiário científico-tecnológico, seja como exposição crítica das 

hipóteses e opiniões científicas mais importantes. Os jornais populares, principalmente, 

deveriam “ter essa seção científica, a fim de controlar e dirigir a cultura de seus leitores, 

que muitas vezes possui elementos de ‘bruxaria’ ou é fantástica, bem como para 

‘desprovincianizar’ as noções correntes” (Gramsci, 2001: 211). Considerando a 

dificuldade de contar com especialistas que saibam escrever popularmente, a solução 

estaria em fazer compilação sistemática de revistas gerais e especializadas em cultura 

profissional, bem como de redigir extratos e resumos em apêndices especiais. 

Para finalizar, o último parágrafo do caderno 24 versa sobre as escolas de 

jornalismo. Afirma que o princípio do jornalismo ensinado deve substituir o jornalista que 

se forma por meio da “prática” do dia-a-dia, à medida que o jornalismo vier a se tornar 

uma indústria mais complexa e um organismo civil mais responsável. Portanto, todo 

redator ou repórter deve ter condições de redigir e de dirigir todas as partes do jornal. 

O “caderno especial” 24 faz parte da última fase de produção carcerária, que vai do 

final de 1933 até cerca de abril de 1935. Gramsci redigiu mais 12 cadernos nesse período, 

todos do tipo “cadernos especiais”, geralmente de pequena dimensão, deixados 
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incompletos e com um número reduzido de notas. Entretanto, no caso do caderno por nós 

analisado, serve como uma importante fonte para pensar nos atuais meios de 

comunicações. 

 Apesar de a mídia ser um dos principais objetos de pesquisa da presente tese, 

parece-nos que o conceito de CR-P, embora seja muito importante para compreendermos o 

resultado eleitoral, não seria suficiente para explicarmos o resultado eleitoral de 2004.  
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1.2. O comportamento eleitoral do brasileiro. 

 

  Parece-nos que nossa análise deveria partir das seguintes indagações: o eleitorado 

paulistano vota da mesma maneira que o eleitorado brasileiro em geral? Como esse 

comportamento eleitoral está influenciando a atual escolha do eleitorado, que segundo a 

nossa hipótese está caminhando para um bipartidarismo municipal? Queremos encontrar 

as possíveis explicações para o resultado final do pleito municipal de 2004, concordando 

com a afirmação de Mônica Castro (1997) de que “o comportamento eleitoral é 

considerado principalmente como um dos fatores que explicariam os resultados dos 

pleitos” (Castro, 1997: 127). 

Na obra Uma teoria econômica da democracia, que veio a ser um clássico nas 

ciências políticas, Anthony Downs (1999) procurou as regras de comportamento num 

governo democrático e suas conseqüências. Partindo do principio da teoria econômica 

tradicional, ele busca as explicações para o comportamento eleitoral do homem racional, o 

qual é definido como um sujeito que 

 

(1) consegue sempre tomar uma decisão quando confrontado com uma gama de 
alternativas; (2) ele classifica todas as alternativas diante de si em ordem de preferência de 
tal modo que cada uma é ou preferida, indiferente, ou inferior a cada uma das outras; (3) 
seu ranking de preferência é transitivo; (4) ele sempre escolhe, dentre todas as alternativas 
possíveis, aquela que fica em primeiro lugar em seu ranking de preferência; e (5) ele 
sempre toma a mesma decisão cada vez que é confrontado com as mesmas alternativas 
(Downs, 1999: 28). 

 

Seu modelo parte do pressuposto de que, numa sociedade democrática, na qual 

acontecem eleições periódicas, o partido que está no governo sempre buscará maximizar o 

apoio político para ser reeleito, quando a legislação eleitoral lhe permitir, ou para garantir 

a vitória de seu sucessor, enquanto os partidos que estão alijados do poder sempre 

buscarão a eleição. Portanto, o modelo de racionalidade downsiano só pode se aplicar às 

estruturas políticas democráticas onde de fato existam partidos de oposição, com um grau 

de incerteza com relação ao resultado final da eleição e com a presença de um eleitorado 

constituído por eleitores racionais. 

Para Downs, todo eleitor é um sujeito racional, uma vez que sempre votará no 

partido no qual acredita que lhe proporcionará um maior número de benefícios, e de que 

estes “são os fluxos de utilidade obtidos a partir da atividade governamental” (Downs, 
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1999: 57).  Partindo-se, portanto, do pressuposto desse eleitor downsiano, que é um sujeito 

racional, acima de tudo egoísta e que procura sempre minimizar os efeitos da incerteza, 

que faz parte da vida política (Figueiredo, 1991), e que decidirá o seu voto a partir da 

avaliação da atuação do governo atual, como podemos justificar de maneira racional a não 

reeleição da administração com uma taxa de aprovação de 48%?  

São vários os trabalhos que já realizaram uma ampla e valiosa análise dos estudos 

considerados como os mais relevantes sobre o comportamento eleitoral brasileiro, tais 

como Homero Costa (2006) e Castro (1994). Esses trabalhos destacaram que o 

comportamento do eleitor pode ser explicado como sendo não-racional, a-racional ou até 

mesmo irracional, enquanto uma outra linha de pesquisa afirma que, apesar de ter baixos 

graus de interesse e envolvimento no processo político e eleitoral, o comportamento do 

eleitorado não pode ser considerado como sendo irracional. Para a nossa pesquisa, 

analisaremos três importantes pesquisas realizadas na década de 1990 a respeito do tema. 

Marcus Figueiredo (1991), procurando entender a motivação do eleitor em sua 

decisão de votar, e seguindo a teoria de Downs, afirmou que o eleitor brasileiro “decide 

para quem dará seu voto através de um cálculo estratégico fundado no princípio da 

cooperação condicional, tendo em vista a maximização da utilidade esperada do resultado 

da sua ação” (Figueiredo, 1991: 201). Portanto, o eleitor toma sua decisão após 

experimentar o dilema da participação, quando avalia o peso que o seu voto terá, diante da 

condição de incerteza sobre o voto dos demais eleitores, e assim realiza todos os cálculos 

possíveis para alcançar o resultado que lhe trará maiores benefícios.  

Em sistemas multipartidários como é o caso brasileiro, Figueiredo demonstra que 

há três possibilidades de participação do eleitor: 

 

Se o eleitor achar que seu partido tem “uma chance razoável de vitória”, então lhe dará seu 
voto; mas se acreditar que seu partido favorito não tem chances de vencer, “dará seu voto 
ao partido que considerar com chances razoáveis de vencer o partido que lhe prefere 
menos, para evitar que este último venha a ganhar as eleições”. Se o eleitor for “orientado 
para o futuro”, ele talvez continue votando em seu partido preferido mesmo que este não 
tenha chances de vencer8, melhorando com isso suas alternativas para o futuro. 
(Figueiredo, 1991: 102).    

 

                                                 
8 Grifos do autor.  
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Apesar de enfatizar que as decisões dos eleitores são sempre condicionadas e 

contextuais, tanto Figueiredo como Downs não levaram em consideração a importância da 

conjuntura política no comportamento eleitoral.  

Na análise realizada na tese de doutorado de Castro (1994) para explicar o 

comportamento eleitoral do brasileiro, foram considerados como fatores explicativos os 

indicadores de situações macro-estruturais, as variáveis sócio-demográficas e 

psicossociológicas. A autora considerou que uma teoria explicativa a respeito do 

comportamento eleitoral “tem que levar em conta, ao mesmo tempo, fatores macro-

estruturais e fatores do tipo micro” (Castro, 1994: 108). Por esses métodos, chegou às 

seguintes conclusões: 

 

• A opinião do eleitor a respeito dos candidatos está relacionada com suas escolhas 

eleitorais. 

• Encontrou uma alta correlação entre a preferência partidária e a intenção de voto 

dos eleitores. 

• O grau de sofisticação política e de participação em associações e durante a 

campanha eleitoral são fatores importantes para explicar o comportamento 

eleitoral. 

• O contexto estrutural dos eleitores deve ser levado em consideração na explicação 

do comportamento eleitoral. 

• Fatores como escolaridade, renda familiar, idade, sexo e cor de pele podem estar 

relacionados às escolhas eleitorais. 

 

Uma das críticas de Castro (1997) à corrente institucional do comportamento 

eleitoral, na qual a ênfase está nos fatores político-institucionais, incide sobre as 

concepções de que a persistência do voto personalista e “não-ideológico” é uma 

característica passageira do eleitorado e de que era fruto do período autoritário brasileiro. 

Afirma a autora: 

 

A primeira hipótese foi descartada pelo próprio tempo: termina o período autoritário, 
regras democráticas são estabelecidas, continuam a ocorrer manifestações de 
comportamento clientelista, de voto personalista, de mobilização populista do eleitorado, 



 36 

não só nas regiões atrasadas do país, mas também em cidades e regiões consideradas 
modernas e desenvolvidas (Castro, 1997: 165). 

  

 Passada precisamente uma década desde a publicação desse artigo, o que 

encontramos é à confirmação dessa hipótese da corrente institucional, entre os eleitores 

paulistanos, desde 2000, como será demonstrado mais adiante.  

 Castro chegou à conclusão “de que não se pode afirmar, sem reservas, que o 

eleitorado brasileiro corresponde, em sua maioria, ao modelo do eleitor racional 

downsiano, ideologicamente orientado” (Castro, 1994: 136), e também afirma que o 

comportamento eleitoral deve ser explicado a partir de fatores macro-estruturais, uma vez 

que o tipo de cidade e região do país é uma das variáveis que determinam o 

comportamento do eleitor.  

Flavio Silveira (1996), ao analisar o comportamento eleitoral, distingue a escolha 

racional e a não-racional do eleitor. 

 

O contraste entre a escolha racional e o novo modo não-racional de decidir será 
apresentado tendo em vista a forma paradigmática de ação racional própria do ator 
estratégico que possui saber político (racionalidade no sentido forte do termo). O eleitor 
pragmático desprovido de informações e saber político é similar, sob alguns aspectos, ao 
votante não-racional. O escasso conhecimento sobre o mundo político, a dificuldade de 
compreender e utilizar os termos especializados da linguagem política, a pequena 
capacidade de desenvolver raciocínios abstratos, relações lógicas e conceitos e de definir 
posições políticas logicamente estruturadas, a dificuldade de reconhecer seus próprios 
interesses e os interesses relevantes no jogo político, a pequena capacidade de antecipação 
e planejamento da ação e de orientar sua ação de forma adequada e lúcida no terreno 
político, são características comuns do eleitor pragmático desinformado e do novo eleitor 
não-racional (Silveira, 1996: 220). 

 

 O autor defende que a maior parte do eleitorado brasileiro apresenta o 

comportamento do tipo de eleitor não-racional, que decide de maneira intuitiva e imediata, 

e depende muito da conjuntura que encontra ao seu redor. Sua decisão não é lógica, “o 

eleitor escolhe o candidato intuitivamente, sem relacionar logicamente opiniões e 

avaliações políticas (...). O voto é definido através de uma identificação construída em 

função do gosto, a partir dos sentimentos e da sensibilidade do eleitor” (Silveira, 1996: 

211). Esse tipo de eleitor crê que reconhece o autêntico a partir da sensibilidade, e é 

totalmente “desinformado e desprovido de saber político, (mantendo-se) distante do 

mundo político e somente acompanha os acontecimentos eleitorais nos momentos 
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decisivos, geralmente, na última semana antes da votação” (Silveira, 1996: 242). O autor 

afirma que o eleitor decide o seu voto de uma forma “emocional”. 

 Silveira destaca a importância da mídia na formação das imagens dos candidatos e 

da disputa eleitoral que será constituída por esse tipo de eleitor não-racional. 

 

Cresce a importância da mídia, do marketing político e da capacidade dos candidatos 
conquistarem subjetiva e emocionalmente os eleitores, estabelecendo elos simbólicos de 
identificação. O futuro da democracia e do formato de regime democrático a ser 
estabelecido dependem da capacidade dos agentes comprometidos com projetos políticos 
democráticos comunicarem-se com este eleitor desprovido de saber político utilizando 
linguagem simbólica e afetiva, agindo de forma dramatúrgica, de modo a sensibiliza-lo e 
seduzi-lo ao seu projeto, como um convite à mudança de seu comportamento. (Silveira, 
1996: 269) 

 

 Os trabalhos acima citados, de uma alguma maneira, forneceram importantes 

contribuições para explicar o comportamento eleitoral do brasileiro, mas nenhum foi capaz 

de explicar por si só as razões e os motivos que levam os eleitores a votarem.  

Não é o objetivo dessa tese criar uma nova teoria explicativa para o 

comportamento eleitoral, mas esperamos contribuir para futuras pesquisas sobre o tema, 

uma vez que nos parece ser muito justificável a análise do comportamento eleitoral 

juntamente com a conjuntura do período eleitoral. 

 São vários os elementos presentes nos trabalhos acima citados que fazem parte da 

explicação do comportamento eleitoral do brasileiro, e Vera Chaia (1991) afirma que o 

comportamento do eleitorado “também se modificou em decorrência do crescente 

processo de urbanização e desenvolvimento no Brasil, concentrado nos grandes centros 

urbanos” (Chaia, 1991: 13). Queremos identificar as mudanças ocorridas no eleitorado 

paulistano, o maior centro urbano brasileiro. Uma cidade que apresentava um eleitorado 

que era propício para o surgimento de líderes carismáticos, e não de lideranças partidárias 

(Chaia, 1991 e 2004a; Penteado, 2001; Macedo; 2007). 

Os estudos sobre as campanhas eleitorais nas décadas de 1970 e 80 apresentavam 

um enfoque direcionado para o comportamento eleitoral. Alguns autores começaram a 

analisar as campanhas eleitorais para demonstrar como o senso comum não estava 

realmente aparecendo, como é o caso do trabalho de Martins (1975). Trata-se de uma 

análise da campanha de 1974, na qual pretendia comprovar que as cinco reivindicações – 

representatividade, liberdade, igualdade, participação e nível ideológico – não foram 
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atendidas nessa eleição. Para tanto, o autor utilizou as campanhas eleitorais do MDB 

(Movimento Democrático Brasileiro) e da Arena (Aliança de Renovação Nacional). 

A campanha eleitoral de 1978, no bairro de São Miguel Paulista, foi acompanhada 

por Caldeira (1980), que focalizava a maneira como as eleições parlamentares foram 

vividas no cotidiano dos moradores do bairro. Para alcançar tal objetivo, a autora realizou 

uma pesquisa de campo no bairro e verificou que; 

 

o processo eleitoral foi sendo incluído pouco a pouco na vida diária de São Miguel: eram 
cartazes nas ruas, o assédio dos cabos eleitorais e dos candidatos, as peruas circulando com 
alto-falantes, isso sem contar a televisão e o rádio – principais formas de lazer da 
população da periferia – que insistiam em repetir fotografias e currículos dos candidatos. 
Não havia como ignorar o assunto, e as pessoas que no início da campanha ainda 
conseguiam se esquivar com um ‘não quero nem saber, não falo de política’, foram 
obrigadas a se definirem por um partido, ou pelo menos falar nas eleições, já que não era 
outro o tema das conversas de bar no final da tarde e dos comentários com os vizinhos 
(Caldeira, 1980: 82).  

 
 

Caldeira também demonstrou de que maneira o eleitorado de São Miguel Paulista se 

identificava com o MDB (considerado o partido dos pobres) e a Arena (vista como o 

partido do governo) e como os eleitores escolheram seus candidatos. Porém, esse 

alinhamento do eleitorado de São Miguel Paulista com o MDB não poderia ainda ser 

considerado como uma “identificação partidária”.  

Um outro autor que também analisou as eleições de 1978 foi Miyamoto. Porém, o 

seu enfoque ficou nos problemas quanto à distribuição de legendas partidárias, que 

resultou em grande disputa em ambos os partidos, e na mobilização de um grande número 

de grupos de apoio aos candidatos, uma vez que a Lei Falcão9 tinha vetado o acesso aos 

meios de comunicação. Para realizar a pesquisa, Miyamoto (1980: 18) baseou-se nas 

informações “divulgadas pela imprensa, de entrevistas pessoais com os candidatos de 

ambos os partidos, de um questionário enviado aos postulantes durante a campanha, e dos 

resultados de um survey realizado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), na capital paulista, nos meses de outubro e novembro”. 

                                                 
9 A Lei nº 6.339, de 1º de julho de 1976, ficou conhecida como a “Lei Falcão” e esteve em vigor até as 
eleições de 1982 (Duarte, 1980). 



 39 

Ferrari (1986) e Meneguello e Alves (1986) analisaram as eleições de 198510. O 

primeiro autor enfocou não apenas as “ações mais palpáveis como propaganda, programa, 

discursos, recursos materiais, militância, ‘boca de urna’, mas também aspectos cuja 

percepção é menos imediata (...) a atuação dos partidos na elaboração das regras que 

regem as eleições; disputas internas aos partidos; coligações e alianças; imagem e 

comportamento de partidos e candidatos; fiscalização e atuação de organismos não 

partidários como imprensa, igreja, sindicatos e outros, desde que tenham exercido 

influência no processo” (Ferrari, 1986:34). Meneguello e Alves, por sua vez, realizaram 

um estudo sobre os aspectos do comportamento eleitoral (voto oposicionista X voto 

situacionista) desta eleição na capital paulista. 

A eleição de 1986 para governador de São Paulo foi abordada por Muszynski 

(1989), que se concentrou na análise do eleitorado paulistano. A pauta da campanha 

eleitoral dessa eleição se atinha ao que pode ser chamado de trilogia básica: “a idéia da 

competência administrativa, a expectativa de uma inovação desligada da atuação política 

tradicional e o recurso a valores ideológico-partidários” (Muszynski, 1989: 53, grifos do 

autor).  

 
 

 

 

 

                                                 
10 Nessa eleição os principais candidatos para a prefeitura foram Fernando Henrique Cardoso (PMDB), Jânio 
Quadros (PTB) e Eduardo Suplicy (PT).  
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1.3. O Comportamento Eleitoral do Paulistano.  

 

A ciência política, nos últimos anos, havia deixado de pesquisar o comportamento 

eleitoral no município paulistano. Nos anos de 1980 e 90, a maior parte das pesquisas 

sobre o comportamento eleitoral dos paulistanos foi realizada por pesquisadores ligados ao 

Idesp e ao Cebrap, que davam continuidade aos estudos de Bolívar Lamounier sobre as 

eleições paulistanas nos anos de 1970 (Coutinho, 1996). Porém, o tema voltou a ser 

pesquisado, mesmo que timidamente, em recentes artigos publicados em importantes 

revistas e apresentados em congressos e seminários. 

Neste capítulo, reuniremos elementos para chegarmos às duas respostas das 

freqüentes perguntas levantadas de alguma maneira nos trabalhos já publicados sobre 

comportamento eleitoral paulistano: estaria o voto conservador ainda crescendo na 

capital? A escolha do eleitorado paulistano estaria pautada por critérios mais ideológicos? 

E acrescentamos mais uma indagação: estaríamos caminhando para um bi-partidarismo 

municipal? 

Em todas as eleições no período democrático contemporâneo, as urnas trouxeram 

algumas surpresas no final da apuração, como as vitórias de Jânio Quadros, em 1985, e de 

Luíza Erundina, em 1988. Marcelo Coutinho (1996) afirma que “não é de se espantar que, 

em pouco tempo, as eleições em São Paulo tenham perdido a previsibilidade que marcou 

os anos 70. Passamos de uma situação de alinhamento eleitoral, ainda que forçado, para 

uma época marcada pela instabilidade dos resultados” (Coutinho, 1996: 30). O cenário da 

capital paulista, desde 1988 até 2000, era a disputa entre o petismo e o malufismo.  

A importância dos meios de comunicação e do marketing eleitoral nas campanhas 

políticas, após a eleição de 1989, e o multipartidarismo (Coutinho, 1996) contribuíram 

para o aumento do personalismo das campanhas. Isso promoveu alterações nas estratégias 

de comunicação das campanhas eleitorais (Reis, 2003).  

A cidade de São Paulo “catalisa forças políticas de diferentes matizes; é palco de 

um espetáculo político de alta competitividade; e contrapõe os pólos ideológicos de forma 

contundente” (Chaia et al, 2002: 17). A partir dos anos de 1990, verificam-se dois tipos de 

pleitos e de campanhas eleitorais municipais. Na disputa eleitoral de 1988, a candidata 

Luiza Erundina (PT) foi eleita a primeira prefeita de São Paulo, após derrotar o candidato 

Paulo Maluf (PDS). A partir da eleição de 1992, o eleitorado paulistano só conheceu o 
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nome do candidato eleito após o segundo turno, pois, com a nova Legislação Eleitoral, 

passou a haver, na cidade de São Paulo, a possibilidade de um segundo turno, o que ocorre 

no caso de nenhum dos candidatos obter a maioria absoluta dos votos. 

No ano de 1992, a disputa foi entre Paulo Maluf (PDS) e Eduardo Suplicy (PT). 

Em 1996, o mesmo processo se deu com a disputa entre Celso Pitta (PPB) – o então 

candidato de Paulo Maluf – e Luiza Erundina (PT). Em 2000, o então prefeito Celso Pitta 

poderia concorrer novamente ao cargo, porém, devido à baixa popularidade e à péssima 

administração no final de seu mandato, ele preferiu não participar da disputa (Chaia, 2004 

e 2000). Portanto, a campanha eleitoral de 2004 foi a primeira na história do município a 

apresentar um candidato à reeleição. A eleição de 2000 foi o último embate entre o PT e o 

malufismo, tendo como candidatos Marta Suplicy (PT) e Paulo Maluf (PPB).  

A importância da disputa municipal de 2004 não decorre apenas do fato de ser a 

primeira com uma candidatura à reeleição, mas também do fato de que a cidade de São 

Paulo foi o cenário principal de uma disputa que começou na eleição de 2004, e que se 

estendeu até eleições de 2006. No município de São Paulo, o resultado final da disputa 

eleitoral para a presidência em 2006 foi bem distinto do resto do país. Geraldo Alckmin 

obteve 39,17 % dos votos nacionais, enquanto na cidade de São Paulo foram 54,42%. O 

Presidente Lula, na votação nacional, obteve 60,83% dos votos, e em São Paulo, 45,58%. 

Devido à importância da disputa de 2004, vários veículos da imprensa 

internacional enviaram correspondentes ou enviados especiais para acompanharem a 

campanha eleitoral. O jornal El País, da Espanha, por exemplo, durante a última semana 

da campanha eleitoral manteve correspondentes em São Paulo. Durante todo o mês de 

outubro de 2004, a publicação espanhola publicou um total de nove matérias cujo tema 

eram as eleições municipais de São Paulo. Um número que consideramos elevado, devido 

ao fato de ser uma eleição local e que estava, naquele momento, competindo com uma 

pauta internacional mais importante, a reeleição do presidente norte-americano George W. 

Bush. 
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Figura 1: Editorial do jornal El País de 6 de outubro de 2004. 
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A capital paulistana, que apresenta o maior eleitorado do Brasil, com mais de  sete 

milhões de eleitores – sendo que quase dois terços residem na periferia da cidade –, e 

controla o terceiro maior orçamento da República. Uma outra novidade na campanha 

municipal de 2004 foi a disputa entre o PT e PSDB, que alterou a tradicional disputa entre 

o petismo e o malufismo. O partido do ex-governador Geraldo Alckmin nunca havia 

conseguido vencer uma disputa na capital, sendo que, em 2000, o PSDB esteve prestes a ir 

para o segundo turno, tendo como candidato justamente Geraldo Alckmin.  

Como nosso objetivo é o de verificar se nas últimas eleições municipais ocorreu 

uma alternância da escolha personalista para a partidária no voto do eleitorado paulistano, 

detalharemos o crescimento de cada uma dessas forças políticas nas zonas eleitorais. 

Nossa análise é restrita aos primeiros turnos das eleições municipais desde 1988 até a de 

2004, e pesquisamos apenas as três mais fortes forças políticas municipais, que são o PT, o 

PSDB e o “malufismo”.  

Denominamos a terceira força política como “malufismo”, por estar vinculada a 

uma política mais personalista, centralizada na figura de Paulo Maluf. Nas eleições de 

1988 e 1992, o candidato Paulo Maluf concorreu pelo PDS. Nas de 1996 e 2000, os 

candidatos Celso Pitta e Paulo Maluf concorreram pelo PPB. Em 2004, Maluf concorreu 

pelo PP. Num período de 16 anos, o “partido do Maluf” mudou três vezes de nome. A 

tabela 1, abaixo, mostra a relação dos candidatos. 

 

Tabela 1: As forças políticas representadas por seus candidatos nas eleições de 1988 a 
2004 no município de São Paulo. 

Forças 
Políticas 

1988 1992 1996 2000 2004 

 
Malufismo 

 
Paulo Maluf Paulo Maluf Celso Pitta Paulo Maluf Paulo Maluf 

 
PSDB 

José Serra 

 
Fabio 

Feldmann 
 

José Serra 
Geraldo 
Alckmin 

José Serra 

 
PT Luiza 

Erundina 

 
Eduardo 
Suplicy 

 

Luiza 
Erundina 

Marta Suplicy Marta Suplicy 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
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Queremos analisar apenas o eleitorado paulistano e como é o seu comportamento 

eleitoral diante das três forças políticas acima mencionadas. Nota-se na tabela 2 que, 

durante os cinco processos eleitorais, o PT e o PSDB apresentaram três nomes diferentes, 

sendo que houve alternância entre os seus candidatos até 2004, quando a prefeita Marta 

Suplicy tentou se reeleger. Tal cenário incentivou-nos ainda mais a retomar essa linha de 

pesquisa. É evidente que ocorreu uma alteração na maneira de votar dos eleitores, a qual 

será confirmada na próxima disputa eleitoral, em 2008.     

Coutinho (1996), em uma das primeiras pesquisas sobre a volatilidade eleitoral em 

São Paulo, comparou os resultados das eleições de primeiro turno para governador em 

1982, 1986 e 1990 aos de prefeito em 1985, 1988 e 1992, e ao de presidente em 1989, 

entre os eleitores do município de São Paulo. Pois, segundo o autor, comparar, naquele 

momento, apenas as eleições para os mesmos cargos geraria um conjunto de dados muito 

esparso, que teria somente a volatilidade para a eleição dos governadores em 1986 e 1990 

e as de prefeito em 1988 e 1992. Porém, na presente pesquisa, parece justificado 

concentrarmos nossa análise nas votações de primeiro turno das eleições de prefeitos de 

1988, 1992, 1996, 2000 e 2004. O conjunto de cinco disputas ininterruptas e democráticas 

pesou muito em nossa decisão.  

Em sua pesquisa, Coutinho (1996) verificou que os mais altos índices de 

volatilidade encontravam-se, ao contrário do que se poderia esperar, entre os eleitores 

teoricamente mais informados e educados. O autor levantou a hipótese de que este tipo de 

comportamento e os efeitos dos meios de comunicação de massa nas campanhas eleitorais 

poderiam levar o sistema partidário brasileiro a uma evolução diferente daquela 

preconizada pelos modelos clássicos da ciência política, baseados na clivagem social, e 

“embora o voto para cargos executivos possua um caráter personalista — e 

conseqüentemente mais volátil —, também reflete um posicionamento político amplo, 

servindo como indicador de preferências ideológicas” (Coutinho, 1996: 27). 

Gonzaga Alves (2000), analisando surveys11 realizados em 1993 e 1995 na cidade 

de São Paulo, concluiu que os resultados da pesquisa demonstravam que os conteúdos da 

direita mais programática estavam mais associados aos estratos sociais mais ricos que, em 

geral, apóiam os programas neoliberais e são antiesquerda. Os setores mais pobres são 

                                                 
11 Devido à falta de dados sobre a distribuição geográfica do voto, a autora utilizou as variáveis escolaridade 
e renda familiar para inferir as bases sociais do voto. 
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mais atraídos pelos temas ligados à moralidade e ao autoritarismo, mas também ao 

estatismo. Tal evidência reforça ainda mais a hipótese de que o eleitorado paulistano 

passou a exercer um voto mais ideológico nas últimas décadas, e o partido que melhor 

refletir esses ideais herdará os votos dos antigos eleitores que votavam no malufismo. 

Embora esse desalinhamento político possa ser considerado normal em uma 

transição para a democracia e seja relativamente freqüente nos grandes centros urbanos, 

Coutinho deixava em aberto a questão “de se o eleitorado paulistano vai se articular em 

torno de um sistema ‘tradicional’ — seja ele baseado na identificação partidária ou no 

voto de classe — ou se adotará o comportamento mais volátil, e talvez ‘racional’” 

(Coutinho, 1996: 30). 

Argelina Figueiredo (2002) examinou os resultados das eleições na cidade de São 

Paulo entre 1994 e 2000. Verificou que o desempenho dos partidos mais votados no 

município tende a se repetir nos pleitos para os diferentes cargos (legislativos e 

executivos) e níveis (municipal, estadual e federal). Uma outra constatação do artigo é a 

de que os partidos políticos possuem bases geográficas na cidade: 

 

A análise que empreendemos a seguir mostra que a partir das eleições de 1994 três 
partidos detêm a grande maioria dos votos na cidade e contam com bases geográficas 
claramente delimitadas: o PSDB obtém votações mais altas nas regiões mais centrais e de 
maior renda; a votação do PT está acima de sua média em áreas mais pobres da cidade, 
especialmente na Zona Leste; e o PPB tem seu melhor desempenho nos tradicionais 
redutos janistas, como o folclórico bairro da Vila Maria. (Figueiredo et al, 
2002:155) 
 

Outros trabalhos comprovaram que, com o cruzamento dos resultados eleitorais 

dos candidatos com as características socioeconômicas, alguns candidatos ou partidos são 

sistematicamente mais votados nas áreas mais ricas da cidade, enquanto outros conseguem 

seus melhores desempenhos nos bairros da periferia ou em distritos de classe média 

(Singer, 1998; Pierucci e Coutinho, 1991; Coutinho, 1996; Novaes, 1996b). 

O artigo de Figueiredo et al (2002) apresenta uma importante constatação, que 

complementa os trabalhos realizados por Pierucci e Coutinho durante os anos de 1990. 

Não seria mais apenas a direita a ter seus “espaços” físicos pela cidade, pois a esquerda e o 

centro também os têm. Tal comportamento não seria mantido apenas para um determinado 

candidato, como era o caso do malufismo, mas sim em relação aos partidos, os quais 
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mantiveram um perfil estável em suas votações nas últimas eleições e para diferentes 

cargos. 

Analisando as cinco últimas eleições municipais (de 1988 a 2004), parece-nos que 

existem fortes indícios a respeito do comportamento eleitoral ter se tornado mais 

partidário no eleitorado de São Paulo. Mediante sua visibilidade, combinada com a 

contínua participação em eleições, é possível o surgimento de uma lealdade partidária, que 

tende a crescer ao longo da experiência política democrática (Kinzo, 2005). Carlos Novaes 

(1996) também defende que há, entre os eleitores paulistanos, um voto mais partidário e 

constante. 

Apesar de Maria D’Alva Kinzo (2005), tendo como base empírica uma pesquisa 

realizada na área metropolitana de São Paulo no período pré-eleitoral de 2002, ter 

considerado que o nível de fixidez dos partidos é baixo entre os entrevistados, uma vez 

que mais da metade não mencionaram outros partidos importantes que constituem o 

sistema partidário brasileiro, os dados encontrados parecem reforçar ainda mais a nossa 

hipótese de que o eleitorado paulistano está dividido nas três forças políticas mencionadas, 

pois, quando perguntados sobre quais os partidos que conhecem ou ouviram falar, 80% 

dos entrevistados responderam PT, 40% para o PSDB, 11% para o PPB, e o mais 

impressionante, 3% mencionaram o “Partido do Maluf”.   

Outro argumento apresentado por Kinzo (2005) reforça a nossa hipótese. Para a 

autora, um forte indicador de consolidação do sistema partidário é a estabilização da 

competição partidária, mas havendo alguma previsibilidade sobre os principais 

competidores e sobre os resultados eleitorais. Nas cinco últimas eleições municipais, tal 

previsibilidade é encontrada. Os três primeiros colocados estiveram vinculados às mesmas 

forças políticas.  

 Maria do Socorro Braga (2006), ao examinar o funcionamento do sistema 

partidário brasileiro entre 1982 e 2002, defende a tese da consolidação de nosso sistema. A 

autora analisou a volatilidade eleitoral, mas referente “às escolhas eleitorais para a Câmara 

dos Deputados e Assembléias Legislativas, realizadas nos municípios dos 27 estados nos 

três últimos pares de eleições” (Braga, 2006: 206).   

 Realizando uma distinção entre volatilidade eleitoral partidária e volatilidade 

ideológica, Braga (2006) afirma que a última é um importante indicador da coerência 

sistêmica e do comportamento eleitoral.  Agrupando os partidos em blocos ideológicos no 
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contínuo esquerda/centro/direita, a autora constata que ocorreu uma significativa 

estabilidade do comportamento eleitoral em linhas ideológicas, na maioria dos estados da 

federação. Tanto para a Câmara dos Deputados como para a Assembléia Legislativa, a 

volatilidade eleitoral do município de São Paulo foi considerada pela autora como média, 

e vem se mantendo estável nos últimos anos. Isso demonstra que as preferências eleitorais 

estão direcionadas para uma orientação ideológica.  

 Assim como Braga (2006), consideramos que o PT faz parte do bloco ideológico à 

esquerda, o PSDB está no centro, enquanto o PP é considerado como direita.  
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1.4. A Geografia Administrativa e Eleitoral da Cidade de São Paulo. 
 
  
 Criadas durante a administração de Marta Suplicy, as subprefeituras substituíram 

as antigas administrações regionais. São consideradas como 31 pequenos "municípios" 

distribuídos pela cidade, e desde 2002, com a aprovação da lei 13.399, a maioria dos 

equipamentos públicos, como clubes da comunidade (antigos CDMs) e clubes da cidade 

foram transferidos para as subprefeituras.  

São de responsabilidade das subprefeituras as seguintes atribuições: receber 

pedidos e reclamações da população, solucionar os problemas apontados; preocupam-se 

com a educação, saúde e cultura de cada região, com a manutenção do sistema viário, com 

a rede de drenagem, limpeza urbana, vigilância sanitária e epidemiológica.  

A administração de Marta Suplicy foi bem diferente da administração de Luiza 

Erundina (1988-1992). Enquanto a primeira gestão petista no município manteve uma 

relação tensa e de ferrenha crítica e oposição, não apenas com os vereadores dos outros 

partidos, mas inclusive com a maioria dos catorze vereadores eleitos pelo próprio PT 

(Kowarick e Singer, 1993), a gestão de Marta Suplicy conseguiu garantir a 

governabilidade com a criação das subprefeituras. 

 Na hierarquia política do município, os subprefeitos estão logo abaixo do prefeito, 

portanto detêm um forte poder de decisão e de autonomia. Os 31 titulares do cargo de 

subprefeitos foram apresentados pelos membros da aliança de governo de Marta Suplicy. 

Para Goetz Ottmann (2006), as subprefeituras eram uma maneira mais moderna de se 

fazer a tradicional partilha do poder, e assim conseguir a governabilidade. Entretanto, 

 

[o] modelo de governança adotado por Marta certamente pagou um alto preço. Sua base 
aliada foi construída mediante barganhas com políticos conservadores e fisiológicos, que 
em troca de apoio político podiam designar nomes para cargos públicos. Aos olhos de 
muitos petistas tradicionais, o governo Marta cultivou as típicas políticas de patronagem às 
quais o PT deveria por princípio se opor em termos ideológicos e éticos. Pior que isso, 
indispôs-se contra líderes do movimento civil que por décadas haviam combatido os 
mesmos políticos de direita que compuseram as alianças do PT. Entre setores do 
movimento civil circulava o comentário irônico de que vereadores ultraconservadores 
como Viviane Ferraz, filiada ao Partido Liberal e tradicionalmente associada a Paulo 
Maluf, eram os ‘petistas’ mais fiéis ao governo porque sempre votavam a seu favor, em 
contraste com membros esquerdistas da bancada do próprio PT, que chegavam a votar 
contra o governo. (Ottmann, 2006: 12) 
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Fazem parte das 31 subprefeituras os 96 distritos administrativos que constituem o 

município de São Paulo. Sua divisão segue os critérios geográficos, e não os 

socioeconômicos. Para uma maior organização criamos a tabela abaixo, separando os 

distritos pelas subprefeituras. 

 

Tabela 2: Subprefeituras e distritos do município de São Paulo 
SUBPREFEITURAS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS 

Aricanduva 
Aricanduva 
Carrão 

Vila Formosa 

Butantã 

Butantã 
Morumbi 

Raposo Tavares 
Rio Pequeno 
Vila Sônia 

Campo Limpo 
Campo Limpo 
Capão Redondo 
Vila Andrade 

Casa Verde/ 
Cachoeirinha 

Cachoeirinha 
Casa Verde 

Limão 

Cidade Ademar Cidade Ademar 
Pedreira 

 
Cidade Tiradentes 

 
Cidade Tiradentes 

Ermelino Matarazzo 
Ermelino Matarazzo 

Ponte Rasa 

Freguesia/ 
Brasilândia 

Brasilândia 
Freguesia do Ó 

Guaianases Guaianases 
Lajeado 

Ipiranga 
Cursino 
Ipiranga 
Sacomã 

Itaim Paulista Itaim Paulista 
Vila Curuçá 

Itaquera 

Cidade Líder 
Itaquera 

José Bonifácio 
Parque do Carmo 

Jabaquara 
 

Jabaquara 
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Lapa 

Barra Funda 
Jaguara 
Jaguaré 
Lapa 

Perdizes 
Vila Leopoldina 

M'Boi Mirim Jardim Ângela 
Jardim São Luís 

Mooca 

Água Rasa 
Belém 
Brás 
Mooca 
Pari 

Tatuapé 

Parelheiros Marsilac 
Parelheiros 

Penha 

Artur Alvim 
Cangaíba 
Penha 

Vila Matilde 

Perus 
Anhanguera 

Perus 

Pinheiros 

Alto de Pinheiros 
Itaim Bibi 

Jardim Paulista 
Pinheiros 

Pirituba 
Jaraguá 
Pirituba 

São Domingos 

Santana/ 
Tucuruvi 

Mandaqui 
Santana 
Tucuruvi 

Santo Amaro 
Campo Belo 

Campo Grande 
Santo Amaro 

São Mateus 
Iguatemi 

São Mateus 
São Rafael 

São Miguel 
Jardim Helena 
São Miguel 
Vila Jacuí 
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Sé 

Bela Vista 
Bom Retiro 
Cambuci 

Consolação 
Liberdade 
República 

Santa Cecília 
Sé 

Socorro 
Cidade Dutra 

Grajaú 
Socorro 

Tremembé/ 
Jaçanã 

Jaçanã 
Tremembé 

Vila Maria/ 
Vila Guilherme 

Vila Guilherme 
Vila Maria 

Vila Medeiros 

Vila Mariana 
Moema 
Saúde 

Vila Mariana 

Vila Prudente/ 
Sapopemba 

São Lucas 
Sapopemba 
Vila Prudente 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 
 

 Tal divisão do município criou subprefeituras com diversas características 

culturais, demográficas, populacionais e socioeconômicas. Freqüentemente, distritos 

considerados como classe alta são atribuídos à mesma subprefeitura que comporta distritos 

de classe baixa. Entretanto, os 96 distritos estão divididos pelas 41 zonas eleitorais, 

determinadas pelo TRE, as quais não seguem a divisão das subprefeituras.  

Sendo o nosso objetivo analisar a administração e a campanha de reeleição de 

Marta Suplicy, consideramos que a melhor maneira de fazê-la é seguindo a divisão do 

município pelas subprefeituras, o que nos permitirá agrupar as zonas eleitorais quando for 

o caso. Vide abaixo a tabela 3:  
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Tabela 3: Divisão das zonas eleitorais segundo as subprefeituras. 
SUBPREFEITURAS ZONAS ELEITORAIS 

Aricanduva TATUAPÉ 
Butantã BUTANTÃ / RIO PEQUENO 
Campo Limpo CAMPO LIMPO/ CAPÃO REDONDO 
Casa Verde/Cachoeirinha CASA VERDE 
Cidade Ademar CIDADE ADEMAR / SANTO AMARO 
Cidade Tiradentes GUAIANASES 
Ermelino Matarazzo ERMELINO MATARAZZO 
Freguesia/Brasilândia NOSSA SENHORA DO Ó/ BRASILÂNDIA 
Guaianases GUAIANASES 
Ipiranga IPIRANGA/ SAÚDE 
Itaim Paulista ITAIM PAULISTA / SÃO MIGUEL PAULISTA 
Itaquera ITAQUERA / GUAIANASES 
Jabaquara JABAQUARA 
Lapa LAPA / PERDIZES/ RIO PEQUENO 
M'Boi Mirim PIRAPORINHA 
Mooca MOOCA / SANTA IFIGÊNIA / TATUAPÉ 
Parelheiros PARELHEIROS / GRAJAÚ 

Penha 
PENHA DE FRANÇA/ VILA MATILDE/ ERMELINO 
MATARAZZO 

Perus PIRITIBA 
Pinheiros PINHEIROS/ JARDIM PAULISTA 
Pirituba PIRITUBA 
Santana/Tucuruvi SANTANA/ TUCURUVI 
Santo Amaro SANTO AMARO 
São Mateus SÃO MATEUS/ GUAIANASES 
São Miguel SÃO MIGUEL/ ERMELINO MATARAZZO 

Sé 
BELA VISTA/ SANTA IFIGÊNIA/ VILA MARIA/ 
PERDIZES 

Socorro GRAJAÚ/ CAPELA DO SOCORRO 
Tremembé/Jaçanã JAÇANÃ/ TUCURUVI 
Vila Maria/Vila Guilherme VILA MARIA/ TUCURUVI/ JAÇANÃ 
Vila Mariana VILA MARIANA/ INDIANÓPOLIS/SAÚDE 
Vila Prudente/Sapopemba VILA PRUDENTE/ SAPOPEMBA 
Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
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1.5. A Geografia do Voto Paulistano12.  

 

 Podemos afirmar que existem dois tipos de eleições: as que podem ser 

consideradas como “nacionais”13, que são políticas por definição, porque evidenciam os 

grandes órgãos políticos nacionais, e outras que são locais, aquelas que são entendidas 

como sendo uma escolha administrativa pelo eleitorado. Sendo assim, Jordi Capo Giol 

(1991) afirma: 

 

El enfoque científico que requerirían las elecciones locales exigiria una doble 
aproximación. Por una parte, estúdios de socioligía electoral, centrados exclusivamente em 
el âmbito municipal, que buscarían la lógica de los votos em causas internas, sociales o 
políticas, de la localidad; por outra parte, en el plano de una reflexión más amplia, estudios 
sobre la nacionalización del voto, entendida ésta como el proceso que hace que, 
progresivamente, elección tras elección, los comícios electorales vayan adquiriendo una 
mayor dosis de polatización y de esta forma puedan parecerse más (en alternativas 
partidaristas, en temas de debate y en resultados) las elecciones políticas parlamentarias y 
presidenciales (en los países donde éstas existen) (Capo Giol, 1991: 144).  

 
 

O ato de votar é sempre um ato individual, mas que consideramos que seja um ato 

condicionado pelos elementos acima mencionados. E após apresentarmos todos os 

elementos que acreditamos que fazem parte da decisão do voto do eleitoral, passaremos a 

analisar como foi o comportamento eleitoral do paulistano na disputa de 2004.  

 Vilma Faria (1975), ao analisar os resultados eleitorais das regiões inter-regionais 

do estado de São Paulo nas eleições proporcionais do ano de 1974, fez uma brilhante 

definição conceitual dos elementos que estão presentes nos estudos desse tipo, que 

servirão como guias em nossa análise.  

 Os nossos dados agregados, que são definidos por Faria (1975) como sendo 

“qualquer tipo de dado que se refira a áreas geográficas ou administrativas, definidas 

segundo um critério qualquer” (Faria, 1975: 207), serão as zonas eleitorais, determinadas 

pelo TRE-SP. Já as nossas áreas geográficas serão constituídas pelas subprefeituras.  

 Sobre as tradições de pesquisas desses dados quantitativos, a autora destaca que 

existem três tipos de análises:  
                                                 
12 Agradeço a Bruno Carriço Reis e a José Manuel Sanchez Duarte, que ajudaram-nos a levantar os dados 
eleitorais no TRE-SP, e também à assessoria de imprensa do TRE-SP, mas principalmente a Glória Bonadio, 
Eliana Passarelli, Ednéia Mota e Juliana Yamada. 
13 O autor utiliza-se do termo “estatales”, porém o termo “nacional” seria mais apropriado para a realidade 
brasileira. 
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Na primeira, a unidade de informações privilegiadas é o ator individual. São coletadas 
informações que procuram reter a importância das características estruturais consideradas 
como atributos destes atores individuais. Numa segunda tradição, são tomadas como 
unidades de informação certos coletivos julgados relevantes e se minimiza a importância 
do comportamento individual. Finalmente, existe a tradição (...) que procura vincular os 
dois tipos de unidades de informação (as unidades coletivas e as unidades individuais) 
(Faria, 1975: 208). 

 
 

 Uma vez que não possuímos dados individuais dos eleitores do município, não 

poderemos realizar uma análise contextual em sentido estrito. Isso nos limita a uma 

análise ecológica dos dados eleitorais, tendo como unidades de análise as zonas eleitorais. 

Na tabela 4, temos a relação das zonas eleitorais que serão analisadas. 

 

Tabela 4. Relação das Zonas Eleitorais da capital paulistana. 
001ª Bela Vista 
002ª Perdizes 
003ª Santa Ifigênia 
004ª Mooca 
005ª Jardim Paulista 
006ª Vila Mariana 
246ª Santo Amaro 
247ª São Miguel Paulista 
248ª Itaquera 
249ª Santana 
250ª Lapa 
251ª Pinheiros 
252ª Penha de França 
253ª Tatuapé 
254ª Vila Maria 
255ª Casa Verde 
256ª Tucuruvi 
257ª Vila Prudente 
258ª Indianópolis 
259ª Saúde 
260ª Ipiranga 
280ª Capela do Socorro 
320ª Jabaquara 
325ª Pirituba 
326ª Ermelino Matarazzo 
327ª Nossa Senhora do Ó 
328ª Campo Limpo 
346ª Butantã 
347ª Vila Matilde 
348ª Vila Formosa 
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349ª Jaçanã 
350ª Sapopemba 
351ª Cidade Ademar 
352ª Itaim Paulista 
353ª Guaianases 
371ª Grajaú (Z.E. desmembrada da 280ª Z.E Capela do Socorro em 1994) 
372ª Piraporinha (Z.E. desmembrada da 280ª Z.E Capela do Socorro em 1994) 
373ª Capão Redondo (Z.E. desmembrada da 328ª Z.E Campo Limpo em 1994) 
374ª Rio Pequeno (Z.E. desmembrada da 346ª Z.E Butantã em 1994) 
375ª São Matheus (Z.E. desmembrada da 353ª Z.E Guaianazes em 1994) 
376ª Brasilândia (Z.E. desmembrada da 327ª Z.E Nossa Senhora do Ó em 1994) 
381ª Parelheiros (Z.E. desmembrada da 371ª Z.E Grajaú em 2004) 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 
Faria comenta que esse tipo de análise “pode ser extremante frutífera ao destacar 

variáveis que possam ser importantes numa análise de tipo survey, variáveis estas que o 

pesquisador pouco familiarizado com o problema poderia deixar de considerar. Além 

disso, certas propriedades desses ‘contextos’ podem, posteriormente, ser levadas em conta 

na análise dos dados individuais” (Faria, 1975: 29). E é com esse objetivo que começamos 

a nossa análise.  

Utilizamos a correlação de Pearson14 para verificarmos primeiramente se havia 

uma correlação entre as votações recebidas durante os anos 1988, 1992, 1996, 2000 e 2004 

pelos candidatos do PT, do PSDB, do malufismo e dos demais candidatos, que agregamos 

na variável outros15. Lembrando que a correlação de Pearson varia entre -1 e +1. Quando o 

valor é -1, as variáveis são completamente correlacionadas em "ordem inversa". Isto é, 

uma cresce e a outra decresce observando uma "regra semelhante". Se o valor é 1, elas são 

perfeitamente correlacionadas em "ordem direta". Quando o valor é zero, não há 

correlação. Obviamente, os valores intermediários indicam correlação mais ou menos 

forte, conforme tabela abaixo.  

 

 

 

 

 

                                                 
14 Agradecemos sinceramente ao Prof. Drº Luiz Omir de Cerqueira Leite. Sem a sua estimada ajuda, não 
seria possível realizar a nossa análise. 
15 No anexo 01 está a lista de todos os candidatos. 
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Tabela 5: Correlação de Pearson 
-1,0 Correlação negativa perfeita 

-0,9 Correlação negativa forte 

-0,5 Correlação negativa moderada 

-0,1 Correlação negativa fraca 

0 Não existe correlação 

+0,1 Correlação positiva fraca 

+0,5 Correlação positiva moderada 

+0,9 Correlação positiva forte 

+1,0 Correlação positiva perfeita 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
 

 
Iremos analisar também a correlação de Pearson tendo como dados agregados as 

41 zonas eleitorais16 nas cinco eleições analisadas e os votos relativos recebidos pelos 

candidatos. Isto é, dividimos o total dos votos recebidos pelos candidatos com o voto total 

válido da zona eleitoral. 

 Uma vez que o comportamento eleitoral não é o tema principal da nossa tese, não 

analisamos a relação entre os votos e as características sociais ou econômicas dos 

eleitores, mas acreditamos que tal relação poderia apresentar dados importantes. Por isso, 

é deixada como sugestão para futuros trabalhos. Nosso objetivo nesse item é o de verificar 

o crescimento das votações dos partidos nas zonas eleitorais e sua relação entre as 

categorias, sendo essas: ano, PT, PSDB, malufismo e outros candidatos, analisando apenas 

os casos que tiveram uma correlação acima de 0,85, a qual consideramos como uma 

correlação positiva moderadamente forte, e abaixo de –0,85, como sendo uma correlação 

negativa moderadamente forte. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
16 A Zona Eleitoral de Parelheiros foi criada apenas em 2004.  
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Tabela 6: Correlação de Pearson entre as variáreis PT, PSDB e Malufismo X ano. 
PSDB X ANO  
Jardim Paulista  0,94 
Pinheiros  0,94 
Butantã  0,93 
Perdizes  0,92 
Santo Amaro  0,92 
Indianápolis  0,91 
Vila Mariana  0,91 
Bela Vista  0,90 
Brasilândia  0,90 
Capela do Socorro  0,90 
Lapa  0,90 
Nossa Senhora do Ó  0,89 
Campo Limpo  0,88 
Pirituba 0,88 
Rio Pequeno  0,87 
Santana  0,87 
Casa Verde  0,86 
Cidade Ademar  0,86 
Guaianases  0,86 
Santa Ifigênia  0,86 
Saúde  0,86 
Tatuapé  0,86 
Tucuruvi  0,86 
Itaquera  0,85 
Jaçanã  0,85 
Mooca  0,85 
Vila Maria  0,85 
Vila Matilde  0,85 
PT X ANO  
Piraporinha  0,99 
Capão Redondo 0,98 
Grajaú  0,98 
São Mateus  0,98 
Brasilândia  0,93 
MALUF X ANO  
Grajaú  -0,95 
Capão Redondo  -0,93 
Piraporinha  -0,93 
Rio Pequeno  -0,93 
Brasilândia  -0,91 
São Mateus  -0, 93 
Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
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 A tabela 6 mostra a correlação de Pearson aplicada às variáveis PT, PSDB e 

Malufismo com os anos. O partido dos tucanos foi o que mais cresceu nas zonas eleitorais 

nas cinco eleições municipais analisadas. Notamos que essa consolidação foi adquirida 

com o passar de cada eleição. Até a disputa de 2004, das 41 zonas eleitorais pesquisadas, o 

PSDB obteve um aumento de sua votação em 28 zonas. Destaquemos que não é possível 

afirmar que o seu crescimento esteve limitado apenas aos bairros de classe social alta, uma 

vez que o partido também foi bem votado nas zonas eleitorais que estão na periferia da 

cidade, como as da Brasilândia, Casa Verde e Guaianases.  

 O crescimento eleitoral do PT nas zonas eleitorais não foi tão expressivo quanto o 

do PSDB. Entretanto, as correlações referentes ao PT são mais fortes, pois em todas as 

cinco zonas eleitorais elas foram de tpo “positiva forte”, sendo que, na zona eleitoral da 

Piraporinha, ela foi quase perfeita. E percebemos que a zona eleitoral da Brasilândia é 

disputada pelos petistas e tucanos. 

 Como era de se esperar, a correlação de Pearson confirma que o malufismo está em 

declínio no município paulistano, uma vez que não apresentou crescimento em nenhuma 

zona eleitoral. A correlação se caracteriza como negativa forte em seis zonas, isto é, a cada 

eleição, o malufismo perdeu mais votos em cada uma.  

  Quando analisamos as 41 zonas eleitorais, considerando sempre o voto relativo de 

cada uma das forças políticas, verificamos o seu real crescimento. A primeira evidência 

que encontramos para comprovarmos o aumento da escolha ideológica do eleitor 

paulistano foi o declínio do voto personalista representado pelo malufismo nas eleições de 

2000 e 2004. Apesar de o candidato Paulo Maluf haver chegado ao segundo turno na 

disputa eleitoral de 2000, observa-se que, em todas as zonas eleitorais, a sua porcentagem 

de votos foi muito inferior à recebida em 1992. 

O crescimento dos votos recebidos pelo PSDB e PT nas últimas disputas é uma 

outra forte evidência da escolha partidária, uma vez que esses partidos apresentaram três 

nomes diferentes nos cinco pleitos, enquanto o malufismo foi representado por Celso Pitta 

na disputa de 1996, porque a legislação eleitoral da época não permitia a reeleição para os 

cargos majoritários. Porém, em toda a campanha de 1996, ficou muito reforçada a 

estratégia de apresentar Celso Pitta como o candidato de Paulo Maluf, particularmente nas 

últimas semanas da campanha eleitoral, quando o então prefeito Paulo Maluf pedia um 
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voto de confiança ao seu eleitorado e dizia que, se Celso Pitta não fizesse um bom 

governo, o eleitor nunca mais precisaria votar em Paulo Maluf. 

 Iremos analisar agora as forças políticas dentro de cada uma dessas 41 zonas 

eleitorais17, agrupando-as porém nas cinco regiões da cidade, e lembrando que a categoria 

“soma dos outros” foi alta em 1988, graças à votação recebida pelos candidatos João Leiva 

e João Mellão Neto, e em 2000, aos candidatos Romeu Tuma e Luiza Erundina. 

 

Região Central 

  

 A região central do município é constituída por apenas duas zonas eleitorais, a da 

Bela Vista e a da Santa Ifigênia, as quais fazem parte da subprefeitura da Sé. 

 A zona eleitoral da Bela Vista, ao que tudo indica, é uma base eleitoral do PSDB, 

uma vez que o partido manteve um crescimento crescente desde a disputa de 1992, e em 

2004 a votação do partido superou a votação que o malufismo recebeu em 1992. A eleição 

de 2000 foi a única em que o PT foi o partido que mais recebeu votos na zona eleitoral.  

 O malufismo foi a força dominante nas eleições de 1988, 1992 e 1996 na zona 

eleitoral de Santa Ifigênia, enquanto o PT era a segunda força. Entretanto, na disputa de 

2000, esse quadro foi alterado, ficando o PT em primeiro lugar e o malufismo em terceiro. 

O crescimento do PSDB como força política só aconteceu na disputa de 2004, quando o 

partido recebeu um grande número de votos. Nota-se que o crescimento anterior tinha 

acontecido em 1996, justamente quando o candidato do PSDB era José Serra.  

  

Zona Norte 
 
 Nessa região da cidade, encontra-se um total de oito zonas eleitorais: a da 

Brasilândia, Casa Verde, Jaçanã, Nossa Senhora do Ó, Pirituba, Santana, Tucuruvi e Vila 

Maria, divididas em sete sub-prefeituras: Casa Verde/Cachoeirinha, Freguesia/Brasilândia, 

Perus, Pirituba, Santana/Tucuruvi,Vila Maria/Vila Guilherme e Tremembé/Jaçanã. 

A região norte da cidade não é uma região petista, pois desde a eleição de 1988, o 

partido sempre apresentou um declínio nas porcentagens de votos recebidos, com exceção 

da disputa de 2000, quando o PT obteve mais votos que o PSDB e o malufismo. Nessas 

zonas eleitorais, o malufismo cresceu a partir da disputa de 1992. Contudo, o PSDB foi a 
                                                 
17 Os gráficos das votações obtidas pelas forças políticas estão anexos. 
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força política que apresentou um maior crescimento, uma vez que, desde a eleição de 

1996, vem apresentando um constante crescimento, e receberam mais votos do que o PT 

nessa zona eleitoral na disputa de 2004. O mesmo comportamento se repete na zona 

eleitoral da Casa Verde, Jaçanã, Nossa Senhora do Ó, Santana, Tucuruvi e Vila Maria. 

As exceções ficam por conta das Z.E. da Brasilândia e Pirituba. Desmembrada da 

327ª Z.E. Nossa Senhora do Ó em 1994, a zona eleitoral da Brasilândia demonstra que 

provavelmente passará a ser uma base eleitoral do PSDB se, na próxima disputa, mantiver 

o mesmo crescimento que apresentou em 2004, período em que o crescimento do PT foi 

bem mais modesto. Já na Z.E. de Pirituba, o PT conseguiu manter a tendência de 

crescimento nos votos recebidos, e na disputa de 2004, ficou mais à frente do PSDB, 

quando comparamos com a Z.E. da Brasilândia, onde é possível dizer que ficaram 

praticamente empatados 

 

Zona Oeste 

  

 A região que concentra a maior renda domiciliar do município segundo o Censo de 

2000 do IBGE é formada por seis zonas eleitorais, a do Butantã, Jardim Paulista, Lapa, 

Perdizes, Pinheiros e Rio Pequeno, que fazem parte das sub-prefeituras do Butantã, Lapa e 

Pinheiros. A zona eleitoral do Rio Pequeno foi desmembrada da 346ª Z.E. Butantã em 

1994, portanto a primeira disputa eleitoral foi a de 1996. 

 Observamos um comportamento muito interessante nessa zona da cidade, durante a 

disputa de 1988, com a exceção da Z.E. do Jardim Paulista, onde o malufismo ficou com 

uma grande vantagem na frente do PT. Nas outras zonas, as duas forças políticas 

receberam quase a mesma proporção de votos, como uma vantagem do PT nas Z.Es do 

Butantã e da Lapa e do malufismo em Perdizes e Pinheiros. Já o PSDB recebeu sempre 

menos do que a soma de votos dos outros candidatos.  

 Durante as disputas de 1992 e 1996, a região da zona oeste foi uma forte base 

política do malufismo e um decréscimo na votação obtida pelo PT, sendo que, na eleição 

de 1996, o PSDB passou a ser a segunda força política na região em todas essas zonas 

eleitorais, mas ficando praticamente empatado com os petistas, na Z.E da Lapa.  

 Na eleição na qual Marta Suplicy foi eleita como prefeita, a de 2000, seu partido 

conseguiu ganhar com alguma vantagem sobre o PSDB apenas nas zonas do Rio Pequeno 
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e na Lapa, ficando empatados nas do Butantã e Perdizes. Já o PSDB foi a força que mais 

recebeu votos nas zonas eleitorais do Jardim Paulista (onde o partido ficou com uma 

grande vantagem) e Pinheiros.  

 Saímos da disputa de 2004 com as seis zonas eleitorais da zona oeste 

transformadas em base eleitoral do partido tucano, com exceção do Rio Pequeno. Em 

todas as demais, o PSDB obteve uma ampla vantagem com relação ao PT. 

 

Zona Sul 

 

 A região da zona sul é a que ocupa a maior concentração territorial do município 

paulistano, mas também é a que apresenta o menor número de habitantes por hectares, 

segundo o Censo de 2000. Devido a sua grande extensão territorial, essa zona é constituída 

por doze zonas eleitorais: Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, 

Indianópolis, Ipiranga, Jabaquara, Santo Amaro, Saúde, Vila Maria, Capão Redondo, 

Grajaú e Piraporinha, sendo que essas três últimas foram desmembradas de outras zonas 

em 1994. A zona sul está dividida em oito subprefeituras: Campo Limpo, Ipiranga, 

Jabaquara, M'Boi Mirim, Parelheiros, Santo Amaro, Socorro e Vila Mariana. 

 A análise dos gráficos das zonas eleitorais dessa região mostra que o PT apresenta 

algumas bases eleitorais na região, que são as de Campo Limpo, Capão Redondo, Capela 

do Socorro, Cidade Ademar, Grajaú e Piraporinha, desde a disputa de 2000. Na disputa de 

1988, nas Z.Es de Campo Limpo, Capela do Socorro e Cidade Ademar, o partido ficou a 

frente do malufismo e do PSDB, mas nas eleições seguintes, passou a ser a segunda força.  

 O PSDB só passou a apresentar um maior peso político em algumas zonas 

eleitorais na zona sul a partir da disputa de 2000, quando decresceu muito o número dos 

votos recebidos pelo malufismo e pela soma dos outros candidatos. Os tucanos 

conseguiram mais votos do que o PT nas Z.Es de Indianópolis, Ipiranga, Jabaquara, Santo 

Amaro, Saúde e Vila Mariana na eleição de 2004. Porém, a zona eleitoral de Indianópolis 

é uma base eleitoral do PSDB desde a eleição de 1996.  

Podemos afirmar que a zona sul é a região onde o PSDB e o PT apresentam mais 

força em suas bases eleitorais.   
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Zona Leste 

 

 Um total de treze zonas eleitorais está presente na zona leste de São Paulo. São as 

de Ermelino Matarazzo, Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, Mooca, Penha, São Mateus, 

São Miguel, Sapopemba, Tatuapé, Vila Formosa, Vila Matilde e Vila Prudente. A única 

que passou a existir a partir de 1994 foi a de São Mateus. Essas zonas se distribuem em 

doze subprefeituras: Aricanduva, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino 

Matarazzo, Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, Mooca, Penha, São Mateus, São Miguel e 

Vila Prudente/Sapopemba. A zona leste apresenta vários tipos de comportamentos 

eleitorais.  

 Começaremos com a zona eleitoral de Ermelino Matarazzo, onde o PT foi a 

principal força política na disputa de 1988, enquanto o malufismo ficou em terceiro, e o 

PSDB em quarto. Nas duas eleições seguintes, o malufismo passou a ser principal força 

política, e o PT ficou em segundo. Percebemos também que, à medida que a soma dos 

outros candidatos ia caindo, a do PSDB foi subindo. Em 2000, os votos recebidos pelo PT 

e pela soma dos outros candidatos foram os que apresentaram um aumento. O malufismo, 

por sua vez, perdeu votos, e o crescimento do PSDB foi praticamente nulo. Já na última 

disputa eleitoral, o crescimento do PSDB foi muito alto, tornando-se a principal força 

política na região de Ermelino Matarazzo. Todos os outros partidos perderam votos.  

 A zona eleitoral da Guaianases, durante as cinco disputas analisadas, foi o reduto 

eleitoral onde o PSDB apresentou um baixo crescimento. Podemos afirmar que essa zona 

é uma base eleitoral do PT, que provavelmente absorveu muitos votos que antes eram 

dados ao malufismo, conforme o gráfico que está anexado no final dessa tese. O domínio 

eleitoral dos petistas provavelmente não será ameaçado na próxima disputa de 2008, uma 

vez que a diferença de votos entre o PT e o PSDB é muito alta nessa zona.  

 Outra zona eleitoral na qual o PSDB só conseguiu melhorar seu desempenho na 

disputa de 2004 foi a do Itaim Paulista. Contudo, o seu crescimento na última eleição foi 

bem maior que o crescimento obtido pelo PT, e já não podemos afirmar que a hegemonia 

petista não será ameaçada na próxima disputa. O malufismo praticamente não existe mais 

nessa zona eleitoral.  

 A zona eleitoral de Itaquera, que garantiu ao PT um grande número de votos na 

eleição de 1988, deixou de ser uma base petista com o passar das disputas. Verificamos 
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que, mesmo com o crescimento obtido na eleição de 2000, o partido não conseguiu 

superar a quantidade de votos recebidos por Luiza Erundina, e na disputa de 2004, o 

partido manteve o mesmo número de votos. Já o PSDB conseguiu capitalizar os votos 

dados antes ao malufismo e aos outros candidatos.   

 Antiga base do malufismo desde a disputa de 1988, quando se manteve muito à 

frente das outras forças políticas, a zona eleitoral da Mooca passou a ser uma base do 

PSDB. Esse era o único partido que manteve um crescimento em sua votação desde a 

disputa de 1992, passando em muito os votos obtidos pelo PT na eleição de 2004. Tal 

comportamento também é observado na Z.E. da Penha, embora ali o PT tenha ficado 

praticamente empatado com o malufismo na disputa de 1988, e também na Z.E. do 

Tatuapé. 

A zona eleitoral de São Matheus foi desmembrada da 353ª Z.E. Guaianases em 

1994. Desde então, é uma forte base eleitoral do PT, fato que se repete nas Z.Es de São 

Miguel e Sapopemba. Apesar de, nessas duas zonas, durante as disputas de 1992 e 1996, o 

malufismo ter se mantido à frente do PT, o partido voltou a ser, nas duas eleições 

seguintes, a principal força política. Porém, observamos que o PSDB conseguiu absorver 

os votos que antes eram dados aos outros candidatos na disputa de 2004, nessas três zonas. 

A única na qual o PT apresenta uma larga vantagem é a Z.E. de São Mateus.  

As zonas eleitorais de Vila Formosa, Vila Matilde e Vila Prudente apresentam o 

mesmo comportamento político. Observamos que o PT foi o partido que mais obteve 

votos na eleição de 1988, para depois ser a segunda força política, atrás do malufismo. O 

PSDB foi a terceira força política apenas na disputa de 1996, porém com uma votação 

bem mais baixa, comparada com o malufismo e o PT. Nas outras três eleições, até a de 

2000, o partido sempre obteve menos votos do que as somas dos outros candidatos. Tal 

comportamento foi modificado na disputa de 2004, quando o PSDB passou a ser a 

principal força política nas três zonas eleitorais, ficando bem à frente do PT.  

A análise das 41 zonas eleitorais do município durante as cinco eleições municipais 

permite afirmar que aconteceu um aumento da escolha ideológica pelo eleitor paulistano e 

o declínio do voto personalista representado pelo malufismo nas eleições de 2000 e 2004. 

Apesar de o candidato Paulo Maluf haver chegado ao segundo turno na disputa eleitoral de 

2000, observa-se que, em todas as zonas eleitorais, a sua porcentagem de votos foi muito 

inferior à recebida em 1992. O malufismo, que representou uma importante força política 
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durante os anos de 1980 e 90, na primeira década dos anos de 2000, entrou em um 

constante declínio, em todas as zonas eleitorais da cidade. 

A observação dos dados eleitorais da eleição de 2004 comprovou que o PSDB 

mantém grandes votações nas regiões mais centrais e de maior renda, justamente as que 

estão localizadas na zona oeste, e que o crescimento da votação do PT foi muito tímido 

quando comparado ao do PSDB. Apesar do grande crescimento apresentado pelo PSDB, o 

PT saiu da disputa de 2004 com pelo menos catorze zonas eleitorais como base: 

Brasilândia, Campo Limpo, Capão Redondo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Grajaú, 

Piraporinha, Guaianases, Itaim Paulista, Itaquera, São Mateus, São Miguel e Sapopemba.  

 Estará realmente a escolha do eleitorado paulistano mais ideológica? Podemos 

afirmar, a partir da análise das disputas de 1996, 2000 e 2004, que uma considerável parte 

do eleitorado paulistano migrou do voto personalista para o voto partidário. Na eleição de 

2000, esses votos foram tanto para o PT como para o PSDB e para os outros candidatos. 

Porém, o mesmo processo não ocorreu na eleição de 2004, quando se observou que os ex-

eleitores do malufismo e dos outros candidatos passaram a votar no PSDB.  

É bem provável que a próxima disputa no município, em 2008, traga as evidências 

que faltam para afirmarmos que estamos caminhando para um bipartidarismo municipal 

entre o PT e PSDB. 
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1.6. A avaliação do governo de Marta Suplicy segundo a Opinião Pública 

 

 A primeira pesquisa realizada pelo instituto Datafolha sobre a avaliação da 

administração petista aconteceu após os três primeiros meses de governo, em abril de 

2001. Mostrava que a prefeita era aprovada por 34%, considerada regular por 42%, e ruim 

ou péssima por 14% dos moradores da cidade. Ao completar seis meses no cargo, no final 

de junho, a reprovação à prefeita Marta Suplicy tinha triplicado, chegando a 42%, 

enquanto a aprovação caíra para 20%.  

Essa queda de 14 pontos percentuais foi um reflexo da conjuntura política daquele 

momento. A gestão de Marta Suplicy enfrentava a ameaça de uma CPI para investigar a 

questão do lixo na cidade, em razão da contratação emergencial de empresas de limpeza 

urbana no início de 2001, bem como o aumento da passagem do ônibus na cidade (de R$ 

1,25 para R$ 1,40), decretado em maio daquele ano, após uma paralisação dos 

funcionários do setor.  

Após um ano de mandato, Marta recuperou parte da popularidade perdida, embora 

sua taxa de reprovação ainda fosse maior do que a de aprovação. Em dezembro de 2001, 

seu desempenho era considerado ótimo ou bom por 28%, e ruim ou péssimo por 34%; 

para 36%, a prefeita vinha fazendo um governo regular.  

Em fevereiro de 2002, a reprovação à prefeita aumentou em quatro pontos 

percentuais, chegando a 38%, enquanto a aprovação caiu para 25%. Após um ano e dez 

meses, em outubro de 2002, Marta atingiu sua maior taxa de aprovação até aquele 

momento, 36%; sua reprovação caiu para 28%.  

Esse recorde de aprovação à administração municipal pode refletir, entre outros 

fatores, o aumento do número de beneficiados pelos programas sociais da prefeitura, a 

implementação do Programa Vai-e-Volta, a distribuição de uniforme e material escolar 

para alunos da rede municipal de ensino, e a campanha eleitoral para a Presidência da 

República.  

Entretanto, no final de 2002, ao completar dois anos de governo, a gestão petista 

voltaria a sentir a rejeição da maior parte dos moradores da cidade, sendo então reprovada 

por 39%, ante 23% que aprovavam seu desempenho. Novas denúncias, dessa vez no setor 

de transportes, um aumento da tarifa e a proposta de criação da taxa do lixo podem ter 

contribuído para o aumento da rejeição. 
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O pior momento do governo municipal, porém, foi em março de 2003, quando foi 

registrada a maior taxa de reprovação de toda sua gestão: 45% consideravam o 

desempenho da prefeita ruim ou péssimo, mais do que o dobro da taxa de aprovação 

(20%). Para 34%, o desempenho da prefeita vinha sendo regular. A taxa do lixo, já em 

vigor, assim como a contribuição para a iluminação pública, é um dos fatores que podem 

explicar esse recorde negativo. Nesse período, grande parte da mídia passou a referir-se à 

prefeita pelo apelido de MARTAXA, que lhe foi dado pelo colunista do jornal Folha de S. 

Paulo, José Simão.  

Em outubro de 2003, após a inauguração de algumas unidades dos Centros 

Educacionais Unificados (CEUs), e o início de algumas mudanças no transporte, com a 

criação de terminais e corredores de ônibus, Marta Suplicy voltou a recuperar parte de sua 

popularidade, sendo então aprovada por 34%. No entanto, idêntico percentual reprovava o 

desempenho da prefeita. Para 31%, ela vinha fazendo um governo regular. Em relação à 

pesquisa anterior, a aprovação à prefeita aumentou em 14 pontos percentuais, enquanto a 

reprovação caiu em 11 pontos. A avaliação da prefeita se manteve estável até o final de 

2003, quando completou três anos de governo, apesar das oscilações, dentro da margem de 

erro dos levantamentos: 32% consideravam seu desempenho ótimo ou bom, 31% regular, 

e 36% ruim ou péssimo.  

O ano de 2004 foi marcado pela eleição municipal, e a prefeita entrou na disputa 

por sua reeleição.  

No final de março, a gestão petista viu sua taxa de aprovação cair novamente, 

dessa vez para 22%. A taxa de reprovação tinha oscilado para 38%, enquanto a dos que 

consideravam o seu desempenho regular tinha aumentado para 39%.  

A partir de então, sua aprovação passou a apresentar uma tendência de elevação: 

subiu para 28% em maio, oscilou para 29% em junho; a reprovação oscilou para 39% em 

maio, e caiu para 33% no mês seguinte.  

Em setembro, pouco antes do primeiro turno da eleição, verificou-se um salto, e a 

taxa de aprovação à administração de Marta chegou a 42%, seu melhor momento até 

então. Pela primeira vez, desde outubro de 2002, o percentual dos que a aprovavam era 

maior do que o dos que a reprovavam (20%). Aquela era a primeira pesquisa de avaliação 

da prefeita realizada após o início do horário eleitoral, em agosto.  
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Um levantamento do Datafolha, feito no dia 26 de setembro, já mostrava uma 

melhora na imagem da prefeita junto aos eleitores paulistanos. Entre outros resultados, a 

pesquisa revelava que, levando-se em consideração seis aspectos específicos que dizem 

respeito à administração da cidade, Marta progredira em todos eles, superando seus 

adversários em quatro (mais preparada para cuidar do transporte, do trânsito, da educação 

e da limpeza da cidade).  

Em outubro, após o primeiro turno da eleição, novo salto, e a aprovação à gestão 

de Marta chegou a 48%, seu recorde positivo; a taxa de reprovação foi a 17%, uma das 

menores de todo o seu governo.  

Apesar disso, a prefeita, que já tinha ficado em segundo lugar no primeiro turno, 

atrás de José Serra, teve, no segundo, 45,14% dos votos válidos, sendo derrotada pelo 

peessedebista, que obteve 54,86%. Afinal, Marta Suplicy não conseguiu garantir a 

“vontade da maioria” ou a “vontade do povo”? 

 

Figura 2: Avaliação da gestão de Marta Suplicy pelo Instituto Datafolha 
 
 

 
 
 
 
 

Focalizando a nossa análise em uma pesquisa realizada pelo instituto Datafolha em 

24 e 25 de junho de 2004, definiremos qual era a agenda interpessoal da opinião pública 
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antes de começar a campanha eleitoral de 2004, e também podemos verificar como estava 

sendo avaliada a administração petista pelas regiões da cidade. 

Quando um instituto de pesquisa pergunta a opinião do eleitor sobre qual é o 

principal problema da cidade, do estado ou do país, naquele momento, o que revela, na 

realidade, a agenda interpessoal. Enric Saperas (2000) afirma que esse tipo de agenda 

“funda a actividade dialógica e regula as expectativas de comportamento simbólico 

relativamente aos demais indivíduos que constituem um grupo de referência no qual age 

um determinado indivíduo” (Saperas, 2000: 66). Na tabela abaixo, encontramos os 

principais problemas da cidade na visão do eleitor. 

 

Tabela 7: Os principais problemas da cidade em 25 de junho de 200418. 
Região da cidade onde declarou morar19  

Tema 
 

Resposta em 
porcentagem. 

Centro Zona 
Norte 

Zona 
Sul 

Zona 
Leste 

Zona 
Oeste 

Desemprego 22 04 23 19 25 18 
Segurança 17 15 16 19 15 15 
Saúde 16 19 17 17 15 12 
Transporte coletivo 08 - 07 09 08 06 
Educação 06 04 04 09 05 05 
Trânsito 06 07 04 07 05 09 
Enchentes 05 07 03 03 08 07 
Asfaltamento 04 07 07 03 02 07 
Limpeza / Lixo 04 07 03 02 03 05 
Habitação 02 07 01 01 02 03 
Pobreza 02 07 02 02 01 03 
Saneamento básico 01 04 01 02 01 01 
Outros 04 - 03 04 04 07 
Não Sabe 03 04 03 02 03 02 
Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
 

 Os três maiores problemas para os eleitores eram o desemprego (22%), a segurança 

(17%) e a saúde (16%). Quando verificamos a distribuição dos problemas pelas regiões 

onde o eleitor declarou morar, nota-se que, com exceção do desemprego na região central 

da cidade, que foi considerado como o principal problema para apenas 4%, e do 

transporte, que não obteve nenhuma citação, todos os outros problemas estavam presentes 

com mais ou menos o mesmo peso em todas as regiões da cidade.  

                                                 
18 Pesquisa PQ3293 do Instituto Datafolha. Resposta estimulada e única, numa amostra de 1.083 eleitores. 
19 Como só estamos considerando os problemas que foram citados na pesquisa, a porcentagem só será de 
100% na coluna “resposta em porcentagem”. 
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 Também foi perguntado ao eleitor qual era a área na qual a administração 

municipal estava se saindo melhor. As duas mais citadas foram transporte coletivo (24%), 

educação (23%), entretanto, para 15% do eleitorado, o governo petista não estava se 

saindo melhor em nenhuma área, conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 8: Avaliação da melhor área de atuação do governo petista20.  
Região da cidade onde declarou morar21  

 
Tema 

 
Resposta em 
porcentagem 

Centro Zona 
Norte 

Zona 
Sul 

Zona 
Leste 

Zona 
Oeste 

Transporte coletivo  24 22 32 24 19 33 
Educação 23 15 17 20 28 26 
Em nenhuma 15 11 15 15 15 13 
Asfaltamento 05 - 05 07 02 06 
Limpeza / Lixo 02 04 02 02 02 02 
Trânsito 02 04 02 01 01 02 
Saúde 02 - 01 02 01 01 
Pobreza 01 - 01 01 01 02 
Habitação 01 - 01 01 01 - 
Enchentes 01 - 01 - 01 - 
Saneamento básico 01 - - 01 - 02 
Segurança - - - 01 - 02 
Desemprego - - - - - - 
Outros 09 15 06 08 13 06 
Não Sabe 15 26 13 16 15 07 
Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
  

A tabela 8 também permite inferir o perfil da atuação da administração municipal. 

A melhor avaliação com relação ao transporte público ficou concentrada nas zonas norte 

(32%) e oeste (33%). Já as melhorias na área educacional foram sentidas mais nas zonas 

sul (20%), leste (28%) e na oeste com 26%.  Na região central da cidade, foram destacadas 

a área da limpeza pública e trânsito, ambas com 4%.   

 

 

 

 

 

                                                 
20 Pesquisa PQ3293 do Instituto Datafolha. Resposta estimulada e única, numa amostra de 1083 eleitores. 
Realizada nos dias 24 e 25 de junho de 2006. 
21 Como só estamos considerando os problemas que foram citados na pesquisa, a porcentagem só será de 
100% na coluna “resposta em porcentagem”. 
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Tabela 9: Avaliação da pior área de atuação do governo petista22. 
Região da cidade onde declarou morar23  

 
Tema 

 
Resposta em 
porcentagem. 

Centro Zona 
Norte 

Zona 
Sul 

Zona 
Leste 

Zona 
Oeste 

Saúde 17 19 18 17 16 19 
Desemprego 08 - 08 07 09 08 
Segurança 08 04 06 11 07 05 
Educação 08 11 09 07 06 07 
Transporte coletivo 07 - 06 08 08 10 
Asfaltamento 06 04 07 07 05 05 
Limpeza / Lixo 04 11 05 03 03 04 
Trânsito 03 - 03 04 03 07 
Enchentes 03 - 02 03 05 04 
Pobreza 02 - 03 02 01 02 
Em nenhuma 02 04 - 02 02 04 
Habitação 02 04 02 01 02 02 
Saneamento básico 02 11 01 01 02 01 
Outros 11 15 09 09 12 13 
Não Sabe 16 15 17 17 16 10 
Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
 

 Para finalizar, a avaliação da pior área de atuação da administração de Marta 

Suplicy foi a da saúde, citada por 17% dos eleitores entrevistados, conforme a tabela 9, e 

que foi assim avaliada em todas as regiões da cidade. Já a área da segurança apresentou 

um maior destaque na zona sul (11%); a educação, limpeza pública e saneamento básico 

foram na região central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Pesquisa PQ3293 do Instituto Datafolha. Resposta estimulada e única, numa amostra de 1083 eleitores. 
Realizada nos dias 24 e 25 de junho de 2006. 
23 Como só estamos considerando os problemas que foram citados na pesquisa, a porcentagem só será de 
100% na coluna “resposta em porcentagem”. 
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PARTE II 

 

A VISÃO DA MÍDIA. 

AGENDA-SETTING E CAMPANHA ELEITORAL 

 

2.1. Quatro décadas de uma teoria  

 

 A importância da relação entre a mídia e a política para a condução da vida política 

já está mais do que comprovada, com a realização de diversas teses, dissertações e 

pesquisas. No Brasil, desde a década de 1990, tem se verificado o crescimento do número 

de trabalhos a respeito do tema, podendo-se dizer que a ciência política está atenta às 

interferências que os meios de comunicação podem exercer na sociedade e no campo 

político. 

 Doris Graber (2005) demonstra a grande importância que tais temas de pesquisa 

têm nas universidades internacionais. Dos 1.030 artigos publicados entre janeiro de 2000 e 

dezembro de 2003 em seis publicações de grande prestígio internacional: American 

Political Science Review, American Journal of Political Science, Journal of Politics, 

Communication Research, Journal of Communication e Journalism & Mass Comunication 

Quarterly, 165 artigos (16% de suas publicações) foram voltados aos temas da 

comunicação política.   

Analisando, posteriormente, um conjunto de 137 artigos relacionados a 

comunicação e ciência política, que foram publicados em onze revistas científicas, Graber 

verificou que a Harvard International Journal of Press/Politics e a Political 

Communication são as revistas internacionais com maior número de publicações, seguidas 

pela Journal of Communication e a Communication Research. Na tabela 10, temos a 

relação das publicações. 
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Tabela 10: Lista das revistas científicas analisadas por Graber.  
 

Nome da revista 
 

Total de artigos de 2000 a 2003 
 

American Journal of Political Science 01 

Communication Research 16 

Harvard International Journal of Press/Politics 40 

Journal of Communication 17 

Journal of Mass Media Ethics 02 

Journal of Media and Religion 03 

Journal of Media Economics 04 

New Media and Society 10 

Political Communication 40 

Popular Communication 01 

Television & New Media 03 

       

  Total 

 

137 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

A partir do levantamento realizado a respeito de onde são publicadas as pesquisas, 

Graber passa a enfocar os temas analisados, e destaca que os mais pesquisados, naquele 

período, relacionam-se ao tema campanhas eleitorais e novas mídias. Sobre o fato de este 

ser o tema mais pesquisado, o autor justifica: 

 

The fact that elections often are exciting contests and that they occur with a fresh cast of 
charaters at regular intervals has also contributed to the steady popularity of this area of 
inquiry. Because election messages are transmitted via various formats of mass media, it 
has become a popular exercise to study and compare the different roles that various media 
play in covering candidates and issues and in transmitting other election-related messages. 
(Graber, 2005: 482) 

 

Contudo, assim como no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, o número de 

pesquisas sobre as campanhas eleitorais estaduais e municipais é ainda menor, quando 

comparado às eleições presidenciais. 

 

 



 73 

Tabela 11: Os temas levantados por Graber mais publicados sobre comunicação política 
Tema Total de artigos sobre o tema 

Campanhas eleitorais 21 (15.3%) 

Novas mídias 14 (10.25) 

Engajamento cívico 13 (9.5%) 

Relações internacionais 12 (8.7%) 

Processamento informativo 09 (6.5%) 

Opinião pública 09 (6.5%) 

Propaganda eleitoral 07 (5.1%) 

Atores políticos e retóricas 07 (5.1%) 

Mídia econômica 07 (5.1%) 

Cultura popular 07 (5.1%) 

Práticas jornalísticas 06 (4.4%) 

Enquadramento 05(3.6%) 

Media bias 04 (2.9%) 

Agenda-setting 04 (2.9%) 

Políticas comparativas 04 (2.9%) 

Eleições 03 (2.1%) 

Rádio 03 (2.1%) 

Televisão 02 (1.4%) 

                       Total 137 (100%) 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
 

Mas, vale destacar que, desses 137 artigos, quatro trataram especificamente de 

agenda-setting, conforme a tabela 11. A respeito dessa teoria, Graber comenta que é a 

mais apropriada para analisar o impacto das mensagens dos meios de comunicação sobre o 

público ou, como preferem alguns autores, sobre a audiência.  

 

Agenda-setting theorists content that political views of mass audiences and elites about the 
relative importance of political events and about the characteristics of political actors and 
political situations are shaped by the information made available by the mass media to 
which they are exposed directly, or through reports from other sources. (...) That means 
that mass media information is the basis for forming public opinions – the presumed 
wellsprings of governance in function democracies. (Graber, 2005: 489) 
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Desenvolvida há quase quarenta anos por Maxwell McCombs e Donald Shaw, a 

teoria agenda-setting foi convertida em um conceito-chave para o estudo da agenda 

midiática e de seus efeitos. Desde 1968, vários estudos empíricos sobre agenda-setting 

foram realizados em universidades nacionais e internacionais, e todas as pesquisas deram 

fortes provas de que são as mídias e os seus retratos do mundo os que estabelecem a 

agenda do público. As mídias possuem um papel relevante, às vezes polêmico, na 

formação da agenda da opinião pública. 

A imagem da realidade não é somente percebida, mas também construída. Várias 

pesquisas já demonstraram que os temas mais importantes para a opinião pública foram 

muitas vezes selecionados pelas mídias. Apesar de selecionarem os temas, não podemos 

afirmar que os meios de comunicação são os ditadores onipotentes da opinião pública, 

muito menos que determinam a agenda midiática com um total desapego do mundo que os 

cerca. Cabe à mídia a construção da realidade com os elementos que estão a sua volta, e é 

possível dizer que ela enfatiza determinados temas, mas não que seja capaz de criar uma 

realidade para além da que é percebida pela opinião pública.  

A mídia apresenta um importante papel na formação da agenda do público, mas é 

incapaz de criar, em um curto espaço de tempo, e manter uma realidade que não seja a 

vivenciada. A opinião pública precisa encontrar alguns dos temas que são destacados pela 

agenda midiática no seu dia-a-dia, para que esses temas passem a fazer parte de suas 

preocupações mais importantes. Eles devem fazer parte da agenda intrapessoal (Dader: 

1990). 

Os meios de comunicação não são capazes de criar uma realidade alternativa, mas 

conseguem reforçar, e até mesmo reordenar, o que é percebido pela opinião pública, 

construindo assim a sua realidade. A agenda-setting é uma teoria das ciências sociais que 

traça um mapa muito detalhado das contribuições da comunicação de massa para a 

construção das imagens que temos da política e dos assuntos públicos, bem como das 

imagens que o público retém (Sampedro, Carriço Reis e Reis 2008). 

A mídia, ao “selecionar acontecimentos, personagens, avaliar e criticar idéias e 

comportamentos ou simplesmente transmitir notícias, (…) [termina] configurando temas e 

hierarquizando questões ao mesmo tempo em que [produz] enquadramentos positivos e 

negativos” (Azevedo, 2001: 03), desempenhando funções na construção da representação 

da realidade. A tabela 12 resume a principal afirmação da teoria da agenda-setting. 
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Tabela 12: Como é estabelecida a agenda-setting pela mídia, segundo McCombs. 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 A agenda midiática só se tornará a agenda do público se possuir três 

características: a acumulação, que é a capacidade para criar e manter a relevância de um 

tema, ligada à repetição contínua da produção; a consonância, que corresponde aos traços 

comuns e semelhantes existentes nos processos produtivos da informação; e a onipresença, 

que é a difusão quantitativa dos meios de comunicação (Azevedo, 2001).  

 Pode-se afirmar que a teoria da agenda-setting é anacrônica. McCombs (2006) 

demonstra que, graças aos conhecimentos atualmente adquiridos sobre seu papel como 

fixadores da agenda dos meios de difusão, é possível organizar a nossa compreensão a 

respeito de um passado histórico. Vários acadêmicos estão assumindo que a dinâmica 

contemporânea da opinião pública descrita pela teoria pode ser extrapolada para um 

passado histórico. Surge um grande número de pesquisas que, utilizando-se das análises de 

conteúdo dos jornais e de revistas, estão reconstruindo a história de uma opinião pública 

passada. McCombs também assegura: 

 

Esta fusión del análises históricos con las explicaciones contemporáneas de la opinión 
pública ofrece una rica promesa teórica para comprender la rápida evolución de las nuevas 
prácticas políticas, tanto electorales como de gobierno, que están vinculadas con las 
nuevas tecnologías de la comunicación y los medios de alcance mundial. Como 
importantes apéndices conceptuales de esta promesa teórica, tenemos dos de las 
perspectivas identificadas por la tipologia de Acapulco, la de la historia natural, en el 
plano del sistema, y la del retrato cognitivo, en el plano individual. Ambos ofrecen una 
visión de cerca del modo de funcionar del establecimiento de agenda (McCombs, 2006: 
78). 

 

AGENDA MIDIÁTICA 

 

AGENDA DO PÚBLICO 

 

Padrões da cobertura informativa 

 

Preocupações do público 

 

Temas de preocupação  

pública mais destacados 

 

 

 

Temas de preocupação 

pública mais importantes 

Temas de preocupação pública mais importantes 
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 A tipologia de Acapulco mencionada no parágrafo acima se define por duas 

dimensões dicotômicas. A primeira refere-se à distinção entre duas maneiras de considerar 

as agendas, onde o foco da atenção pode englobar o conjunto inteiro de itens que definem 

a agenda ou se limitar a apenas um deles. A segunda dimensão se distingue entre duas 

maneiras de medir a relevância pública dos itens da agenda: as mediações agregadas, que 

descrevem um grupo inteiro ou uma população, das quais diferem as mediações que 

descrevem as respostas individuais. É pela combinação de ambas as dimensões que 

surgem as quatro perspectivas distintas sobre o estabelecimento da agenda, conforme a 

tabela 13. 

 
Tabela 13: A Tipologia de Acapulco, conforme McCombs. 
                                         Medida de relevância pública 
  

Dados agregados 

 

Dados individuais 

 

Perspectiva I 

 

Perspectiva II 

 

Competição 

 

Autonomia 

 

Foco da atenção 

Agenda na sua totalidade 

  

Perspectiva III Perspectiva IV  

Um único item da agenda 

 

 

História natural 

 

Retrato cognitivo 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 Na perspectiva I, denominada de competição por McCombs, temos os estudos que 

englobam a agenda em sua totalidade e os dados agregados de uma população, com a 

finalidade de estabelecer a relevância dos itens. É assim denominada porque  pesquisa 

uma coleção de temas que competem por uma boa posição na agenda. McCombs ainda 

afirma que “otra manera de tomar en consideración dicha perspectiva es en términos de la 

capacidad de la cobertura informativa para movilizar al electorado, entre el público, a 

propósito de un tema” (McCombs, 2006: 72). 
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 A perspectiva II é muito próxima dos primeiros estudos a respeito da agenda-

setting. Centra-se também na agenda completa dos temas, mas desvia o foco para a agenda 

de cada um dos indivíduos. Essa segunda perspectiva é chamada de autônoma, porque, 

apesar de influenciar o ponto de vista dos indivíduos, no que diz respeito à relevância de 

determinados temas, a totalidade da agenda midiática raramente, é reproduzida com 

grande fidelidade por um indivíduo. 

 Chamada de história natural por McCombs, as pesquisas que fazem parte da 

perspectiva III limitam seu foco a um único tema da agenda midiática, mas assim como 

acontece na competição, utilizam-se de dados agregados para determinar a importância de 

tal tema. McCombs afirma que o mais comum é que as mediações de relevância façam 

parte de um número total de notícias sobre o tema em questão, e a porcentagem do público 

que cita um tema como o problema mais importante quando perguntado a respeito. 

Portanto, está centrada na história de um único tema, na agenda midiática e pública, em 

um período longo de tempo.   

 Por fim, temos a perspectiva IV, que volta a se concentrar na agenda individual, 

mas limita suas observações a um único tema de relevância. É chamada de retrato 

cognitivo, porque os estudos realizados estão mais preocupados em medir a relevância de 

um único tema para um indivíduo, que é entrevistado antes e depois de sua exposição a 

programas informativos, com uma quantidade controlada de exposição a cada um dos 

temas.  

 Portanto, todas as pesquisas desenvolvidas a respeito da agenda-setting fazem 

parte de uma das quatro perspectivas descritas acima. O nosso objetivo é trazer uma 

contribuição a mais às pesquisas que serão realizadas a respeito da primeira perspectiva, a 

da competição. A proposta deste capítulo é a de retomar o conceito de agenda-setting, 

para demonstrar os efeitos do estabelecimento da agenda pela mídia durante um ano 

eleitoral. Sabemos que vários trabalhos já foram publicados a respeito do tema, mas parece 

relevante ter a administração municipal de Marta Suplicy como estudo de caso, uma vez 

que, mesmo tendo uma boa avaliação de seu governo, não conseguiu se eleger a um 

segundo mandato.  

McCombs (2006) afirma que a campanha eleitoral começa a ter, cada vez mais, 

como objetivo fazer-se com a agenda da mídia, e assim, está implícita a idéia de fixar a 

agenda pública, porque o controle da agenda midiática implica uma forte influência sobre 
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aquela. As propagandas eleitorais reproduzem a agenda desejada pela campanha do 

candidato, porém, os maiores esforços são para influenciar a agenda temática dos meios 

informativos, porque essas mensagens apresentam mais credibilidade para o público. Ao 

longo do ano eleitoral, são os meios de comunicação os que fixam os temas da agenda 

(Reis, 2004).  

As eleições criam uma ótima oportunidade para examinar tanto a influência das 

fontes informativas sobre a mídia, como também a influência dos meios de comunicação 

sobre o público. McCombs (2006) demonstra que, além de influenciar a relevância dos 

temas na agenda do público, a agenda da mídia pode dar vantagens a um determinado 

candidato, que pode ser visto como o “dono” de determinados temas: 

 

Durante unas elecciones, los votantes suelen aprender bastantes cosas sobre los candidatos 
y sus posiciones ante los temas, a partir de los medios informativos y de la propaganda 
electoral. Este aprendizaje comprende la adopción significativa de la agenda mediática, en 
relación directa con el nivel que tengan los votantes de una necesidad de orientación  
(McCombs, 2006: 117). 

 
 Quanto maior é a necessidade de orientação de um indivíduo para escolher seu 

candidato, mais atenção ele dá aos meios de comunicação, com sua gama de informações 

sobre a política e o governo. Porém, a transferência efetiva da relevância da agenda da 

mídia para a do público só ocorre nos países que apresentam um sistema político 

relativamente aberto e um sistema midiático razoavelmente livre, uma vez que a agenda 

midiática é influenciada por outras agendas, que podem ser institucionais, de grupos de 

pressão, das relações públicas e até mesmo as que são criadas durante as campanhas 

políticas.  

 McCombs utiliza-se da metáfora das “camadas de cebola” para explicar a relação 

existente entre todas as agendas e a agenda midiática. Cada uma constitui uma camada da 

cebola, e a camada central é formada pela agenda midiática.  
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Figura 3: Esquema das “camadas de cebola” desenvolvida por McCombs (2006) e 
Casermeiro (2005) 

 

     Normas informativas 

 

 

 

            Agenda Midiática 

 

 

 

  Intermedia da Agenda-setting 
 

 
 
                                  Fontes externas 
                    
                             
 

 

 O esquema acima foi elaborado a partir de McCombs (2006) e Alicia Casermeiro 

de Pereson (2005), porém é no livro de Casermeiro que encontramos uma definição mais 

detalhada de cada uma das “camadas da cebola”. 

 As fontes externas constituem a primeira camada. São formadas por um conjunto 

de recursos que são geralmente utilizados pelos jornalistas para conseguirem a notícia. A 

intermedia da agenda setting é uma nova área de investigação que investiga a agenda 

entre os meios de comunicação, bem como as influências que exercem entre si as agências 

de notícias. 

 Definidas por McCombs como “normas informativas”, essas fontes são divididas 

por Casermeiro pelos seguintes critérios: tipos de tecnologia utilizados pelos meios de 

comunicação; a cultura organizacional, que é muito distinta em cada uma das mídias, onde 

destaca a diferença entre os jornais “sérios” e os “sensacionalistas”; as diferenças 

individuais dos jornalistas e entre os gêneros jornalísticos. 
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McCombs (1981) também identificou cinco tipos de agendas, e é a combinação 

dessas agendas com as quatro perspectivas observadas por McCombs que gera um número 

muito variado de objetos de pesquisa.  

 Sabendo-se que a agenda midiática influencia a agenda do público, parte-se agora 

para uma outra questão: que tipos de agenda são criados pela mídia?  Uma das formas de 

se responder a essa indagação é pesquisar os enquadramentos dados aos temas que fazem 

parte da agenda.  

Os meios de comunicação de massa constituem um dos campos privilegiados de 

produção de enquadramentos, que “são padrões persistentes de cognição, interpretação e 

apresentação, de seleção, ênfase e exclusão, através dos quais os manipuladores de 

símbolos organizam rotineiramente o discurso, seja verbal ou visual” (Aldé e Lattaman-

Weltman, 2000: 2). Com esse enquadramento, as notícias podem atuar na transmissão de 

valores e das explicações estruturais a respeito do mundo público, que é naturalizado para 

uma realidade mais próxima dos indivíduos. As narrativas que são produzidas pelos meios 

de comunicação resultam de sua interação com os eventos e seus protagonistas. As mídias 

servem para reproduzir e reforçar os elementos de cada cultura. Portanto, os meios de 

comunicação de massa não se limitam apenas a reproduzir os padrões de enquadramento 

vigentes, uma vez que interferem diretamente nessa reprodução.  

David Paletz (1999) afirma que o enquadramento ocorre de maneira episódica na 

mídia televisiva, quando se seleciona o que será noticiado, sendo esse o mais comum, e 

também pode ser um enquadramento temático, quando são exibidas várias reportagens a 

respeito de um tema. Para a nossa análise, verificaremos apenas os enquadramentos 

tipificados como episódicos. 

Contudo, antes de partirmos para a análise da agenda midiática, iremos analisar 

como foi a administração de Marta Suplicy. 
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2.2. Uma radiografia da gestão Marta Suplicy (2001-2004) 

 

Após três disputas consecutivas com o partido indo para o segundo turno, Marta 

Suplicy foi eleita em 2000, graças à estratégia de explorar ao máximo o desgaste da 

administração de Celso Pitta (1997-2000) (Fiorilo: 2006). Na posse de Marta Suplicy, em 

2001, os principais problemas a serem enfrentados eram as graves denúncias de corrupção 

do governo Pitta, a péssima qualidade do transporte público, as imutáveis enchentes, os 

inúmeros camelôs pelas ruas da cidade, principalmente na região da rua 25 de março, e o 

trânsito caótico, entre outros problemas que o paulistano conhece tão bem, por vivê-los em 

seu dia-a-dia.  

 Para evitar a crise de governabilidade vivida por Luiza Erundina (1989-92), Marta 

Suplicy, logo nos primeiros meses de governo, estabeleceu acordos com diversos 

vereadores e forças políticas. Goetz Ottmann (2006) afirma que a administração de Marta 

Suplicy foi quase que uma antítese da gestão petista de Luiza Erundina (1989-92). 

 

Estreitamente ligada aos movimentos sociais, Erundina implementou um processo de 
consulta popular (tanto meticuloso quanto ineficiente) e introduziu uma forma precoce de 
orçamento participativo; por outro lado, recusou-se a negociar cargos administrativos com 
outras forças políticas, de modo que seu governo careceu de apoio legislativo e enfrentou 
uma séria crise de governabilidade. Marta Suplicy, ao contrário, imediatamente entabulou 
acordos com diversos vereadores — sem excluir aqueles associados a políticos 
"tradicionais" — a fim de estabelecer uma maioria na Câmara, com o que seu mandato 
transcorreu exemplarmente em termos de governabilidade  (Ottmann, 2006) 

 

 Ottmann mostra como o governo de Marta Suplicy promoveu a descentralização da 

administração com a criação das 31 subprefeituras e com a implementação de uma versão 

simplificada do orçamento participativo. Entretanto, os líderes da sociedade civil 

começaram a protestar, afirmando que o governo petista não estava suficientemente 

comprometido com os processos participativos. Chegou “até a generalizar-se nos círculos 

do movimento civil a percepção de que a gestão de Marta era politicamente ambivalente 

ao combinar uma forma de governo ‘de cima para baixo’, personalista, autocrática e 

intransigente com mecanismos participativos de base” (Ottmann, 2006: 14). Marta Suplicy 

começou a ter como ferrenhos oponentes políticos vários setores da sociedade civil, vários 

deles ligados ao próprio PT. 
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 Num estudo comparativo a respeito do orçamento participativo em três cidades de 

administração petista, Ottmann encontrou um outro elemento que combinava o 

“tradicional” e o “moderno” na gestão de Marta Suplicy:  

 

O OP paulistano estava longe de ser um processo refinado e politicamente consolidado 
como o de Porto Alegre, onde já fazia parte do dia-a-dia da vida política. Paradoxalmente, 
foi ao mesmo tempo possibilitado e obstruído pelos esquemas “tradicionais” de partilha do 
poder negociados pela administração petista. Os efeitos ambivalentes da combinação 
“moderno/tradicional” se deram na forma de uma tensão mal-resolvida entre estruturas de 
democracia participativa e de democracia representativa, como pudemos verificar na 
região da subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia (Ottmann, 2006: 13). 

 

 Vários líderes comunitários afirmavam que era mais fácil conseguir serviços 

públicos por meio de canais mais "tradicionais", sendo que “muitos dos participantes do 

OP viam-no como a promessa de uma democracia civil com direitos de cidadania 

universais. Mas, ao fim, decepcionaram-se ao constatar que os resultados do processo de 

negociação de demandas foram determinados por fatores políticos de ordem partidária e 

eleitoral” (Ottmann, 2006). E concordamos com a hipótese de Ottmann quando afirma 

que:  

 

A tentativa do PT de responder a uma ampla gama de demandas clientelistas 
“tradicionais” a fim de ampliar seu eleitorado acabou por prejudicar 
significativamente as credenciais democráticas de Marta Suplicy, assim como não 
foi suficiente para lhe garantir a reeleição (Ottmann, 2006). 

 
 Como é possível verificar na primeira parte da tese, onde analisamos a votação de 

Marta Suplicy nas zonas eleitorais, percebemos que o PT pode ter sido prejudicado com 

essa estratégia na periferia da cidade.  

 Durante a campanha eleitoral de 2000, a imagem da candidata Marta Suplicy era a 

de educadora. Em seus programas, eram enfatizadas as propostas para a área social, como 

o “Programa Bolsa-Trabalho” e o “Programa Renda Mínima” (Reis, 2003). Em 2004, a 

candidata-prefeita era uma mulher realizadora e corajosa. Os quatros anos de sua 

administração foram resumidos em seu slogan de campanha: “Marta, uma mulher de 

coragem”. Essas diferenças serão melhor exploradas na terceira parte da tese. 
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 Para avaliar quais foram as conseqüências dessa governabilidade garantida por 

Marta Suplicy, retomarei sua administração por meio de duas fontes: revista Veja SP24 e o 

site de Marta Suplicy25, que considero como a voz oficial da ex-administração municipal. 

 
Figura 4. A Prefeita Marta Suplicy no terraço do seu gabinete.  

 

 Imagem de Mario Rodrigues 
  

Numa reportagem a poucos dias do segundo turno, a revista Veja SP convidou setenta e 

dois especialistas, representantes da prefeitura e líderes da oposição (sendo que esses não 

foram quantificados na reportagem) para avaliar o governo da ex-prefeita. Essa avaliação 

se deu em dezessete áreas estratégicas da cidade, levando em conta a situação da época em 

que Marta tomou posse e as suas ações na administração. A matéria chegou à conclusão de 

que quatro áreas continuaram na mesma (camelôs, enchentes, obras viárias e saúde), seis 

melhoraram (centro, cultura, educação, habitação, projetos sociais e transporte público) e 

sete pioraram (contas públicas, funcionalismo público, gastos com publicidade, impostos, 

lixo, poluição visual e trânsito). 

 Uma comparação inicial entre essas duas fontes poderá fornecer um panorama 

mais claro do que foi a administração Marta Suplicy. Posteriormente, o resultado dessa 

comparação será confrontado com uma análise sobre os telejornais. 

                                                 
24 http://veja.abril.uol.com.br/vejasp/201004/especial2.html 
25 O endereço é www.martasuplicy.com.br. Curiosamente, o site trata apenas de alguns pontos de sua 
administração, sendo que a grande maioria coincide com as áreas que foram avaliadas positivamente pela 
mídia. 
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 No final de 2000, havia cerca de quarenta mil ambulantes em ação na cidade, dos 

quais um pouco mais da metade trabalhava com cadastro na prefeitura. As blitzes 

realizadas para identificar os camelôs irregulares eram “de faz de conta”, pois, mal a 

Guarda Civil virava as costas, os ambulantes voltavam a ocupar os mesmos pontos. Logo 

no início de seu governo, Marta publicou um decreto regulamentando a atividade. Os 

23.162 ambulantes cadastrados nas administrações anteriores tiveram de passar por um 

novo cadastramento.  

Para garantir que apenas os camelôs cadastrados trabalhassem, a prefeitura 

reforçou o número de fiscais, que subiu de cinqüenta para setecentos e quinze; porém, a 

situação só teria melhorado no centro velho. Na maior parte da capital, a situação 

continuou fora de controle. O número de camelôs não diminuiu. Se a fiscalização maior 

eliminou os camelôs não cadastrados de alguns pontos – como ocorreu em parte do centro 

–, eles migraram para outros locais. Foram criados dois shoppings populares, um em 

Guaianases e outro na região central. Foi constituída uma força-tarefa reunindo Guarda 

Civil Metropolitana (GCM), Polícia Federal e Polícias Civil e Militar, que obteve 

importantes resultados no combate ao contrabando e à pirataria. A GCM teve seu efetivo 

aumentado de 4.074 para 6.114 guardas (um aumento de aproximadamente 50%), recebeu 

261 viaturas, 164 motos e 160 bicicletas.  

Um dos grandes problemas enfrentados pelo município, o das enchentes, foi 

tratado na administração de Celso Pitta, com a inauguração de seis “piscinões”, elevando a 

capacidade de armazenamento da capital de setenta e cinco milhões de litros para 1,48 

bilhão de litros, um aumento de quase vinte vezes. Nos seus quatro anos de gestão, foram 

registradas vinte e três enchentes. No mesmo período, o índice pluviométrico da cidade foi 

de 1.244 milímetros por ano. 

A administração Marta inaugurou sete “piscinões”, o que triplicou a capacidade de 

armazenamento da capital, pois o volume de água nos reservatórios passou de 1,48 bilhão 

de litros para 4,51 bilhões de litros. Criou onze estações meteorológicas com radares para 

previsão de chuvas. Porém, enfrentou vinte e quatro enchentes, número praticamente 

idêntico ao da administração anterior. O índice pluviométrico anual também foi próximo 

ao do antecessor: 1.257 milímetros. 

A gestão Pitta deixou, para a sucessora, uma situação caótica, na parte 

correspondente a obras viárias. Entregou várias obras inacabadas, como o conjunto viário 
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Cebolinha, no Ibirapuera, e o Fura-Fila, no Ipiranga. Além disso, vários viadutos 

apresentavam sinais de deterioração e necessitavam de intervenções urgentes. Os contratos 

de pavimentação estavam suspensos e a prefeitura tinha uma dívida de R$ 50 milhões com 

as empreiteiras. Durante a administração Marta, foram construídas as duas passagens 

subterrâneas sob a Avenida Brigadeiro Faria Lima – nos cruzamentos com a Avenida 

Rebouças e a Avenida Cidade Jardim –, consideradas como as principais obras do 

governo. Programada para novembro, a entrega das obras foi antecipada para antes do 

primeiro turno das eleições.  

A prefeitura também recuperou, finalizou ou construiu vinte e seis viadutos e 

pontes. O complexo viário Cebolinha, no Ibirapuera, foi concluído com um investimento 

adicional de R$ 4,5 milhões, remanejados de obras contra enchentes. Das principais 

avenidas da cidade, quarenta e uma receberam novo asfalto. A administração, contudo, 

não apresentou um plano viário que permitisse o escoamento dos 5,7 milhões de veículos 

que circulam pela capital. As principais obras executadas melhoraram a vida de quem 

anda de ônibus, mas não trouxeram alívio para os motoristas.  

O Plano de Atendimento à Saúde (PAS), sistema de cooperativas instalado em 

1996 pelo então prefeito Paulo Maluf, e que, em grande parte, foi o que garantiu a vitória 

de seu sucessor Celso Pitta, mostrou-se, depois, insustentável: faltavam remédios, havia 

apenas quarenta ambulâncias em funcionamento e as filas nos postos dobravam os 

quarteirões. Contudo, o problema mais grave com relação ao programa eram as várias 

denúncias de corrupção. O Ministério Público calcula em um bilhão de reais o desvio de 

dinheiro nos últimos cinco anos de PAS.  

A saúde foi, sem sombra de dúvida, uma das áreas em que a administração de 

Marta Suplicy teve de realizar um trabalho de reconstrução. Assim que assumiu, Marta 

acabou com o PAS, resgatou o Sistema Único de Saúde (SUS), e transferiu ao município a 

gestão dos postos e hospitais estaduais. Essa municipalização fez com que a prefeitura 

adquirisse 875 milhões de reais por ano de repasses do governo federal. Foram criadas 796 

equipes médicas para o Programa Saúde da Família, uma das principais bandeiras do 

governo petista. Ao final do mandato, um hospital estava em fase de construção. Esse 

governo também implantou o SAMU (112 novas ambulâncias), realizou o 

reaparelhamento dos hospitais e unidades básicas de saúde, contratou quatro mil novos 
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médicos, abriu dezesseis Farmácias Populares, concluiu convênios com grandes hospitais, 

como o Albert Einstein e o Sírio-Libanês, para treinamento de pessoal e exames.  

No entanto, o atendimento permaneceu ruim. Não houve investimentos em 

requalificação profissional, e segundo uma pesquisa concluída em janeiro de 2004 pela 

própria Secretaria Municipal de Saúde, das suas 385 unidades, noventa e sete são 

consideradas em situação crítica e 204 em situação regular. Apenas cinqüenta e sete estão 

em condições satisfatórias. Vinte e sete delas não foram avaliadas. 

A região do centro histórico do município encontrava-se numa situação deplorável 

quando Marta Suplicy chegou à prefeitura. Suja, mal iluminada e infestada de camelôs. 

Dos 2,8 milhões de pessoas que passavam pelos 4,4 quilômetros quadrados dos distritos 

Sé e República durante o dia, apenas 3% permaneciam ali à noite. Cerca de cinco mil 

ambulantes encurralavam os pedestres nas calçadas. No dia em que a cidade comemorou 

450 anos, em 25 de janeiro de 2004, Marta Suplicy trocou o Palácio das Indústrias, sede da 

prefeitura desde 1992, pelo Edifício Patriarca, mais conhecido como Banespinha, 

localizado entre o Viaduto do Chá e a Praça do Patriarca.  

Doze secretarias também passaram a despachar na região central. A segurança foi 

reforçada com a instalação de sete bases comunitárias e a contratação de guardas-civis, 

cujo contingente aumentou de trezentos para oitocentos. O chamado Corredor Cultural foi 

a mais importante das obras de reurbanização. Ele redefiniu o traçado da rua Xavier de 

Toledo, facilitando o tráfego, e repaginou o piso, a iluminação e o paisagismo das praças 

Dom José Gaspar e Ramos de Azevedo. Cinco prédios da região foram reformados, e o 

edifício São Vito foi desapropriado. Os camelôs que enchiam os calçadões não chegaram a 

desaparecer da paisagem, mas ruas como a 15 de Novembro, os viadutos do Chá e Santa 

Ifigênia, durante o dia, estavam livres deles. Postes receberam pintura, lâmpadas de 

mercúrio foram substituídas pelas de sódio, mais potentes, e os novos globos, com 

refletores internos, multiplicaram o alcance da luz. O centro da cidade experimentou um 

vigoroso processo de revitalização durante a sua administração.  

A visão de cultura vigente durante os governos de Paulo Maluf e Celso Pitta pode 

ser resumida pelo trabalho do então secretário municipal de cultura, Rodolfo Konder, que 

ficou por oito anos no cargo e que promovia, em média, dois mil eventos por mês26. O 

                                                 
26 Conforme a reportagem da revista Veja SP, essa conta inclui desde oficinas de pipa em bibliotecas até a 
apresentação de algumas das maiores orquestras do mundo no Parque do Ibirapuera. 
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Teatro Municipal e seus corpos estáveis, sete teatros de bairro e catorze casas de cultura 

foram entregues, as quais funcionavam com uma programação variada. Entretanto, a 

crítica mais freqüente dizia respeito à pouca atenção dada à periferia.  

A principal mudança na administração de Marta Suplicy ocorreu com a 

inauguração dos CEUs. Em cada uma das vinte e uma unidades, construídas nas regiões de 

menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), havia uma sala de teatro e cinema com 

quatrocentos e cinqüenta lugares, salas de dança e música, sala multiuso com capacidade 

para receber cento e dez pessoas, biblioteca e estúdio de rádio e TV. Segundo a Secretaria 

de Cultura, cerca de 390 mil pessoas participaram, até abril de 2004, dos 1.340 eventos 

organizados nesses centros. Finalmente, a cultura chegou à periferia. 

A administração municipal destinou R$ 5,6 milhões para trinta e três projetos de 

cinema, R$ 900 mil para trinta e cinco grupos de dança e R$ 6 milhões para sessenta 

grupos de teatro. Foram comprados 151 mil livros, contra os 102 mil da gestão anterior.  

Na educação, a grande herança da administração Pitta para a nova gestão foram as 

sessenta e uma “escolas de lata” (galpões cobertos com telhas metálicas, que ficavam um 

forno no verão e um gelo no inverno). Elas foram uma solução provisória para a falta de 

escolas, uma vez que permitiram abrir 17.400 vagas nas escolas municipais. Durante a 

administração de Marta Suplicy, cinco escolas de lata foram substituídas por escolas 

convencionais, cinco foram absorvidas pelos CEUs, e outras cinqüenta e uma seriam 

substituídas por prédios em obras. O saldo foi muito positivo, se comparados o número de 

vagas nas escolas criadas por Pitta (17.400) e por Marta (200.000).  

Porém, a decisão de distribuir uniformes de inverno e de verão para todos os 

estudantes e de oferecer transporte gratuito (Programa Vai e Volta) a 10% dos alunos 

recebeu fortes críticas, uma vez que esses gastos foram incluídos nos 31% do orçamento 

reservados para a educação. Como esses tipos de gastos eram proibidos na legislação 

anterior, Marta Suplicy enviou à Câmara Municipal, em 2001, um projeto que alterou a 

Lei Orgânica do Município. Foram construídas 189 escolas (creches, escolas de educação 

infantil e ensino fundamental, e CEUs), e contratados 13,8 mil professores por concurso 

público. 

Quase metade da população paulistana já vivia em habitações precárias. Contavam-

se cerca de 2,5 milhões de moradores em loteamentos clandestinos, 2 milhões em favelas e 

500 mil em cortiços. Em seus quatro anos de mandato, Celso Pitta construiu 4.654 
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unidades habitacionais (Projeto Cingapura e Cohab). Na administração de Marta Suplicy, 

entregaram-se 23 mil novas unidades habitacionais, com a urbanização de bairros e favelas 

(Programa Bairro Legal), a regularização de títulos de moradia e o estímulo à ocupação 

residencial do centro da cidade.  

Foi retomado o programa de mutirões da administração de Luísa Erundina (1988-

1992), paralisado durante os governos Maluf e Pitta, atendendo 15 mil famílias. Iniciativas 

como o “Morar no Centro” procuraram evitar a migração de moradores para a periferia da 

cidade. Foram distribuídas 3.600 unidades na região central. Com a chamada locação 

social, famílias que ganham até três salários mínimos passaram a ter acesso a moradia 

pagando aluguéis que variam entre 10% e 15% da renda familiar. O programa Bairro 

Legal beneficiou cerca de 160 mil famílias, e 51 mil mutuários da Cohab receberam 

escritura. Em todas as ações, havia, como princípios, o respeito à população e o resgate da 

cidadania.  

Quando Marta assumiu a prefeitura, o contingente de miseráveis da cidade era 

calculado em 300 mil famílias, e havia 8.700 moradores de rua. Existiam catorze abrigos 

para atendê-los. O número de albergues e abrigos especiais passou de catorze para trinta e 

seis. Durante toda a sua administração, Celso Pitta aplicou R$ 25 milhões na área. Na 

gestão petista, foram investidos R$ 725 milhões no combate à desigualdade social, 

atendendo as famílias mais pobres, em todas as regiões da cidade. No conjunto de 

programas, 490 mil famílias foram beneficiadas, totalizando dois milhões de pessoas, 

quase 20% da população.  

Os principais programas sociais foram o Renda Mínima (auxílio de R$ 114, em 

média, para famílias de baixa renda e com filhos de 0 a 14 anos matriculados em escolas 

públicas); o Bolsa-Trabalho (benefício de 45% do salário mínimo, durante seis meses, 

para desempregados de 16 a 20 anos); o Começar de Novo (assistência de R$ 120 

mensais, durante seis meses, para adultos com mais de 40 anos sem colocação no 

mercado); e o Banco do Povo (central de crédito popular para pequenos empreendedores).  

De acordo com a ex-administração municipal, dos resultados mais importantes 

desta política de inclusão social, destacam-se a redução da violência na cidade e a melhora 

do desempenho escolar das crianças da periferia. O investimento no combate à pobreza e o 

estímulo à geração de novos empregos seria a raiz da queda de 36% no número de 

homicídios na cidade. 
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Entre 1995 e 2000, o número de passageiros transportados por ônibus caiu de 168 

milhões para 92 milhões por mês. A queda era o resultado da falta de investimento na 

qualidade do serviço e da invasão do transporte clandestino - que transportava, em média, 

30 milhões de passageiros por mês. Além disso, parte da população passou a utilizar o 

automóvel. Com a perda de usuários e a piora do trânsito, os custos aumentaram e a tarifa 

só não disparou por causa do subsídio municipal. Em 2001, 10 mil ônibus velhos e 15 mil 

“perueiros” clandestinos circulavam pela cidade. 

Marta renovou parte da frota e colocou em circulação 8.596 novos veículos. A 

idade média dos ônibus diminuiu de dez para cinco anos. No sistema formado por vans e 

microônibus, a idade média da frota é de três anos. O transporte local nos bairros, antes 

irregular, passou a ser feito por seis mil microônibus, com os condutores organizados em 

cooperativas. A estrutura do sistema foi totalmente modificada.  

Investiu-se também na infra-estrutura viária, com a construção de mais de cem 

quilômetros de grandes corredores para os coletivos. Foram inaugurados oito corredores 

de ônibus (Passa-Rápido). De 2001 a 2004, foram construídos dez novos terminais de 

ônibus na cidade. 

 Entretanto, a maior ação da gestão petista na área do transporte público foi a 

implementação do Bilhete Único, um cartão eletrônico que permite, com o pagamento de 

uma só tarifa, pegar quantos ônibus a pessoa precisar no intervalo de duas horas. O 

resultado foi uma economia, em média, de R$ 60 por mês, por passageiro. Em abril de 

2005, 83% das passagens foram pagas com o Bilhete Único. O lançamento do Bilhete 

Único, nas semanas que antecederam o início da campanha eleitoral, pode ter sido um erro 

de estratégia da campanha. O programa foi visto por muitos cidadãos como um plano 

eleitoral. Porém, alguns especialistas acreditavam que a implementação do Bilhete Único 

pode causar diminuição das receitas e sufocar o sistema, enquanto a administração 

municipal afirmava que a utilização da bilhetagem eletrônica em todos os veículos 

reduziria em muito a fraude e a evasão de receita. 

Em 2000, a administração de Celso Pitta renegociou a dívida do município com o 

governo federal. Conseguiu juros de 6% ao ano e comprometeu 13% do orçamento para 

amortizar o débito em parcelas mensais de cerca de R$ 100 milhões. Quando Marta 

Suplicy assumiu, a cidade devia R$ 21,6 bilhões. Durante sua gestão, a dívida líquida da 

prefeitura aumentou em 38% do fim de 2000 a agosto de 2004. Em novembro de 2002, 
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optou por não pagar uma parcela extra de R$ 3,1 bilhões à União. Com isso, os juros 

cobrados passaram de 6% para 9%, retroativos ao início do acordo. Marta contraiu 

empréstimos da ordem de R$ 439 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – bem 

menos do que Paulo Maluf (3,9 bilhões) e muito mais do que Celso Pitta (251 milhões). 

No dia 20 de junho de 2005, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM) 

aprovou as contas de 2004 da gestão Marta Suplicy.  

A decisão do TCM refutou a campanha movida contra a sua administração 

municipal pelo então prefeito eleito José Serra e pelo PSDB, amplificada pelas mídias27, 

que sustentavam que a cidade de São Paulo havia sido deixada em situação de caos 

financeiro e que Marta descumprira a LRF. As contas de 2004 da gestão Marta foram 

aprovadas pelo TCM, que deverá enviá-las à Câmara. As de 2001, 2002 e 2003 já tiveram 

aprovação do TCM e da Câmara Municipal. 

Marta encontrou a máquina administrativa com sérios problemas em 2001. Os 116 

mil funcionários tinham férias e pagamentos de reajustes em atraso, o que fez com que a 

prefeita herdasse uma dívida trabalhista de R$ 39 milhões. Em 2001, a despesa com eles 

era de R$ 3,5 bilhões, o equivalente a 42% da receita líquida do município. 

Na área de gestão de recursos humanos, sua administração investiu na capacitação 

dos funcionários, com cursos de informática, atendimento e prestação de serviços. O piso 

salarial do funcionalismo foi elevado de R$ 260 para R$ 429 e planos de carreira foram 

instituídos. Em 2002, foi criado o SINP (Sistema de Negociação Permanente), fórum onde 

funcionários públicos municipais e governo puderam dialogar permanentemente. Para o 

combate à corrupção, foi criada, por lei, a Ouvidoria Geral do Município, que recebe e 

apura denúncias sobre irregularidades nos serviços e na conduta de servidores públicos. 

                                                 
27 Realmente, este discurso estava presente na reportagem da revista Veja SP de 20 de outubro de 2004: “A 
cidade vive uma situação caótica em suas contas. A dívida paulistana corresponde a quase 233% do valor de 
suas receitas líquidas – a Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada em 2000 com o objetivo de fixar 
limites para a ação dos governantes no trato do dinheiro público, permite um máximo de 178%. Para se ter 
uma idéia, a média de endividamento das outras capitais brasileiras está em 38%. Como é praticamente 
impossível enquadrar a dívida colossal na Lei de Responsabilidade Fiscal até maio de 2005, quando vence o 
prazo concedido pelo Senado para que todos os municípios se ajustem, Marta tem dito que, se reeleita, vai 
“sentar para conversar com Lula” – insinuando que a proximidade com o presidente facilitará as coisas para 
São Paulo. “Essa dívida não é minha”, afirma Marta. “Foram os juros dos oito anos do governo Fernando 
Henrique que levaram não só a cidade de São Paulo a essa situação, como muitos municípios e o governo do 
Estado”. É o grande problema que ela terá para resolver a partir do ano que vem, se for reeleita ou, essa sim, 
a verdadeira “herança maldita” deixada para José Serra. 
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Foi também criada a Lei da Via Rápida, para abreviar o tempo de duração dos processos 

administrativos contra funcionários. 

No entanto, entre 2001 e 2003, o número de servidores públicos aumentou de 116 

mil para 130 mil. Com isso, os gastos com pessoal cresceram em 26%. No início de seu 

governo, oitocentos funcionários fantasmas foram demitidos, e oito mil funcionários sem 

concurso, contratados. Mais tarde, parte das vagas foi preenchida por concursados. Em 

empresas públicas como Prodam, Anhembi e Emurb, o número de funcionários foi 

reduzido de 2.891 para 1.569.  

Durante a gestão Pitta, apenas a alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU) subiu: de 0,6% para 1%. No início da administração Marta Suplicy, o paulistano 

gastava 4,75% de sua renda com tributos municipais, que rendiam por ano R$ 3,3 bilhões 

à prefeitura. No final de seu mandato, o paulistano gastava 8,35% de sua renda com os 

tributos municipais, quase o dobro, se comparado à administração anterior.  

A gestão petista criou as Taxas do Lixo (imóveis residenciais pagavam de R$ 6,67 

a R$ 66,57 por mês; os não-residenciais, entre R$ 19,97 e R$ 133,15) e de Iluminação 

(residências com consumo mensal de energia superior a 79 quilowatts pagavam R$ 3,50 

mensais; imóveis não-residenciais, R$ 11). Implantou uma política de justiça tributária, 

por intermédio do IPTU progressivo, em que os imóveis de menor valor, que predominam 

nas regiões mais pobres, pagam menos ou nada pagam. Com isso, um milhão de 

contribuintes foram isentos do imposto. Outros 700 mil passaram a pagar menos de 1%, 

alíquota anteriormente aplicada a todos, indistintamente.  

O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) sofreu reajustes, que 

chegaram a 492,5%. As reclamações foram tantas que a prefeitura retrocedeu de sua 

decisão, e autorizou descontos de 40%, em 2003, e de 20%, em 2004. Para atrair 

empresas, a alíquota em alguns setores foi reduzida de 5% para 2%. Criada em 2002, a 

Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE) substituiu a Taxa de Localização, 

Instalação e Funcionamento (Tlif), e incide sobre todos os estabelecimentos comerciais. 

Em alguns casos, o aumento provocado pela taxa foi de 600%. Esse conjunto de taxas, 

impostos e aumento de alíquotas rende R$ 1,6 bilhão por ano a mais à prefeitura.  

Em 2000, as tarefas complementares do serviço de lixo, como pintura de meios-

fios, capinação, roçagem, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo, desobstrução de 

valas e raspagem de vias de trânsito, foram suspensas pela administração de Celso Pitta 
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em algumas regiões da cidade. O governo encaminhava as dezesseis mil toneladas de 

resíduos domiciliares recolhidas por dia a dois aterros. A coleta seletiva era executada de 

maneira informal por catadores de rua, empresas privadas e cooperativas. No início do 

mandato, Marta recorreu a contratos emergenciais28 para realizar os serviços 

complementares de limpeza que foram desativados por Pitta. No fim de 2002, o 

Legislativo aprovou a Taxa do Lixo. O programa Coleta Seletiva Solidária foi 

implementado em 2003. Em 2004, funcionava com catorze centrais de triagem. Eram 

recolhidas diariamente oitenta e cinco toneladas de materiais recicláveis – contra cinco 

toneladas das gestões anteriores.  

Em abril de 2004, com a revelação dos ganhadores de uma grande licitação para o 

serviço do lixo, descobriram-se indícios de fraude no processo. Duas pessoas – uma em 

Porto Alegre e outra em São Paulo – haviam antecipado os nomes dos vencedores, 

registrando em cartório quais seriam os consórcios ganhadores: a São Paulo Limpeza 

Urbana e a Bandeirantes 2. Os contratos têm duração de vinte anos, prorrogáveis por igual 

período, e com valores milionários. Por ano, a prefeitura deverá pagar uma média de R$ 

517 milhões às empresas – quase 50% a mais do que era gasto em 2004. No mesmo mês, a 

concorrência foi suspensa pela Justiça, mas a prefeitura conseguiu cassar a liminar. No dia 

25 de agosto, a administração municipal voltou atrás e decidiu desconsiderar o resultado 

da licitação. Apesar do recuo, Marta não abriu mão desse modelo de licitação, e assinou 

novos contratos em outubro. Além dos problemas envolvendo a concorrência, uma blitz 

judicial encontrou indícios de fraude em documentos das empresas Cliba, Queiroz Galvão 

e Vega. Elas foram acusadas pelo Ministério Público de participarem de um esquema que 

adulteraria as planilhas de varrição e eliminaria falhas apontadas por agentes vistores.  

No final de 2000, a cidade estava suja, cheia de pichações e anúncios por todo 

canto. As administrações regionais de então, substituídas posteriormente pelas 

subprefeituras, que fiscalizam e multam as irregularidades, jamais consideraram prioritário 

o problema da poluição visual. Em 2003, a gestão petista sancionou a Lei da Paisagem 

Urbana, que regulamenta outdoors, faixas, placas, banners etc. Extremamente permissiva, 

a lei autorizava que esse tipo de publicidade se espalhasse em todas as avenidas de grande 

porte e em ruas que ligam bairros. Os painéis podiam ter até quinze metros de altura, o 

                                                 
28 Suspeitas de irregularidades fizeram a Câmara Municipal aprovar a abertura de uma CPI para apurar a 
contratação dessas empresas, mas nada constou no relatório final contra a administração municipal. 
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equivalente a um prédio de cinco andares (antes, a altura máxima variava de 6 a 9 metros). 

Até os publicitários consideravam excessivo que a cidade tivesse cerca de onze mil 

outdoors, backlights e cartazes regulamentados, o que só foi possível com a lei aprovada 

pela Câmara Municipal e sancionada pela prefeita.  

Em 2000, 3,5 milhões de carros circulavam pelas ruas de São Paulo. Os índices de 

congestionamento ficavam entre 70 e 80 quilômetros, no pico da manhã, e 110, no pico da 

tarde. Em 2004, os números oficiais da administração de Marta Suplicy apontavam para 

uma realidade que os motoristas e passageiros do transporte público da capital, presos em 

engarrafamentos diários, não reconheciam. Segundo essas estatísticas, os índices de 

congestionamento eram semelhantes aos registrados em 2000. Sublinhe-se que isso só 

aconteceu porque a CET mudou o critério de aferição dos engarrafamentos. A empresa 

diminuiu a extensão de vias monitoradas de 545 para 477 quilômetros, além de cortar os 

funcionários responsáveis pela medição, e 60% das mais de duzentas câmeras instaladas 

na capital para também monitorar o trânsito estavam desativadas.  

A frota circulante aumentou para 4 milhões de veículos, e a gestão petista não 

tomou medidas efetivas para diminuir os congestionamentos. Outro fator que agravou a 

situação do trânsito foi a realização simultânea de uma série de obras viárias. 

A administração de Celso Pitta reduziu drasticamente as despesas com publicidade, 

em comparação com a de Paulo Maluf. Seus gastos ficaram concentrados em 1997 e 1998, 

caindo no último ano de seu governo. Mesmo assim, deixou uma conta de 8 milhões de 

reais em contratos publicitários para a administração seguinte. Os gastos publicitários 

durante a gestão petista foram bem elevados: até outubro de 2004, foram consumidos R$ 

148 milhões. Ou seja, praticamente o dobro do que gastou Celso Pitta (R$ 75 milhões, em 

valores atualizados). A administração de Marta Suplicy conseguiu chegar bem perto até de 

Paulo Maluf, um campeão em matéria de propaganda (também em valores atualizados, R$ 

163,4 milhões).  

Apesar do elevado gasto com publicidade, a secretaria de comunicação da 

administração de Marta Suplicy não conseguiu fazer chegar à população paulistana todas 

as melhorias promovidas pela gestão. Abaixo, temos um quadro comparativo de algumas 

das realizações das duas administrações municipais. 
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Tabela 14: As principais realizações das administrações de Celso Pitta (1996-2000) e 
Marta Suplicy (2000-2004). 

 Celso Pitta Marta Suplicy 

Policiais da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM) 

 
4.074 

 
6.114 

Número de Fiscais Municipais  
50 

 
715 

Capacidade de volume de água nos 
reservatórios (Piscinões) 

 
1,48 bilhão de litros 

 
4,51 bilhões de litros 

Número de vagas criadas nas escolas 
municipais 

 
17.400 

 
200.000 

Criação de unidades habitacionais  
4.654 

 
23.000 

Investimentos no combate à 
desigualdade social 

 
R$ 25 milhões 

 
R$ 725 milhões 

Número de albergues e abrigos  
14 

 
35 

Dívida municipal  
R$ 14,5 bilhões. 

 
R$ 31 bilhões 

Número de servidores públicos  
116 mil 

 
130 mil. 

Piso salarial do funcionalismo  
R$ 260 

 
R$ 429 

Gastos dos paulistanos com impostos 
municipais 

 
4,75% de sua renda 

 

 
8,35% de sua renda 

Gastos publicitários R$ 8 milhões R$ 148 milhões 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional 
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2.3. De Chanel na lama: a imagem de Marta Suplicy pela mídia 

 

 Para resgatar a imagem da prefeita Marta Suplicy que aparecia na mídia, foram 

selecionados dois momentos de sua administração: a semana de 11 a 13 de agosto de 2003 

e as semanas de 11 a 14, e de 17 a 21 de maio de 2004. No primeiro momento, analisamos 

as matérias públicas nos meios televisivos e em jornais. Já no segundo, focamos as 

publicadas pelas emissoras de rádios e televisão.  

 Justificamos a escolha desses momentos por serem eventos próximos ao seu final 

de mandato. A semana de agosto de 2003 foi selecionada devido a um incidente ocorrido 

durante um discurso da prefeita na faculdade de direito da USP. Já as semanas em maio de 

2004 foram escolhidas por estarem ligadas ao começo da disputa eleitoral. A metodologia 

de análise foi distinta, para cada um dos momentos escolhidos, uma vez que nos pareceu 

que a utilização da mesma não era a mais apropriada, devido à seleção dos eventos 

pesquisados e da amostra. 

 

Tabela 15: Seleção das semanas e metodologias utilizadas para a análise. 
Período Tipo de veículo Metodologia Fatos Marcantes 

 

11 a 13 de agosto de 

2003 

 

 

Meios televisivos e 

em jornais. 

 

Qualitativa: análise 

de conteúdo das 

matérias. 

O protesto de um 

estudante na 

Faculdade de Direito 

no Largo São 

Francisco. 

 

11 a 14 e de 17 a 21 

de maio de 2004 

 

 

Emissoras de rádios 

e TV. 

 

Quantitativa: análise 

dos temas presentes e 

dos enquadramentos 

das matérias. 

Lançamento do 

Bilhete Único e da 

confirmação de José 

Serra como 

candidato. 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-setting e Agenda Institucional. 

 

A Legislação Eleitoral que vigorava – nº 9.504 de 1997 – para os meios de 

comunicação, sendo extremamente rígida, previa que as emissoras deveriam dar espaço 

igual a todos os candidatos que disputavam a corrida eleitoral, controlando, dessa forma, o 
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tratamento diferenciado a determinado candidato. As emissoras censuravam certos temas 

que poderiam ferir algumas candidaturas, e abrir possibilidade de processos judiciais por 

parte de candidatos que se sentissem prejudicados ou caluniados pelas emissoras. Portanto, 

o mês de maio representou para os meios de comunicação o último mês no qual poderiam 

analisar a situação política de forma mais crítica, e também, com possíveis preferências 

partidárias.  

 As convenções partidárias marcam o início oficial da campanha eleitoral para a 

maior parte dos cidadãos que passam a acompanhar as notícias sobre a disputa eleitoral 

pelos telejornais. Antes da realização das convenções, existem apenas especulações. 

Oficialmente, não se pode dizer que determinada pessoa pública é o candidato do partido, 

o que torna o cenário político e eleitoral incerto. O período para a realização desses 

eventos é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para a disputa eleitoral de 2004, 

as convenções foram realizadas durante os dias 10 e 30 de junho. Já o período da 

campanha eleitoral oficial é delimitado pelo HGPE, que começou no dia 17 de agosto e foi 

até 29 de outubro. Segundo a Legislação eleitoral, os programas eleitorais foram exibidos 

às segundas, quartas e sextas-feiras; das 7:00 às 7:30 e das 12:00 às 12:30, no rádio; 13:00 

às 13:30 e 20:30 às 21:00, na televisão. 

 

2.3.1. O incidente no Largo São Francisco. 

 

Foram analisadas todas as reportagens do dia 11 até 13 de agosto de 2003, e 

acredita-se que o fato por elas noticiada só adquiriu a relevância que teve na mídia devido 

a uma infeliz frase do então Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos. Esse lamentável 

episódio, por outro lado, serve para ilustrar a maneira com que a mídia tratou Marta 

Suplicy em seus quatro anos de governo.  

 O repórter Britto Júnior, durante o telejornal SPTV 1ª ed., anunciava que a 

“imprensa do Brasil inteiro” estava acompanhando o evento da Faculdade de Direito da 

USP, e que contava com a participação de vários convidados, destacando a presença do 

Ministro da Justiça. Porém, o primeiro telejornal que divulgou o imprevisto que ocorreu 

durante o discurso da prefeita Marta Suplicy foi o Gazeta on-line, com a seguinte matéria 

da repórter Tatiana Ferraz: 
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Tatiana Ferraz: Manifestantes causam mal estar na comemoração do centenário do Centro 
Acadêmico XI de Agosto, na Faculdade do Largo São Francisco em São Paulo. Uma 
galinha preta viva foi arremessada contra a prefeita Marta Suplicy no momento em que ela 
discursava. Os estudantes também receberam cédulas de dinheiro para protestar contra a 
criação da taxa do lixo. A prefeita aproveitou o tumulto e falou de improviso. Marta 
destacou a construção dos CEUs, Centro Educacional Unificados, o maior investimento do 
país na área de ensino público. A prefeita acusou o PSDB pelo protesto. O Ministro da 
Justiça, Márcio Thomaz Bastos, também presente na comemoração, disse que os 
estudantes passaram dos limites e lamentou que o fato tenha acontecido num dos locais 
símbolos da democracia e da luta contra o autoritarismo. 

 
 A repórter, ao divulgar a matéria, não enfatizou o infeliz episódio. Apenas 

comentou o ocorrido, reforçando mais a reação da prefeita, que aproveitou para fazer 

campanha de sua administração, e a lamentação que foi feita pelo Ministro da Justiça, sem 

colocar em destaque a sua lamentável frase. No mesmo dia, a prefeita participou ao vivo 

do programa Brasil Urgente, apresentado pelo repórter José Datena, que comentou 

brevemente o fato:  

 

Datena: (...) hoje, por exemplo, tacaram uma galinha na prefeita Marta Suplicy. Você pode 
achar o que quiser, de quem você quiser, mas partir para agressão, para esse tipo de coisa, 
sabe, eu não acho isso aceitável. (...) parece que a prefeita até levou numa boa, quis 
conversar com o rapaz e tal. Tem que ter calma porque senão não sei aonde é que vamos 
parar nesse país. Não sei onde nós vamos parar nesse país não. E deve ter sido no mínimo 
uma experiência diferente, né? Uma galinha atirada em cima da senhora, né? Prefeita, boa 
noite. 
Prefeita Marta Suplicy: Oi, boa noite. 
Datena: Como é que a senhora recebeu isso? Chegou a conversar com o rapaz? 
Prefeita: Não, eu falei para ele que o Centro XI de Agosto é um centro de liberdade 
democrática e que era melhor ele subir no palco e falar o que ele estava pensando, o que 
ele era contra. Mas era um grupo que tinha um partido, de um partido sei lá das quantas, 
mas eu também achei que aquela galinha era uma galinha tucana. 

  

 A prefeita não ocupou muito tempo da entrevista ao vivo com o repórter para 

comentar o fato, e aproveitou para atacar o PSDB com a afirmação de que a galinha era 

“tucana”. Notou-se que a cor da galinha não foi mencionada em nenhum momento pelo 

entrevistador. Sabe-se que, em nossa cultura popular e religiosa, a galinha preta tem um 

forte significado; sem a especificação da cor, a galinha passa a ter um significado 

completamente diferente, sendo exatamente esse o significado que foi dado pelo Ministro 

da Justiça e que acabou gerando a infeliz frase sobre a polêmica.  

 O apresentador Carlos Tramontina, do telejornal SPTV 2ª ed., divulgou a 

informação sem acrescentar a cor da galinha, mas não afirmou que a galinha havia sido 
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atirada na prefeita. Informou, apenas, que ela havia sido vaiada. Percebe-se que o enfoque 

da matéria foi completamente diferente do apresentado pelo repórter Datena. 

 
Carlos Tramontina: Um grupo de estudantes de Direito vaiou, hoje, a prefeita Marta 
Suplicy durante a comemoração dos 100 anos do Centro Acadêmico XI de Agosto. 
Quando a prefeita começou a discursar, o estudante jogou uma galinha viva no meio das 
autoridades. Marta Suplicy afirmou que a manifestação foi democrática, porém, de mau 
gosto. 

 

 A famosa frase do Ministro da Justiça foi divulgada pela primeira vez no Jornal 

da Record, que tinha como âncora o apresentador Boris Casoy. A reportagem seguia 

parcialmente a linha da matéria apresentada pela Rede Globo em seu telejornal vespertino. 

Comentou brevemente a história de luta do Centro Acadêmico e da arca que foi enterrada, 

mas o destaque ficou para o episódio: 

 
Boris Casoy: Uma galinha preta arremessada por um estudante de direito da USP quase 
atinge a prefeita paulistana Marta Suplicy. Foi um protesto planejado por um grupo de 
alunos na comemoração do centenário do Centro Acadêmico XI de Agosto. O Ministro da 
Justiça Márcio Thomaz Bastos não gostou. A reportagem é de Heleine Heringer. 
Heleine Heringer: A tal ira foi a festa do centenário. Convidados ilustres, orquestras, 
discursos e o da prefeita Marta Suplicy do PT um grupo de estudantes vaiou, agitou 
dinheiro (...) contra as novas taxas criadas pela Prefeitura, ainda atirou uma galinha preta 
viva em direção à prefeita, retirada rapidamente do palco. Marta Suplicy abandonou o 
discurso escrito sobre o XI de Agosto e fez um de improviso defendendo sua 
administração, depois jogou a culpa na oposição. O Ministro da Justiça tentou sair em 
defesa da prefeita, mas a frase ficou meio estranha. 
Márcio Thomaz Bastos: Eu acho que jogar uma galinha é uma ofensa, seria como se 
algum homem estivesse falando se jogasse um veado lá dentro. 
Boris Casoy: Precisa ser um Hulk para jogar esse veado (risos). Jogar uma galinha preta na 
prefeita, pelo amor de Deus, um desrespeito. 
  

 Outro programa que noticiou o fato foi o Programa do Ratinho, do SBT. O 

apresentador faz uso de uma linguagem própria para seu público-alvo, que é, em sua 

maioria, de baixa instrução escolar. 

 
Sombra: Aconteceu. Durante cerimônia de comemoração de 100 anos do Centro 
Acadêmico XI de Agosto da Faculdade de Direito do Largo São Francisco em São Paulo, 
estudantes atiraram uma galinha preta na prefeita Marta Suplicy. Segundo estudantes, o 
protesto contra ela queria demonstrar que eles gostariam de despachar a prefeita. O 
estudante Ernest Hellmuth – 18 anos – assumiu ter atirado a galinha. Ele afirmou ser de 
uma facção chamada Partido Feudal que faz oposição à atual presidência do Centro 
Acadêmico. O símbolo do Partido Feudal é uma galinha. 
Marta Suplicy: Eu tenho aqui um discurso muito bonito e pronto sobre a história do XI de 
Agosto, mas eu acho que vou falar de outra coisa, eu vou falar do que tem sido essa 
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prefeitura, porque parece que a maioria ou não gostou, não entendeu ou tá do contra, não 
sei. 
Márcio Thomaz Bastos: Eu acho que jogar uma galinha é uma ofensa, seria como se algum 
homem estivesse falando se jogasse um veado lá dentro. 
 Ratinho: (...) Viu, você que jogou, você que bolou, sabe, eu não estou aqui defendendo a 
prefeita não, eu defenderia qualquer prefeita numa atitude dessa, teve um papel de idiota. 
Você não está se formando para ser estudante, você está se formando para ser idiota e toda 
essa facção, aliás, você já deveria parar de estudar, você como idiota, você já está formado. 
Você é tudo isso, você é tudo aquilo que o Brasil não precisa, um estudante burro, imbecil, 
desrespeitoso, falhoso, você é tudo aquilo que o Brasil não precisa, tudo aquilo que o 
Brasil não precisa. (...) eu quero em nome das pessoas de bem pedir desculpas para a 
prefeita, porque eu acho que é meia dúzia de imbecil. 

 

 A matéria informa o nome do estudante responsável, o motivo e o que ele queria 

dizer ao jogar a galinha preta na prefeita, mas o apresentador releva essas informações e 

ofende verbalmente o estudante diversas vezes. Ao mesmo tempo em que sai em defesa da 

prefeita, faz várias críticas a sua administração, principalmente aos CEUs.  

 Ainda da emissora SBT, o telejornal Jornal do SBT apresentou o episódio de uma 

maneira bem diferente da anterior, o que demonstra como os mesmos fatos podem ser 

apropriados e modelados pelos apresentadores e seus programas: 

 

Hermano Hening: Estudantes da mais famosa faculdade de Direito do país, a do Largo São 
Francisco em São Paulo, hostilizaram a prefeita da cidade Marta Suplicy nesta segunda-
feira, alguns deles jogaram uma galinha preta contra a prefeita durante as comemorações 
do centenário do Centro Acadêmico XI de Agosto. A festa dos estudantes da mais antiga e 
conceituada faculdade de Direito do país começou de forma vistosa com música clássica 
num clima de confraternização entre veteranos e novos alunos. A escola do Largo São 
Francisco no centro de São Paulo é lembrada como um dos mais importantes fóruns de 
debates e luta pela democracia. O Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, ex-aluno da 
São Francisco compareceu à solenidade representando o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. Logo após a chegada da prefeita Marta Suplicy foi lançada contra ela uma galinha 
preta comprada por um grupo de estudantes insatisfeitos com a administração dela. A 
galinha não chegou atingir a prefeita, mas foi um momento de grave constrangimento. 
Embaraçada, a prefeita começou o discurso se dizendo surpresa com o episódio. 
Marta Suplicy: Podia conversar em vez de ficar jogando uma galinha, que é isso? 
Hermano Hening: Marta Suplicy ainda convidou um dos agressores para se explicar. Mas, 
a presidente do Centro Acadêmico impediu de falar e se desculpou pelo ato de desrespeito. 
Márcio Thomaz Bastos: Constrangeu. Eu acho que jogar uma galinha é uma ofensa, seria 
como se algum homem estivesse falando se jogasse um veado lá dentro, havia sim a 
vontade de ferir, a vontade de agredir, eu acho que passou um pouco do limite.  

 

 O apresentador limitou-se a informar o ocorrido, sem fazer maiores comentários, 

como seu colega de emissora, e encerra a reportagem com a fala do Ministro da Justiça. 
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 No dia seguinte, o episódio foi parar nas páginas dos principais jornais do país e, 

novamente, nos telejornais. O Bom Dia São Paulo destacou do fato, acrescentando novas 

informações: 

 

Bournier: Estudante de Direito protesta e causa constrangimento para prefeita Marta 
Suplicy nas comemorações do centenário do Centro Acadêmico da Faculdade do Largo 
São Francisco. A prefeita Marta Suplicy enfrentou protestos e vaias durante a 
comemoração do centenário do Centro Acadêmico XI de Agosto. Até uma galinha foi 
jogada por um estudante. 
 Repórter: Quando a prefeita começou a discursar o estudante jogou uma galinha viva no 
palco. Marta Suplicy se irritou. 
Marta Suplicy: Mas de qualquer forma ele já jogou a galinha, o que é isso. Não, solta ele, 
manda ele vir falar. 
Repórter: O aluno do primeiro ano do curso de Direito tentou falar, mas foi impedido por 
outra aluna, diretora do Centro Acadêmico. 
Aluno do 1º ano: Nós do Partido Feudal... 
Diretora do Centro Acadêmico: Perdoe por causa disso, mas isso não pode acontecer, um 
desrespeito, no Centro Acadêmico XI de Agosto e, todos têm a palavra, a palavra vai ser 
dada nas palavras que sempre foi, dentro desse Centro Acadêmico e não dessa forma. 
Repórter: O Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, ex-aluno do Largo São Francisco, 
usou uma analogia para defender a prefeita que quase piorou as coisas. 
Márcio Thomaz Bastos: Constrangeu. Eu acho que jogar uma galinha é uma ofensa, seria 
como se algum homem estivesse falando se jogasse um veado lá dentro, havia sim à 
vontade de ferir, à vontade de agredir, eu acho que passou um pouco do limite. 
Bournier: A prefeita Marta Suplicy afirmou que a manifestação foi democrática, porém, 
que de mau gosto. 

  

 Novamente, a frase do Ministro da Justiça foi utilizada com o comentário do 

repórter de que ele quase piorou ainda mais a situação, mas a matéria não enfatizou que a 

galinha preta havia sido jogada na prefeita. No programa Dia – Dia, sua apresentadora, 

Olga Bongiovani, fez seus comentários ao ler uma reportagem no jornal, destacando qual 

era a intenção do ato de jogar uma galinha preta: “Uma atitude não elegante com a prefeita 

Marta Suplicy; um desrespeito. Eles queriam mesmo é despachar a prefeita”. A 

reportagem de Heleine Heringer, do Jornal da Record, foi reprisada em outro telejornal 

da emissora, o Fala Brasil, com os seguintes comentários de seus apresentadores: 

 

Alexandre Giacheto: Uma notícia que não foi nada elegante por parte de gente educada. 
Fernanda Fernandes: Educada e gente tradicional, veja só a história: uma galinha preta 
arremessada por um estudante de Direito da USP quase atinge a prefeita paulistana Marta 
Suplicy. 
Alexandre Giacheto: Nada justifica, foi um protesto planejado por um grupo de alunos na 
comemoração do centenário do Centro Acadêmico XI de Agosto. O Ministro da Justiça 
Márcio Thomaz Bastos não gostou. 
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(...) 
Fernanda Fernandes: [após a frase do Ministro da Justiça] Eu acho que não é muito por aí 
não. Também de alguma maneira a explicação foi preconceituosa de alguma forma, o que 
fica certo é que uma brincadeira de muito mau gosto e, de gente muito educada, gente 
muito tradicional, por uma, faculdade com 100 anos de tradição, futuros advogados do 
nosso país jogando uma galinha preta numa prefeita de São Paulo, uma das maiores 
cidades do mundo, uma das mais importantes que a gente tem na economia. Pode voltar a 
imagem se a gente pode ver de novo, a prefeita ficou super constrangida. Você viu aquilo 
Giacheto? 
Alexandre Giacheto: Eu estou rindo aqui, porque um ex-aluno da faculdade fez um 
comentário que quase piorou a situação, né Fernanda? Mas de qualquer forma nada 
justifica um ato como este. 
Fernanda Fernandes: Mas, parece que a presidente do Centro Acadêmico pediu desculpas, 
interrompeu ali, a prefeita ficou menos constrangida, pelo menos não foi para casa tão 
irritada. 

 

 A apresentadora Fernanda Fernandes, em seu comentário logo após a frase do 

Ministro, dá sua interpretação sobre o fato, destacando que o preconceito estava na defesa 

dada por ele. Esse posicionamento foi reforçado por seu colega Alexandre Giacheto, ao 

mencionar que a atitude do Ministro só serviu para piorar a situação.  

 Se a divulgação sobre o incidente foi mais “contida” na televisão, nos jornais a 

gafe do Ministro da Justiça foi muito mais destacada, e o ar de deboche reinou em algumas 

matérias e nas cartas dos leitores. No dia 12 de agosto, os jornais O Estado de S. Paulo, 

Folha de S. Paulo, Jornal da Tarde, Agora, Jornal do Brasil, O Globo, Diário do 

Comércio e o Diário do Grande ABC estamparam nas suas primeiras páginas a agressão 

sofrida pela prefeita.  

 De maneira geral, o fato foi noticiado da mesma forma pela imprensa: a prefeita 

Marta Suplicy chegou para a solenidade e já foi alvo de vaias e de protestos, alguns alunos 

agitavam notas de R$ 1,00 e de R$ 10,00 enquanto a chamavam de “Martaxa”, e 

levantaram uma faixa com os dizeres: “Saudação a Martaxa”, em alusão às taxas criadas 

pela administração municipal. Quando ia começar o seu discurso, um estudante do 1º ano, 

Ernest Hellmuth – 18 anos –, atirou uma galinha preta no palco onde a prefeita estava. Foi 

enfatizado pela imprensa também o discurso improvisado pela prefeita, no qual defendia 

sua administração. Na saída, a prefeita declarou que o ato tinha partido de um núcleo do 

PSDB. Depois, vinha a frase do estudante, afirmando que não havia nenhuma ligação 

partidária e que tinha jogado a galinha preta para “despachar” a prefeita. A declaração do 

Ministro era posicionada ou no meio da matéria, ou no final.  
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 O que mais chamava a atenção eram os títulos que alguns veículos deram para o 

episódio e a forma com que a frase do Ministro foi destacada. O jornal O Estado de S. 

Paulo noticiou o acontecimento com o seguinte título: “A galinha pousou no palanque: 

Marta era o alvo”. A matéria começava da seguinte forma: “Tudo ia bem na comemoração 

do XI de Agosto até que alunos soltaram a ave preta”. Num outro quadro, destaque para a 

frase do Ministro: “‘É como se um homem falasse e jogassem um veado’, diz Bastos. 

Ministro da Justiça afirma que protesto foi ‘uma ofensa’ que passou do limite”, mas 

destacavam no meio da matéria a frase dita pelo aluno: “jogamos a preta para ver se 

damos um despacho nessa prefeita”. 

 O jornal Folha de S. Paulo apresentou como título: “Estudante de Direito joga 

galinha em Marta. Prefeita foi alvo de protesto; Ministro diz que seria como ‘jogar um 

veado em homem’”. Outra matéria, no mesmo jornal, explicava que a ave é a mascote do 

partido feudal, com depoimentos dos alunos. A cor da galinha nem foi mencionada nas 

reportagens do jornal Diário de S. Paulo, que tinha como título: “Universitário atira 

galinha na prefeita durante protesto. Manifestação aconteceu na Faculdade de Direito da 

USP; onde Marta foi vaiada e estudantes a chamaram de ‘Martaxa’”. Nesse jornal, foi 

lembrado que Genoíno, José Serra e Covas já foram agredidos anteriormente em outros 

protestos. A repórter Luciana Ackermann acrescentou que outros alunos da faculdade 

reprovaram a atitude do estudante. 

 “Marta é alvo de galinha atirada por estudante” foi o título do Jornal da Tarde, que 

praticamente repetia a reportagem d´O Estado de S. Paulo. A do jornal Agora foi: 

“Estudante da USP atira galinha preta em Marta”. Os dois jornais acrescentavam a frase 

do Ministro em um texto à parte. O jornal Valor trouxe a reportagem num artigo sem 

destaque, e nem mencionava a infeliz frase. Informava que a prefeita havia sido alvo de 

um protesto e acusou o PSDB de organizar a manifestação. A cor da galinha também ficou 

ausente na matéria. 

 O título do jornal Diário do Comércio na primeira página destacava a cultura 

popular religiosa do episódio da galinha preta: “Despacho com Marta”. No meio da 

matéria, lia-se a frase do Ministro da Justiça, mas sem destaque. Já o jornal Comércio, 

Indústria & Serviços enfatizava o lado agressivo do protesto, afirmando que havia sido um 

ato de violência: “Estudante que ofendeu prefeita recebe repúdio de seus colegas”. Mais 

uma vez, a frase do Ministro não foi mencionada na reportagem. Se o jornal Comércio, 
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Indústria & Serviços não destacou a frase do Ministro, no Jornal O Globo a gafe já recebia 

ênfase no título: “Estudante joga galinha preta em Marta Suplicy. Ao defender prefeita, 

ministro comete gafe: ‘seria como se algum homem estivesse falando e jogassem um 

veado’”. Nessa cobertura, era possível ouvir as declarações da prefeita, do Ministro e do 

Estudante no site do jornal. 

 Além das reportagens produzidas pelos jornalistas descrevendo o episódio com a 

galinha preta e a frase do Ministro, alguns veículos foram adiante e colocaram matérias 

complementares sobre o caso. Nessas, ficava muito mais evidente o peso que a gafe do 

Ministro teve para aumentar a ênfase que foi dada pelos meios de comunicação. A coluna 

Metrópole, do jornalista Zé Maria dos Santos, apresentou os motivos que levaram o 

estudante ao seu ato e o preço da galinha preta na seguinte nota: 

 

Xô, Xô, galinha preta. Ernest Hellmuth, de 18 anos, o estudante da Faculdade de Direito 
do Largo São Francisco, que tocou a galinha preta em direção a Marta ontem de manhã no 
Largo, contou que o grupo comprou a penosa no Mercado Municipal a R$ 3 o quilo. Ela 
pesou quilo e meio. “Não foi uma ofensa contra a prefeita e sim contra o PT, pela forma 
como o partido interfere na política estudantil, em especial na nossa faculdade”, diz 
(Jornal da Tarde, 12/08/03). 

  

 Essa mesma linha de “notícia” foi seguida pelo jornalista Pablo Pereira na coluna 

Avenida Paulista, do jornal Diário de S. Paulo. Informava que o estudante queria 

despachar o PT, e que o símbolo do partido feudal é uma galinha branca sem cabeça – 

agora, imaginem a gravidade que o caso teria tomado, se o estudante resolvesse atirar uma 

galinha branca morta sem cabeça em direção à prefeita. A frase do Ministro da Justiça 

Márcio Thomaz Bastos apareceu no quadro Frases do jornal Diário de S. Paulo, com a 

foto do Ministro ao lado.  

 Nota-se, nessas duas colunas, que quando os jornalistas quiseram destacar o 

significado do “despacho” com a galinha preta, a frase do Ministro não era acrescentada. 

Se a intenção era, diferentemente, enfatizar o outro significado dado para o episódio, era 

obrigatório colocar a frase, conforme a nota do jornalista Anselmo Góis do Diário do 

Brasil: 

 

Ponto final. Sei não. Mas Márcio Thomaz Bastos só piorou as coisas ao dizer que ‘jogar 
uma galinha na prefeita seria como jogar um veado num homem’. O Ministro transformou 
uma língua de fogo (o fato de alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco 
jogarem uma galinha em Marta Suplicy) num incêndio (Diário do Brasil, 12/08/03). 
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 No jornal O Globo, havia uma matéria com o título: “O Ministro perdeu uma 

oportunidade de ficar calado. Ativista diz que declaração reforça estereótipo contra 

homossexuais”, na qual era analisada a declaração do Ministro: 

 

Para a especialista em etiqueta [Helena de Brito e Cunha], Márcio Thomaz Bastos cometeu 
uma gafe. 
- É uma pena que apareça um ministro para dizer uma coisa dessa. Espera-se de um 
ministro mais compostura – disse Helena. 
Para o consultor de estilo Julio Rego, foi uma declaração muito infeliz. 
- Estou muito admirado que um homem dessa posição, desse gabarito e com essa elegância 
tenha falado algo que dá uma interpretação dúbia e preconceituosa. Parece declaração de 
padre e bispo católico contra homossexuais. Por que ele não disse, por exemplo, jogar um 
ovo (em vez de jogar um veado)? – protestou Julio Rego. 
O antropólogo Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia, disse que Márcio Thomaz 
Bastos perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado: 
- Ele deveria assumir sua omissão como responsável pela segurança nacional pelo fato de 
que o Brasil é o campeão mundial de assassinatos de homossexuais. Ao associar o animal 
veado à falta de masculinidade, reforça o estereótipo de que gays seriam efeminados, 
frágeis, vítimas preferenciais do machismo e da intolerância (O Globo, 12/08/03).  

 

 O jornal ainda aproveitou para colocar uma galeria de gafes cometidas por outros 

ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. É interessante destacar ainda que na 

reportagem citada anteriormente havia uma bela foto da prefeita discursando e sorrindo 

com a legenda: “Depois do Ataque, a prefeita Marta Suplicy discursa no Centro 

Acadêmico XI de Agosto: convite ao autor do protesto para subir ao palanque”. De todas 

as reportagens publicadas, essa foto foi a que mais valorizou a imagem da prefeita. A 

jornalista Dora Kramer, na sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo, comentou da 

seguinte maneira o incidente: 

 

(...) Exibiu-se boçal o rapazola que arremessou uma galinha, durante solenidade de 
comemoração dos cem anos do Centro Acadêmico XI de Agosto, no intuito de atingir a 
prefeita Marta Suplicy. 
No afã de ofender, afrontou a si, revelando em público suas deficiências como ser humano, 
particularmente aquele tipo de preconceito muito comum em psiquismos com 
ambigüidades de gênero (...). 
A prefeita de São Paulo acertou ao manter a linha e pedir à grosseira criatura que 
explicasse a razão de tanta raiva. Errou, entretanto, ao atribuir a ação a adversários 
político-partidários (...). 
Pior a emenda 
Homem educado, o ministro Márcio Thomaz Bastos, francamente, pareceu acometido pelo 
mal da descortesia verbal que nos assola, ao tentar defender a prefeita Marta Suplicy. 
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Antes uma repreensão sóbria do que a comparação sobre os significados simbólicos de 
animais em relação aos gêneros masculino e feminino. 
Quem não havia compreendido a intenção do agressor foi informado pela explicação do 
ministro. Se piada não se explica, muito menos insinuações de quinta categoria (O Estado 
de S. Paulo, 12/08/03). 

 

 A jornalista assumiu em seu artigo o significado da ofensa que existia no ato de ter 

atirado uma galinha preta na prefeita. Em nenhum momento ela cogita a possibilidade do 

significado de “despacho” para o fato. Com duros comentários, critica a ação do estudante 

e a declaração do Ministro da Justiça. No Jornal da Tarde, a frase do Ministro também fez 

parte do quadro separado de Frases.  

 No dia 13 de agosto, o episódio da galinha preta só fez parte de um programa 

televisivo, o Fala Brasil, que destacava a declaração do Ministro da Justiça sobre a sua 

frase: 

 

Apresentadora: Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos reconheceu que a emenda saiu 
pior que o soneto, acompanhe. 
Márcio Thomaz Bastos: Olha, eu acho que a frase foi infeliz mesmo, na tentativa da defesa 
da prefeita Marta Suplicy de uma agressão que me pareceu passou dos limites, mas eu não 
fui feliz na tentativa de defesa. 

 

Nos programas da TV e em seus telejornais, o caso foi esquecido, mas os jornais 

do dia 13 de agosto ainda traziam matérias, editoriais, colunas e cartas de leitores sobre o 

incidente, além da frase do Ministro, provando que a cobertura das informações apresenta 

um tempo diferente na mídia televisiva e na mídia impressa. 

 A Folha de S. Paulo apresentava uma matéria com o arrependimento do Ministro 

da Justiça por ter feito aquela defesa, com o título: “Declaração foi ‘infeliz’, diz Ministro. 

Thomaz Bastos afirma que pretendia ‘defender a prefeita de agressão’”. A reportagem 

acompanhou a prefeita numa visita à Zona Leste. Ela não quis fazer nenhum comentário 

sobre o episódio da galinha, tampouco sobre a frase do Ministro. No jornal Agora, o título 

da matéria sobre o dia seguinte foi: “CEU, galinha e veado. Nada, nada, nada, responde 

Marta”. Ao lado desses dizeres, estava estampada a declaração do Ministro da Justiça 

sobre sua frase. O jornal também divulgava informação sobre uma nota do PSDB, na qual 

o partido repudiava a acusação da prefeita, e prometia levar o caso à Justiça.  

 Já o jornal O Estado de S. Paulo publicou uma matéria sobre as repercussões dos 

fatos ocorridos durante a comemoração do Centro Acadêmico XI de Agosto por meio dos 
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depoimentos do Ministro da Justiça, que não quis comentar a repercussão negativa criada 

pela frase, do antropólogo Luiz Mott, presidente do Grupo Gay da Bahia, do presidente do 

Centro Acadêmico XI de Agosto, Ademir Picanço de Figueiredo, e do presidente da 

Comissão Executiva do PSDB, o deputado estadual Edson Aparecido. Nesse momento, 

fica claro o poder que as palavras têm, com uma associação infeliz, a partir de um ato 

ainda mais infeliz, que acabou mobilizando tantas pessoas e ocupando tanto espaço nos 

meios de comunicação.    

 José Genoíno, outro político do PT que foi alvo de um protesto no começo de 

2003, em Porto Alegre, onde atiraram uma torta de morango e chantili em seu rosto, 

cancelou sua presença no debate que já estava marcado para acontecer entre ele e o 

presidente nacional do PSDB, José Aníbal, e que fazia parte das comemorações do 

centenário do Centro Acadêmico XI de Agosto após o episódio com a galinha preta. A 

jornalista Luciana Ackermann, do jornal Diário de S. Paulo, ainda compilava depoimentos 

de colegas do agressor e a declaração do Ministro da Justiça sobre sua gafe.  

O jornalista Zé Maria dos Santos, em sua coluna Metrópole, do Jornal da Tarde, 

informava que a Associação Parada Gay queria desculpas: 

 

“O ministro foi preconceituoso, machista e antiquado”. Assim Reinaldo Pereira Damião, 
de 39 anos, classificou a frase do Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, que 
comparou a galinha preta lançada contra Marta a um eventual veado atirado contra um 
homem. Reinaldo é diretor da Associação Parada Gay, que ia se reunir ontem à noite para 
lançar uma nota de protesto e pleitear desculpas do ministro. Era o mínimo que os 
diretores queriam (Jornal da Tarde, 13/08/03). 

 

 Novamente, no final de sua coluna a jornalista Dora Kramer, do jornal O Estado de 

S. Paulo, comentou a atitude do Ministro: 

 

O soneto. O ministro do Justiça, Márcio Thomaz Bastos, dedicou boa parte de sua agenda 
de ontem ao conserto da frase infeliz que cometera no dia anterior, a respeito da agressão 
de um estudante à prefeita de São Paulo, Marta Suplicy.  
O primeiro telefonema do dia foi para a prefeita, que manifestou com a veemência habitual 
o desagrado para, em seguida, além de desculpas, ouvir do ministro uma autocrítica, 
considerando “inominável” o seu deslize verbal (O Estado de S. Paulo, 13/08/03). 

 

 Além das reportagens, os principais jornais colocaram, em seus editoriais, 

comentários e análises sobre o episódio da galinha preta e da frase do Ministro. O do 

jornal O Estado de S. Paulo tinha como título “O caso da galinha preta”, e destacava a 
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frase “uma irreverência estudantil desencadeia ‘besteirol’ de autoridades”. Vale a pena 

dela transcrever os parágrafos abaixo: 

 

Provavelmente nem passou pela cabeça do estudante que perpetrou a indelicada 
brincadeira alguma conotação simbólica em relação ao comportamento pessoal da prefeita 
– assim como é improvável a associação da imagem de uma ave preta com a de uma 
bonita mulher loira. Mas o ministro fez uma observação – a totalmente improvável 
hipótese de arranjar-se um espécime mamífero da ordem dos artiodáctilos e família dos 
cervídeos para arremessá-lo contra um orador – que, no fundo, pode ser interpretada como 
preconceituosa (por mais que o chefe da Pasta da Justiça se mostre isento de 
discriminações contra preferências sexuais). Foi assim, aliás, que a interpretou o fundador 
do Grupo Gay da Bahia, Luiz Mott.  
(...) o episódio serve, pelo menos, para advertir políticos, autoridades e figuras públicas, 
enfim, que sejam instadas a pronunciar-se sobre ocorrências inesperadas, quanto ao risco 
das respostas irrefletidas, dadas no calor dos acontecimentos – o que, seguramente, se 
constitui no maior manancial de gafes disponível, atualmente, às personalidades públicas – 
especialmente políticas. (O Estado de S. Paulo, 13/08/03). 

 

 O editorial do Jornal da Tarde seguiu a mesma linha. Criticou a declaração do 

Ministro e também a reação da prefeita Marta Suplicy, que acusou o PSDB de ter 

planejado a ação:  

 

(...) Nossa sociedade espera ainda que essa agressão esteja circunscrita à estupidez do 
agressor, relevada na justificativa que lhe deu o estudante Ernest Hellmuth: ‘jogamos a 
preta para ver se damos um despacho nesta prefeita’. Os manifestantes teriam cometido 
erro ainda mais grave se fizessem a censura preconceituosa à vida pessoal da vítima da 
agressão na hipótese aventada na infeliz comparação feita pelo ministro da Justiça, Márcio 
Thomaz Bastos, ao tentar defendê-la: ‘É como se um homem falasse e jogasse um veado.’ 
Mais que a manifestação de preconceito contra homossexuais, condenada em comentário 
do antropólogo Luiz Mott, fundador do Grupo Gay da Bahia, a gafe do ministro revela um 
preocupante despreparo de muitas autoridades para reagir a truculência do tipo. Ou 
derrapam para o mau gosto, como Bastos, ou, o que é mais lamentável, aproveitam-se de 
ocasiões como essa para alfinetar adversários políticos, caso da própria vítima, que 
atribuiu a agressão a uma motivação política oriunda dos arraiais do PSDB. 
No episódio todos perderam a ocasião de calar, evitando praticar tantas gafes e dizer tantas 
tolices (Jornal da Tarde, 13/08/03). 

 

 Gilberto Dimenstein, no jornal Folha de S. Paulo, escreveu um artigo sobre o 

incidente com o titulo: “A galinha, o veado e o futuro”. No final do artigo, o autor afirma 

que, “provavelmente, nenhum estudante [da primeira turma de estudantes do XI de 

Agosto] se imaginaria jogando uma galinha numa mulher, muito menos numa prefeita – e 

ninguém acreditaria se alguém contasse ter ouvido um ministro da Justiça, numa 
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solenidade, usar a palavra ‘veado’ para qualificar uma ofensa” (Folha de S. Paulo, 

13/08/03). 

 Para finalizar os artigos publicados pela imprensa, terminamos com o do colunista 

José Simão do jornal, Folha de S. Paulo, com o titulo “Socorro! Jogaram galinha preta na 

perua loura!”. Ele sintetiza a imagem da prefeita Marta Suplicy que é majoritariamente 

enfatizada pela mídia: 

  
E queriam fazer macumba com a Marta? Um ebó. EBÓTOX! Logo com ela, que tirou 
todos os pés de galinha do rosto, jogam uma com pés, penas e ainda preta!? (...) 
Mas não era ovo que jogavam em cima de político? Agora é galinha? Já tão jogando a 
fábrica. Via inversa: do ovo pra galinha. E o ministro da Justiça, em vez de melhorar, 
piorou a situação. Olha a declaração dele: “Seria o mesmo que jogar um veado em cima de 
um homem”. Então quando o ministro estiver discursando, vão jogar um burro! Rarará! 
(Folha de S. Paulo, 13/08/03). 

 

 Nos quatros anos da administração de Marta Suplicy, a mídia reforçou o 

comportamento conservador do eleitorado paulistano. Ao ser eleita em 2000, Marta 

Suplicy era a esposa do senador Eduardo Suplicy. Contudo, esse não foi o principal 

motivo de sua vitória, mesmo porque o senador apareceu muito pouco durante o horário 

eleitoral da candidata (Reis, 2003). Entretanto, o senador pode ser um dos motivos da forte 

rejeição à candidatura de Marta em 2004.  

 Poucos meses depois de assumir a prefeitura, Marta Suplicy acabou com o 

casamento de 36 anos com o senador Eduardo Suplicy, para posteriormente assumir um 

namoro com o franco-argentino Luis Favre. Ao adotar a posição de vítima com o final do 

relacionamento, o senador contribuiu para reforçar a opinião conservadora do eleitorado 

paulistano e da mídia. 
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Figura 5: Casamento de Marta Suplicy e Luis Favre 
 

 
Imagem Jonas Furtado 

 

  

 

Pesquisas qualitativas encomendas pelo Partido dos Trabalhadores demonstravam 

que o eleitorado paulistano não havia perdoado a traição da prefeita ao senador Eduardo 

Suplicy. Nos últimos meses de campanha, o senador assumiu o seu romance com a 

jornalista Mônica Dallari (figura 6), e começou a participar mais ativamente da campanha 

ao lado da ex-mulher. 

 
Figura 6: Mônica Dallari e Eduardo Suplicy  

 

 
Imagem de Renata Ursaia 

 

 No entanto, tais fatos não ajudaram a modificar o comportamento conservador do 

eleitorado paulistano. Nas matérias reproduzidas acima, fica evidente o deboche por parte 

da mídia, principalmente a impressa, com a prefeita. Apesar de recriminarem o ato, muitos 
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jornalistas e apresentadores enfatizavam o lado preconceituoso e machista do protesto 

realizado pelo estudante na Largo São Francisco.  

 

2.3.2. O Lançamento das Candidaturas e do Bilhete Único.  

 

 O segundo momento selecionado para analisarmos a avaliação que a mídia fez 

sobre Marta Suplicy e sua administração está relacionado ao lançamento da candidatura de 

José Serra à prefeitura paulistana. O nosso objetivo é de apenas destacar como era a 

imagem da administração de Marta Suplicy naquele momento específico. Porém, a análise 

mais detalhada da agenda-setting será realizada mais adiante.     

Foram analisadas todas as matérias transmitidas pelas emissoras de rádio: Jovem 

Pan AM e FM; Eldorado; Bandeirantes; Capital; CBN e Tupi. Da mesma forma, foram 

selecionadas as matérias veiculadas pelas seguintes emissoras de TV: Rede Globo; 

Bandeirantes; TV Cultura; TV Record e Rede TV, na semana de 11 a 14, e de 17 a 21 de 

maio de 2004.  

Para a análise das semanas de agosto, utilizamos a metodologia quantitativa, por ser 

a mais apropriada. Com essa metodologia, analisamos os temas e o enquadramento das 

matérias, num total de 220 matérias recebidas do serviço rádio escuta da prefeitura de São 

Paulo, conforme a tabela abaixo: 
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Tabela 16: Distribuição das matérias analisadas pelas emissoras. 

Emissora Número de casos 

Jovem Pan AM 23 

Jovem Pan FM 26 

Rádio Eldorado 45 

Rádio Bandeirantes 66 

CBN 04 

Tupi FM 01 

Rádio Capital 01 

Rede Globo 19 

Rede Bandeirantes 09 

TV Cultura 13 

TV Record 12 

Rede TV 01 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

Exatamente no dia 11 de maio, a Rádio Jovem Pan AM noticiou a candidatura de 

José Serra à Prefeitura de São Paulo, determinando assim o início da disputa entre PT e 

PSDB na capital. A divulgação dos documentos da conta bancária de Paulo Maluf na 

Suíça foi determinante para o lançamento da campanha. José Serra, que sempre negou que 

quisesse ser candidato, começou a ver com bons olhos a disputa em São Paulo. A 

federalização da campanha municipal fez parte do comentário do âncora do Jornal da 

Record na edição do dia 12 de maio: 

 

 

Bóris Casoy:  Por enquanto a candidatura de Maluf está de pé apesar das 
constatações de suas contas no exterior. Ele se desgastou no episódio, mas 
não se pode deixar de lado a fidelidade do eleitorado do ex-prefeito. 
Certamente esse será um dos mais difíceis  pleitos em São Paulo, até agora, 
Maluf, Serra,  Marta e Erundina estão embolados nas pesquisas. Se todos 
forem confirmados candidatos, teremos um horário eleitoral extremamente 
dividido em pequeníssimas partes para cada partido. Além disso o próprio 
Lula classificou a eleição paulistana como vital para ele, o que transforma 
o pleito, pelo menos em parte, num plebiscito contra ou a favor do seu 
governo. 
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Analisando as matérias do período selecionado, nota-se que 8,6% (19 reportagens) 

tiveram como tema a federalização da disputa municipal, enquanto 10,45% (23 

reportagens) apresentaram o embate entre Estado e Município, ressaltando que o governo 

estadual paulista era administrado pelo PSDB. No entanto, a maior parte das reportagens – 

77% (171 reportagens) – tratava apenas dos temas relacionados ao município. 

Realizando uma breve distinção entre as reportagens produzidas pelas emissoras de 

rádio e televisão, percebe-se que as matérias radiofônicas estão relacionadas ao que se 

pode chamar de “pequenos” problemas do município, tais como: buracos nas vias 

públicas, reclamações dos ouvintes, revitalização de praças e bairros, os transtornos 

causados pelas obras da Prefeitura, denúncia da privatização do espaço público, enfim, 

problemas muitas vezes ligados ao dia-a-dia dos ouvintes/eleitores. As matérias 

televisivas, por sua vez, tratam apenas dos “grandes” assuntos, como o caso Paulo Maluf, 

e a respeito da conjuntura eleitoral.  

Durante a semana de 11 a 14 de maio, os assuntos dominantes das pautas foram a 

candidatura de José Serra e as denúncias contra Paulo Maluf, sendo que a maioria das 

matérias foram negativas para a prefeita Marta Suplicy, no primeiro caso devido à grande 

publicidade que o lançamento da candidatura tucana recebeu dos meios de comunicação, 

como no programa Jornal da Cultura da TV Cultura exibido no dia 13 de maio: 

 

Ederson Granetto: Agora é oficial. O candidato à Prefeitura da Capital é mesmo o 
presidente nacional do partido José Serra. A candidatura foi lançada hoje à tarde com 
apoio de tucanos de peso como os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.  
Maria Julia: O lançamento foi no salão nobre da Câmara Municipal de São Paulo. José 
Serra estava acompanhado pelo governador de São Paulo Geraldo Alckmin, o de Minas 
Aécio Neves e de Goiás Marconi Pirilo. Os outros quatro pré-candidatos também estavam 
presentes, fizeram questão de dizer que abriram mão da candidatura porque Serra tem mais 
chances de vencer a eleição. 
(..) 
José Serra: O objetivo da nossa campanha é a cidade, é melhorar as condições de vida, é 
destravar São Paulo para que ela possa caminhar para frente.  

 

O escândalo ligado à publicização de contas de Paulo Maluf no exterior teve efeito 

negativo para a candidatura petista pelo fato de o Ministério Público pedir uma 

investigação por crime de omissão contra a Prefeita Marta Suplicy e o Secretário dos 

Negócios Jurídicos Luiz Tarcisio Teixeira Ferreira, porque a Prefeitura de São Paulo 

demorou para contratar um advogado para acompanhar o caso em Jersey. 
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Das 78 matérias analisadas na semana de 11 a 14 de maio de 2004, 19 tiveram 

enquadramento29 de tipo neutro, 25 de tipo positivo, e 34 de tipo negativo. Contudo, nota-

se que, na semana posterior ao lançamento da candidatura de José Serra, ocorreu um 

considerável aumento das reportagens sobre a administração municipal e sobre a 

conjuntura eleitoral, com um total de 142 matérias. Dessas, 37 apresentavam 

enquadramento de tipo neutro, 40 de tipo positivo, e 65 de tipo negativo. Portanto, no 

período analisado, há uma porcentagem maior de notícias com enquadramento negativo 

para a Prefeita Marta Suplicy: 45%, enquanto 29,5% eram de tipo positivo, e 25,4%, de 

tipo neutro. 

Na semana de 17 a 21 de maio, a Prefeitura de São Paulo promoveu o lançamento do 

“Bilhete Único”, que permite aos passageiros usarem mais de uma condução num prazo de 

duas horas, pagando só uma tarifa. O bilhete único é um cartão magnético, que substituiu 

os modos convencionais de pagamento da passagem, tais como dinheiro, passe ou vale-

transporte. A maior parte das reportagens negativas desse período está ligada a 

reclamações sobre falhas no sistema de carregamento do cartão, feito em máquinas 

instaladas nas casas lotéricas e nos postos da SP Trans. Exemplar desse conjunto é a 

notícia veiculada pela Rádio Jovem Pan AM no dia 19 de maio: 

 

Luciana Ferreira: Apesar da modernização pela qual o transporte está passando, o sistema 
apresentou problemas exatamente no dia do lançamento desse cartão, muitas casas 
lotéricas não conseguiram fazer o carregamento do bilhete único, pois o sistema estava 
fora do ar, o imprevisto irritou muitos usuários, que até chegaram a defender a manutenção 
do passe de papel, como é o caso da estudante Carolina Pereira. 
Carolina Pereira: Todo mundo prefere o papel, porque ele trava na catraca. Agora eu não 
pude comprar, porque fui comprar na casa lotérica e estava fora do sistema e tenho que ir 
na 15 de Novembro, porque aqui não passa.  

 

Outros fatores que auxiliaram no aumento de matérias com enquadramentos 

negativos para a prefeitura foram as denúncias de fraude na Limpurb e a manifestação de 

ambulantes da Zona Leste contra a Prefeita Marta Suplicy durante a inauguração de um 

shopping popular. Os manifestantes ocuparam um grande espaço nas reportagens das 

rádios, mas os telejornais privilegiaram o lançamento da candidatura de Paulo Maluf e o 

“bilhete único”. Contudo, com a análise das 220 reportagens, nota-se um fato curioso: a 

                                                 
29 Mais abaixo analisaremos melhor as categorias desses enquadramentos.  
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constante presença de matérias positivas para a Prefeita Marta Suplicy eram provenientes 

de suas ações administrativas nas periferias da capital.  

A partir da análise desses dois momentos da administração petista pela mídia, 

percebe-se que a mídia não foi muito benevolente com a prefeita, e que a candidatura de 

José Serra foi bem recebida pelos meios de comunicação.  

 

2.2.3 Estou na Primeira Página? Ou não Estou? 

 

 Após verificarmos qual era a imagem de Marta Suplicy nos meios de comunicação 

acima analisados, verificaremos agora qual era a imagem fotográfica da prefeita na mídia 

impressa. Analisaremos as imagens contidas nas primeiras páginas dos jornais Folha de 

S.Paulo e o Estado de S. Paulo, em suas edições de São Paulo. 

A organização das datas em que foram analisadas “obedeceu à técnica da ‘semana 

composta’, isto é, um dia em cada semana correspondia ao dia de uma semana construída” 

(Lima, 2001: 276). O primeiro dia da amostra foi 2 de janeiro de 2004 (sexta-feira); o 

último, 30 de outubro de 2004 (sábado). Foram analisadas, no total, 44 edições, buscando 

as imagens fotográficas da prefeita petista.  

 Cristina Maranhão (2007) afirma que as imagens fotográficas “na verdade 

carregam diversos significados e atributos acrescidos pelo meio em que são vinculadas e 

pelo momento ao qual estão associadas” (Maranhão, 2007: 1). Definimos que 

observaríamos as fotos presentes nas primeiras páginas devido à grande visibilidade que 

esta permite.  

 Em sua dissertação de mestrado, Maranhão (2007b) analisou as direções 

discursivas presentes nas imagens do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, nas 

campanhas eleitorais de 1989 e 2002, nas revistas Veja e Isto É. A autora afirma que as 

imagens permitem criar uma determinada história, bem como difundir determinados 

discursos e ideologias. Kossoy afirma que “a fotografia sempre esteve – e sempre estará – 

à disposição das ideologias, prestando-se ao mais diferentes usos” (Kossoy, 1999: 106; 

Maranhão, 2007). Maranhão ainda afirma que:  

 

as imagens fotográficas fazem parte de um conjunto imagético e, portanto, adquirem uma 
outra carga simbólica. Esta modificação de um significado simbólico particular para outro 
mais amplo, o qual foi constituído pelo conjunto imagético, determina a perda de sua 
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significação inicial. Embora o signo da imagem fotográfica permaneça o mesmo quando 
de sua inserção na construção e legitimidade do discurso de uma instituição, ela perde 
aquele valor simbólico de seu enunciado inicial. Neste momento, adquire uma autonomia, 
provavelmente não pensada por aquele que produziu o objeto em questão, isto é, a 
fotografia primária (Maranhão, 2007: 5). 

  

 Queremos encontrar a carga simbólica presente nas imagens das primeiras páginas 

da Folha de S. Paulo e do Estado de S. Paulo.  

 Nas 44 edições, analisadas encontramos um número muito baixo de imagens da 

então prefeita Marta Suplicy na primeira página das edições de São Paulo. No jornal Folha 

de S. Paulo, foram publicadas quatro imagens, e apenas após a realização do primeiro 

turno. Tal fato nos leva a pensar que essa é uma estratégia adotada pela mídia impressa em 

ano eleitoral, pois assim evitaria problemas com a legislação eleitoral. Como não 

analisamos as edições de anos anteriores, achamos que futuras pesquisas sobre esse tema 

poderiam ser interessantes.  

 Quando analisamos as edições do jornal O Estado de S. Paulo, o número de 

imagens da prefeita é menor ainda: apareceu em apenas duas imagens. Entretanto o jornal 

publicou mais cenas da campanha eleitoral que o jornal concorrente, com um total de 

cinco fotos. 

 
Figura 7. Imagem de 10 de junho – O Estado de S. Paulo 

 

 
Imagem de Joedson Alves 

 



 116 

 Apesar de nenhum dos candidatos estar na imagem acima, pareceu importante a 

sua análise, não apenas por estar dentro da amostra, como também devido ao seu conteúdo 

e personagem. Como foi constatado anteriormente, a separação de Marta Suplicy e do 

senador Eduardo Suplicy foi um dos fatores que auxiliaram na rejeição da prefeita, 

portanto, tal imagem contém uma forte carga simbólica e foi publicada a poucos dias do 

começo da campanha eleitoral, sendo que sua legenda era ainda mais chamativa: “Namoro 

ou amizade? Eduardo Suplicy e Heloísa Helena no senado – só ‘saudação’”.  

 A primeira imagem publicada fazendo uma referência direta à campanha de 2004, 

dentro da nossa amostra, foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, no dia 18 de 

setembro, sobre a participação do candidato José Serra da sabatina do jornal.  

 

Figura 8. Imagem de 18 de setembro – O Estado de S. Paulo 
 

 

Imagem de Monalisa Lins 
 

 

 Uma imagem que não favorecia muito o candidato devido à posição de suas mãos, 

mas ao lermos sua legenda: “Mira: Serra usou ironia nas críticas a Marta”, a fotografia 

adquire um outro contexto, pois o leitor é orientado a entender um outro significado 

daquela cena.  

Já a primeira imagem publicada pela Folha de S. Paulo (figuras 9 e 10) era de um 

evento de campanha dos dois candidatos, a participação deles na entrega de prêmios de 
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uma emissora de Televisão, a MTV, e curiosamente ela reproduz a mesma imagem visual 

que estava presente no horário eleitoral dos candidatos naquele momento30. O candidato 

tucano é cercado por populares enquanto Marta Suplicy está num ambiente fechado, 

acompanhada pelo filho Supla. 

 

Figura 09: Imagem de 06 de outubro - Folha de S. Paulo 
 

 
Imagem de Rogério Casimiro 

 

 

 

Figura 10: Imagem de 06 de outubro - Folha de S. Paulo 
 

 
Imagem de Luciana Cavalcanti 

 

                                                 
30 O HGPE dos candidatos será mais bem analisado no item 3.3.2 Seis por meia dúzia. Os Horários 
Eleitorais do PT e do PSDB, na terceira parte dessa Tese. 
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 Os olhares e as fisionomias dos candidatos captadas pelas imagens nos parece um 

pouco curiosa também. Apesar de José Serra estar acompanhado por um humorista do 

programa “Pânico na TV”, que freqüentemente utiliza recursos mais apelativos, próximo 

até ao desrespeito a seus entrevistados, o candidato tucano está com uma expressão de 

bom humor. Marta Suplicy, embora esteja numa conversa com seu filho, não direciona 

para ele seu olhar. Sua fisionomia é mais séria; seu olhar, de desconfiança. A própria 

legenda dessa imagem favorecia o candidato tucano: “Em campanha: Humorista do 

programa ‘Pânico na TV’ entrega prêmio de ‘careca do ano’ a José Serra em evento da 

MTV, ao qual compareceram Marta Suplicy e seu filho Supla”. 

 

Figura 11: Imagem de 22 de outubro - Folha de S. Paulo 
 

 

Imagem de Marcelo Ximenez 
 

 

 A segunda imagem que apareceu da prefeita Marta Suplicy na Folha de S. Paulo 

(figura 11) era justamente a concretização de um fato que nenhum petista poderia imaginar 

que aconteceria: o apoio de ex-prefeito Paulo Maluf à candidata Marta Suplicy. Apesar de 

a petista não estar em pessoa na foto, a montagem do painel dos políticos era o principal 

motivo da imagem. O ex-prefeito, que está no canto esquerdo da foto, praticamente passa 

despercebido. Sua legenda: “Aliados: O ex-prefeito Paulo Maluf, do PP (no canto 

esquerdo) faz campanha pela reeleição da Prefeita Marta Suplicy (PT) na zona norte 

paulista. Segundo Maluf, seu ‘amor pela cidade’ está acima das antigas desavenças com 

Marta” reforça ainda o estranhamento de tal apoio.  
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No dia 28 de outubro, o jornal O Estado de S. Paulo publicou mais duas fotos de 

eventos de campanha. A figura 12 poderia ser a imagem da família Suplicy em final de 

campanha, mas o que temos de fato é o filho do ex-casal Suplicy e o Senador Eduardo 

Suplicy comendo em um bar, com a candidata Marta Suplicy Favre. A imagem escolhida 

para capa da edição é no mínimo curiosa, uma vez que “sugere” um possível beijo de 

Eduardo em sua ex-esposa. A frase final da legenda: “Campanha: Marta na Zona Leste 

com o ex-marido e filho Supla. Expediente encerrado mais cedo para o eleitorado” não 

fazia nenhuma relação ao fato tratado em si na imagem, e poderia induzir o leitor à 

seguinte indagação: por que o expediente foi encerrado mais cedo? 

 

Figura 12: Imagem de 28 de outubro - O Estado de S. Paulo 
 

 

Imagem de Mônica Zarattini 
 

 

 Já a imagem do candidato José Serra (Figura 13) muito o favoreceu. Mais uma vez, 

o jornal estava retratando as imagens das propagandas eleitorais do candidato, um contato 

bem direto com o eleitorado. O tucano não está apenas abraçando a eleitora, como também 

parece que a está beijando.  
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Figura 13: Imagem de 28 de outubro - O Estado de S. Paulo 
 

 
Imagem de Jonne Roruz 

 

 

As duas imagens do dia têm um elemento em comum, um “quase” beijo.  

Entretanto sua legenda estava bem longe se ser romântica: “Corpo-a-corpo: na Zona 

Norte, José Serra voltou a cobrar Lula por gastos de viagem a SP”.  

A última imagem da nossa amostra foi publicada no dia 30 de outubro, e foi feita 

durante o debate realizado no dia anterior na Rede Globo. A imagem da Folha de S. Paulo 

no momento em que os candidatos se cumprimentam (figura 14), que certamente era uma 

ótima imagem para a primeira capa do jornal, um dia antes da votação no 2º turno. 
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Figura 14: Imagem de 30 de outubro - Folha de S. Paulo 
 

 

Imagem de Mauricio Lima 
 

 

 Entretanto, sua legenda acaba com esse possível encantamento: “Marta e Serra se 

cumprimentam em ensaio para o início do debate”. A palavra “ensaio” passa uma idéia de 

falsidade ao leitor. Poderia ter sido utilizado o termo “posam para as fotos”, mas ao 

preferir tal termo, o jornal chega até a desprestigiar o evento.  

 

Figura 15: Imagem de 30 de outubro –O Estado de S. Paulo 
 
 

Imagem Nilton Fukada 
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 Se a imagem da Folha de S. Paulo foi prejudicada por sua legenda, a do O Estado 

de S. Paulo foi extremamente fiel ao momento final da campanha, com cada candidato 

caminhando em direção oposta, poderíamos até dizer, um caminhando para a vitória e o 

outro para a derrota. Sua legenda também fazia uma referência direta à idéia de 

movimento contida na imagem: “Em cena: os candidatos no debate. Depois da entrada 

triunfal, seguiu-se um cumprimento e ambos começaram a andar pelo palco”.  

 Passaremos agora a analisar qual foi a agenda temática da mídia e como ela avaliou 

o governo de Marta Suplicy. 
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2.4. A gestão de Marta Suplicy pela mídia31 

  

 Maria Luisa Humanes (2005) afirma que a análise dos dados, ainda que constitua 

uma das fases finais do processo, deve estar presente na mente do pesquisador desde a 

etapa de seleção do objeto de estudo. No entanto, o momento de maior relevância 

apresentar-se-á durante o desenho da investigação, justamente no momento em que serão 

escolhidos a metodologia e o desenho experimental. O desenho experimental se concentra 

e se explicita em um projeto de investigação, que deve ser o mais detalhado possível, mas 

em qualquer caso incluirá a forma de recopilação dos dados e seu modo de análise.  

As técnicas de investigação que serão utilizadas devem se ajustar aos objetivos da 

investigação. A fase empírica, que corresponde ao recolhimento dos dados, precede a 

análise dos dados e deverá ser realizada seguindo as especificações contidas na pesquisa, 

além de servir para resolver as questões levantadas nas hipóteses e estar de acordo com a 

metodologia utilizada. Nas pesquisas em ciências sociais, os pesquisadores praticam a 

observação de uma parte da realidade (amostra), cujos resultados querem generalizar.  

O banco de dados para a realização dessa parte da investigação corresponde às 

matérias que foram apresentadas nos telejornais das principais emissoras brasileiras a 

respeito da administração de Marta Suplicy durante o ano de 2004. O grande volume de 

matérias produzidas durante o ano de 2004 sobre a administração municipal de Marta 

Suplicy impossibilitou uma análise integral, obrigando-nos a fazer uma amostra das 

reportagens. A organização das datas em que foram analisadas “obedeceu à técnica da 

‘semana composta’, isto é, um dia em cada semana correspondia ao dia de uma semana 

construída” (Lima, 2001: 276). O primeiro dia da amostra foi 2 de janeiro de 2004 (sexta-

feira); o último, 30 de outubro de 2004 (sábado). Foram analisadas, ao total, 360 matérias. 

A falta das imagens impossibilitou a utilização da metodologia desenvolvida por 

Mauro Porto (1999), que prioriza não a imagem, mas também o som. O autor define que 

as sonoras são “os segmentos de um noticiário que apresenta a fala das pessoas” (Porto, 

1999: 15). Ou seja, cada sonora apresentada, seja de apresentador ou matéria, pode ter um 

enquadramento diferente. Esse tipo de enquadramento permite analisar não apenas a forma 

                                                 
31 Agradecemos ao Paulo Fiorilo e a todos do serviço de Rádio-escuta da Prefeitura de São Paulo pelo envio 
das transcrições das matérias aqui analisadas.    
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de seleção e apresentação das matérias, mas também as sonoras na mídia televisiva (Reis, 

2004). 

Sendo o nosso banco de dados formado pela transcrição das matérias televisivas, o 

mais apropriado pareceu ser utilizar a metodologia aplicada por Fernando Azevedo (2001) 

para a análise dos textos jornalísticos. Para avaliar a natureza da cobertura eleitoral e o seu 

nível de objetividade, o autor considerou o conceito de enquadramento que o candidato 

recebeu nas matérias: 

 

(1) a valoração deve ser entendida como o balanço de cada matéria (texto) ou imagem 
(foto/charge) levando-se em conta o saldo das informações, se beneficia, prejudica ou é 
neutra à candidatura de cada postulante; (2) Adotei com modificações os critérios 
utilizados pela Folha de S. Paulo para definir a avaliação das matérias em relação aos 
candidatos: + (positivo): matéria sobre ou com o candidato reproduzindo programa de 
governo; promessas; autodeclarações ou declarações do autor da matéria ou de terceiros 
(pessoas ou entidades) favoráveis (contendo avaliação de ordem moral, política ou 
pessoal) ao candidato; reprodução de ataques do candidato a concorrentes; - (negativo): 
matéria reproduzindo ressalvas, críticas ou ataques (contendo avaliação de ordem moral, 
política ou pessoal) do autor da matéria, de candidatos concorrentes ou de terceiros a 
algum candidato; * (neutro): agenda do candidato, pesquisa, citação sem avaliação moral, 
política ou pessoal do candidato (Azevedo, 2001: 17). 
 

A escolha das metodologias quantitativa e qualitativa na análise dos dados varia 

não apenas conforme a preferência do pesquisador, mas também segundo o objetivo da 

pesquisa. Nessa parte da análise dos dados, faremos uso da metodologia quantitativa, uma 

vez que o nosso objetivo é o de verificar os temas presentes nas mensagens políticas dos 

meios televisivos de comunicação durante o ano de 2004. 

Seis emissoras fizeram parte de nossa amostra: Rede Globo, Rede Record, TV 

Cultura, Rede Bandeirantes, Rede TV e SBT. Contudo, a grade jornalística de cada 

emissora é muito distinta. A Rede Globo foi a que apresentou um maior número de 

matérias – 187, no total -, seguida pela Rede Record, com 104 matérias, a TV Cultura, 

com 35, a Rede Bandeirantes, com 23, a Rede TV, com 10 matérias, e o SBT, com apenas 

2 matérias. O baixo número de casos analisados no SBT justifica-se pela alteração de sua 

grade, que durante o ano de 2004 não teve nenhum telejornal. 

Para poder quantificar a administração de Marta Suplicy, foi utilizado o software 

de estatística para pesquisa na área de ciências humanas Statistical Package for the Social 
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Sciences (SPSS)32, que é um conjunto de potentes ferramentas para o tratamento de dados 

e análise estatística. A finalidade da utilização desse programa foi a de realizar o 

cruzamento entre as variáveis presentes na planilha de análise (ver anexo 2), 

principalmente verificando a valoração das matérias. Graber ainda afirma que 

“investigators use multiple analysis procedures in many research projects to ensure that 

the findings are not artifacts of one particular method of analysis. Comparisons among 

methods also help determine which is likely to prove most effective in particular types of 

research” (Graber, 2005: 424). 

Os elementos identificadores da planilha que foi utilizada na nossa análise são os 

seguintes: 

a) Identificação: número de identificação da matéria. 
 

b) Emissora: identificação da emissora na qual foi apresentada a matéria. 
 

c) Programa: identificação do programa que a exibiu.  
 

d) Data: dia em que foi ao ar a reportagem. 
 

e) Dia da semana: identificação do dia da semana. 
 

f) Período: se o programa foi exibido na parte da manhã, tarde ou noite. 
 

g) Apresentador: identificação do apresentador do programa. 
 

h)Valoração: tipo de enquadramento da matéria. 
 

i)Tema Principal: são os temas tratados, que são excludentes. Foram divididos em: 
economia; infraestrutura; social; violência e segurança; cultura; políticos e outros. 

 
j) Subtemas: para realizarmos uma análise mais completa dos temas, os dividimos 
também em subtemas, sendo que esses não eram excludentes. Na planilha anexa, 
está a relação de todos os subtemas. 

 
l) Quem fala: identificação de quem fala na matéria.  

 

Uma importante constatação que encontramos no cruzamento entre o número de 

matérias com a variável dia da semana é a de que a pauta jornalística concentrou na 

segunda-feira e na sexta-feira as reportagens sobre a administração local, e deixou-as em 

menor número aos sábados, conforme a tabela 17 abaixo. 

                                                 
32 A tabela de codificação das variáveis encontra-se anexo 03. 
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Tabela 17: Freqüência e porcentagem dos programas por dias da semana. 

Dias da Semana Número total de matérias Porcentagem 

segunda-feira 72 20,0 

terça-feira 55 15,3 

quarta-feira 57 15,8 

quinta-feira 68 18,9 

sexta-feira 78 21,7 

sábado 30 8,3 

Total 360 100,0 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

Uma vez quantificada a freqüência de cada emissora, procurou-se contabilizar 

quais foram os programas que apresentaram reportagens sobre a prefeitura ou sobre a 

prefeita Marta Suplicy, conforme a tabela 18. 
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Tabela 18: Relação dos programas analisados divididos pelas emissoras. 
 

Emissoras 
 

 
Programas 

 
Número total de matérias 

SPTV 1ª edição 61 
SPTV 2ª edição 77 
SPTV flash 06 
Bom dia São Paulo 34 
Jornal Nacional 08 

 
 
Rede Globo 

Outros 01 
Raul Gil33 01 
Cidade Alerta 08 
Fala Brasil 30 
Jornal da Record34 25 
Tudo a Ver 07 

 
 
 
Rede Record 

São Paulo no Ar 33 
Diário Paulista 33 
Jornal da Cultura 01 

 
TV Cultura 

Outros 01 
Brasil Urgente 11 
Jornal da Band 08 

 
Rede Bandeirantes 

Outros 04 
A Casa é Sua 04 
Bom Dia Mulher 03 
Notícias da Manhã 02 

 
Rede TV 

Outros 01 
SBT Jornal do SBT 02 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

As quatro matérias do programa A Casa é Sua, da Rede TV, eram a respeito de 

uma briga entre o então apresentador do programa, Clodovil Hernandez, e a prefeita Marta 

Suplicy. A prefeita chegou a anunciar que iria processar civil e criminalmente o 

apresentador e o programa por injúria e difamação. Em seu programa ao vivo, Clodovil 

chamou a prefeita de "idiota", "inútil", "desocupada" e "perua que teve sorte (na vida)". O 

apresentador também criticou atitudes de sua vida pessoal, como o fato de ter mantido o 

sobrenome Suplicy após sua separação com o senador Eduardo Suplicy. A matéria do dia 

                                                 
33 O programa do Raul Gil que faz parte da amostra é do dia 10 de janeiro de 2004. Durante o quadro “Pra 
quem você tira o chapéu?”, o então deputado Conte Lopes não tirou o chapéu para o então vice-prefeito 
Hélio Bicudo por esse defender os direitos humanos. 
34 Durante o ano de 2004, o âncora do Jornal da Record era o jornalista Bóris Casoy. 
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10 de março, reproduzida abaixo, demonstra como eram esses tipos de reportagem, e o 

nível das críticas do apresentador.  

 

Sugameli – Repórter: Clodovil tenho uma outra notícia, foi publicado no Diário Oficial de 
ontem o Decreto que está oficializando a criação do Museu da Cidade que vai funcionar na 
antiga sede da Prefeitura lá no parque Dom Pedro no Palácio das Indústrias, a inauguração 
está prevista para o próximo mês de setembro e o legal é que aquele espaço vai virar um 
centro para estudo e informações que as pessoas poderão obter sobre a história da cidade 
de São Paulo. Estão prometendo fazer uma enorme maquete. 

 
Eufrásia: O que vão expor no Museu da Prefeitura aí? Coisas da dona Marta é?  

 
Sugameli – Repórter: Olha sabe o que é bacana, eles vão por exemplo fazer uma 
reconstituição da cidade quando a cidade era um pequeno burgo no século XVI mais ou 
menos, aquele velho caminho que os antigos tropeiros em lombo de cavalo ou lombo de 
burro em direção ao caminho do mar, então eles vão reconstituir, mostrar o que era aquele 
centro antes da criação inclusive do Largo São Francisco, da primeira Faculdade de Direito 
de São Paulo porque até então São Paulo era muito pequena, era muito desprestigiada e era 
um local bastante violento. 

 
Eufrásia: Eu queria que você mostrasse os vestidos da dona Marta, os sapatos que era 
muito mais interessante. 

 
Repórter: Ah aí era um museu da moda, imagina Clodovil um museu da moda aqui em São 
Paulo? Coordenado pelo Clodovil! Que coisinha linda! 

 
Clodovil: Eu? Mas eu não tenho nada a ver com a Prefeitura, a Prefeitura me detesta se 
você quer saber. 

 
Repórter: Mas Clodovil, seria uma elegância hem!  

 
Clodovil: Essas desavisadas feito a Eufrásia entende tudo errado, ela pensou que era 
exposição do guarda–roupa da Prefeita Marta Suplicy. 

 
Eufrásia: Eu achei.   

 
Clodovil: Que ela ia expor o batom, o rouge que ela usa, as tinturas do cabelo, o botox que 
ela põe, que marca que é, isso que ela pensou que fosse.  

 
Repórter: Não gente, é uma coisa muito importante, é louvável que se faça, é um Museu 
trazendo de volta a reconstituição desta cidade, e o que é mais importante ainda, a gente 
precisa preservar nossa memória, mas Clodovil não saia daí pois eu estou voando, voando 
atrás da notícia para vocês, um beijo querido. 

 
Clodovil: Vai com Deus e um abraço a todos vocês que estão a bordo do helicóptero da 
Rede TV. Claro que eu sei, deixa eu esclarecer esse negócio do Museu, agora vai mostrar 
o quê esse Museu? Isso aí é para culpar a Prefeitura que ela largou lá e foi para aquela 
coisa chiquérrima no centro da cidade, que é um jardim suspenso da Babilônia lá no 
Edifício Matarazzo, então agora ela quer ocupar aquele endereço, porque não faz para a 
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Santa Casa uma coisa invés de fazer um museu? Que museu nada, um museu onde não 
tem mais nada aqui em São Paulo. 

 
Eufrásia: Uma escola né? 

 
Clodovil: É, alguma coisa, eu não sou prefeito, mas em todo caso burro eu não sou e 
oportunista também não. 
 

A tabela 19 nos permite verificar a constituição da grade jornalística das emissoras, 

uma vez que a maioria das matérias apresentada sobre a administração municipal era de 

reportagem. Das emissoras analisadas, a Rede Record foi a que mais concentrou no 

período matutino as notícias a respeito da administração municipal, o oposto de sua 

principal concorrente, a Rede Globo, que privilegiou o período noturno, mas com um 

número significativo de reportagens no período vespertino. A TV Cultura e a Rede 

Bandeirantes também se concentraram nos seus telejornais noturnos. 

 

Tabela 19: Relação dos horários dos programas das emissoras. 
Período   

Emissoras manhã tarde noite 
 

total 
Globo 37 66 84 187 

Record 61 03 39 103 

Cultura - - 35 35 

Bandeirantes 01 02 20 23 

Rede TV 05 04 01 10 

SBT - - 02 02 

Total 104 75 181 360 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

  

Respondida a questão sobre “onde” e em qual horário se falava, surge 

imediatamente uma outra: a de “como” se falou sobre a gestão de Marta Suplicy. Para 

verificá-la, foram cruzados os dados sobre a valoração das matérias e as emissoras. Apesar 

de o nosso banco de dados ser constituído pelas reportagens televisivas, infelizmente sua 

constituição só foi possível pelas transcrições das matérias. 
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 Segundo a legislação eleitoral (Lei Nº 9.504/97) vigente naquele momento, as 

emissoras tinham, até o dia 1 de julho35, ampla liberdade para veicular em sua 

programação programas com alusão ou crítica a candidatos ou partidos políticos, e os 

resultados deste cruzamento, durante todo o período analisado, se encontram na tabela 

abaixo. 

 
Tabela 20: O enquadramento das matérias sobre a administração de Marta Suplicy. 

VALORAÇÃO 
Emissoras POSITIVO NEUTRO NEGATIVO 

Total por 
emissora 

Globo 38 101 48 187 

Record 29 35 39 103 

Cultura 18 10 07 35 

Bandeirantes 03 08 12 23 

Rede TV 01 03 06 10 

SBT - 01 01 02 

Total 89 158 113 360 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
  

A análise do período total da amostragem mostra que a Rede Record (37,8%)36, a 

Rede Bandeirantes (52,1%) e a Rede TV (60%) priorizaram o enquadramento do tipo 

negativo a respeito da administração de Marta Suplicy em suas reportagens. A Rede Globo 

foi a emissora com a maior porcentagem de reportagens com enquadramento de tipo 

neutro, com 54,2%, enquanto que na TV Cultura predominou o tipo positivo (51,4%). 

                                                 
35 Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão, em programação normal e em 
noticiário (Lei nº 9.504/97, art. 45, I a VI): 
I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou de 
qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado 
ou em que haja manipulação de dados; 
II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo, que, de qualquer forma, degradem ou 
ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito; 
III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, 
a seus órgãos ou representantes; 

IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação; 
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a 
candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates 
políticos; 
VI - divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando 
preexistente, inclusive se coincidente com o nome de candidato ou com o nome que deverá constar da urna 
eletrônica. 
36 Esses percentuais dizem respeito ao universo das reportagens veiculadas por cada emissora. 
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Ressalte-se que esse dado da TV Cultura foi uma surpresa, uma vez que se trata de uma 

emissora estadual, cuja administração era do PSDB, o partido do principal adversário de 

Marta Suplicy na disputa de 2004. Por ser uma emissora pública, em alguns momentos, 

poderia ocorrer uma partidarização pelo partido que está no governo, o que poderia 

transformá-la em veículo porta-voz do governo tucano. As reportagens da emissora eram 

próximas à do exemplo abaixo. 

  
 Repórter da TV Cultura: Este ano a Prefeitura deve inaugurar 86 km de faixa exclusiva 
para ônibus e mais quatro terminais, a intenção é aumentar a velocidade da viagem e tornar 
a passagem mais barata com o bilhete único. Melhorou ou piorou depois que eles fizeram 
esses corredores? 

 
Usuária: É que antes o ônibus que eu pegava dava muita volta, agora ele vai direto.  

 
Repórter: Mesmo com a aparente melhora no sistema de transporte, muitos ainda relutam 
em deixar o carro em casa para pegar ônibus ou metrô. 

 
Motorista: Eu não me adapto ao transporte público.  

 
Motorista: Eu pego o transporte público para voltar, eu pego ele super lotado, pegar ele 
super lotado para ir, se não botar mais ônibus não adianta nada ter o corredor. 

   
Ederson Granetto: Olha, qualquer desculpa vale para não deixar o carro em casa e não vai 
ser de uma hora para outra que as pessoas vão trocar o carro pelo transporte público, isso 
demora. O que a Cidade precisa com urgência é diminuir os desgastantes e poluídos 
congestionamentos que os carros provocam, mas isso só vai acontecer quando as pessoas 
usarem mais trens, metrô, ônibus, microônibus. É preciso sim dar prioridade ao transporte 
público, é isso que a Prefeitura tem que fazer e incomode a quem incomodar.  
 
 

 Analisando o conjunto total das emissoras, poderíamos afirmar que a mídia 

televisiva foi neutra em relação às reportagens a respeito da administração petista, uma 

vez que 44% das reportagens apresentaram um enquadramento do tipo neutro. Contudo, 

parece leviano fazer tal afirmação somente com a análise desses dados, pois as reportagens 

com o enquadramento negativo (31,3%) foram superiores ao positivo (24,6%).  

Na tabela 21 abaixo, encontramos o cruzamento da valoração pelos horários dos 

programas. Tal dado nos permite verificar um pouco mais detalhadamente os 

enquadramentos de cada emissora. A Rede Globo foi muito mais crítica com a 

administração de Marta Suplicy no seu telejornal do período vespertino, onde 28,7% 

tiveram um enquadramento negativo, e apenas 16,6% foram positivos. O governo petista 
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foi avaliado com um enquadramento positivo nos programas matutinos da emissora, que 

representavam 29,7% das reportagens, enquanto o negativo foi detectável em 27%.  

 

Tabela 21: O enquadramento das matérias pelos períodos do dia.  
 VALORAÇÃO 

Emissoras Período positivo neutro negativo 
 

Total 
manhã 11 16 10 37 

tarde 11 36 19 66 

 

Globo 

noite 16 49 19 84 

manhã 24 18 19 61 

tarde - - 03 03 

 

Record 

noite 05 17 17 39 

Cultura noite 18 10 07 35 

manhã 01 - - 01 

tarde - 02 - 02 

 

Bandeirantes 

noite 02 06 12 20 

manhã 01 01 03 05 

tarde - 01 03 04 

 

Rede TV 

noite - 01 - 01 

SBT noite - 01 01 02 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 Anteriormente, quando analisamos apenas o total das matérias pelo seu 

enquadramento nas emissoras, verificamos que a Rede Record apresentou um número 

maior de notícias com o enquadramento de tipo negativo a respeito da administração de 

Marta Suplicy. Porém, considerando o período do dia dos programas, constatamos que os 

programas matutinos da emissora apresentaram 39,3% de suas reportagens com 

enquadramentos de tipo positivo, enquanto que os de tipo negativo ficaram em 31,1%. 

Entretanto, nos programas vespertinos, todas as matérias publicadas tiveram um enfoque 

de tipo negativo, e nos programas noturnos, apenas 12,8% foram de tipo positivo. Abaixo, 

temos mais um exemplo de reportagem. 
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Boris Casoy: A nova licitação para coleta e destino de lixo na cidade de São Paulo deve 
ser concluída em abril deste último ano da administração Marta Suplicy, do PT. Uma 
empresa que participa de um dos quatro consórcios concorrentes, teve como sócio o 
Secretário de Infra-estrutura Urbana, Roberto Bortolotto. A reportagem é de Celso 
Teixeira. 

 
Repórter: A mega licitação do lixo em São Paulo ainda está em fase de habilitação. Apenas 
dois consórcios devem administrar todo o lixo da cidade, da coleta ao destino final. Um 
negócio que pode chegar a R$ 9 bilhões. Muitas empresas que fazem a coleta podem sair. 
Entre as que podem entrar, o jornal Folha de S. Paulo divulgou hoje, está a Lote Operações 
Técnicas. A empresa que está praticamente desativada entrou num dos consórcios porque 
operou uma usina de compostagem da cidade. Com a operação, a Lote tinha um atestado 
de capacitação para um dos serviços do consórcio, liderados pela Queiroz Galvão. Só que 
a Lote teve como sócio até 28 de julho do ano passado o Secretário de Infra-estrutura 
Urbana, Roberto Bortolotto, que assumiu o cargo na Prefeitura em julho de 2001. O nome 
do Secretário não consta mais na empresa, mas na documentação apresentada pelo 
consórcio o nome dele ainda estava lá. A Secretaria de Obras responsável pelo processo 
divulgou nota defendendo o processo que classificou de impessoal e até agora não foi 
contestado. O Secretário também afirmou em nota que declarou no imposto de renda do 
ano de 2000 a alteração no contrato que o excluía da sociedade que formou a Lote. Entre 
vários problemas de contratação de emergência, logo no começo da administração Marta 
Suplicy uma das empresas beneficiadas, a Intrascol, também teve como diretor até 2000 
um Secretário Municipal, Walter Rasmussen, que acabou substituído por Bortolotto. A 
mega concorrência deve garantir aos dois consórcios vencedores a concessão por 20 anos, 
que podem ser prorrogáveis. O resultado final deve sair em abril quando começam a 
vencer os acordos da última concorrência. Caso contrário devem ser feitas contratações de 
emergência com os atuais operadores da coleta de lixo na cidade. 

 
Boris Casoy: Tem muito dinheiro em jogo nessa história. 

 

 Um outro dado revelado quando cruzamos a valoração com o horário dos 

programas foi o da Rede Bandeirantes. Apuramos que todas as matérias com um 

enquadramento de tipo negativo foram exibidas nos programas noturnos da emissora.  

Quando começávamos a analisar a agenda-setting da mídia televisiva, surgiu uma 

nova inquietação: quem falava nas reportagens? Havia a possibilidade de espaço para 

administração municipal nesses programas? A população aparecia nos programas mais 

para atacar ou defender o governo de Marta Suplicy? Para responder a nossa inquietação, 

criamos a variável “quem fala” para contabilizarmos as personagens presentes nas 

matérias, conforme a tabela 22 abaixo. 
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Tabela 22: As personagens presentes nas reportagens. 
Quem fala? 

 
Número total de matérias Porcentagem 

Só a mídia 
 

185 51,4 

Mídia e governo 
 

27 7,5 

Mídia, governo e população. 
 

33 9,2 

Mídia e população 
 

56 15,6 

Mídia e candidato 
 

27 7,5 

Mídia, candidato e população. 
 

06 1,7 

Outros políticos 
 

22 6,1 

Entrevista com um candidato 
 

04 1,1 

Total 360 100,0 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

A mídia foi à única voz da reportagem em 51,4% dos números de casos. No 

entanto, devemos destacar que o nosso telejornal não apresenta uma característica de 

monólogo, onde apenas os apresentadores e repórteres têm direito à fala, uma vez que em 

48,6% havia uma outra voz nas reportagens.  

A população ficou presente em 15,6% das matérias. Pode-se dizer que ela foi a 

segunda voz da mídia, e que dividiu espaço com algum representando da administração 

municipal ou com a prefeita em 9,2%. Mais adiante, a importância da sua presença será 

justificada. O governo até que encontrou espaço na mídia televisiva, mas ficou abaixo do 

espaço dado à população (com 7,5%).  

A partir de 1 de julho, seguindo a legislação eleitoral, os meios de comunicação 

estavam obrigados a cederem o mesmo tempo a todos os candidatos. Podemos afirmar que 

a candidata Marta Suplicy não obteve mais tempo na mídia televisiva ocupando um espaço 

como prefeita em cargo, uma vez que o número de matérias que davam espaço a algum 

representante do governo petista foi reduzido, durante a campanha eleitoral. Foram apenas 

15 reportagens entre julho e outubro.  

A tabela 23 permite fazer uma importante constatação: a mídia televisiva protegia-

se atrás da população e de outros políticos para reforçarem as suas críticas à administração 
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municipal, uma vez que, quando uma dessas vozes estava presente, os enquadramentos de 

tipo negativo ficaram acima dos neutros e dos positivos. 

 

Tabela 23: Os enquadramentos das personagens nas matérias. 
VALORAÇÃO  

Quem fala? Positivo Neutro Negativo 
 

Total 
Só a mídia 
 

46 87 52 185 

Mídia e governo 
 

08 12 07 27 

Mídia, governo e 
população 
 

18 03 12 33 

Mídia e 
população 
 

16 17 23 56 

Mídia e 
candidato 
 

- 21 06 27 

Mídia, candidato 
e população 
 

- 05 01 06 

Outros políticos 
 

01 09 12 22 

Entrevista com 
um candidato 
 

- 04 - 04 

 Total 89 158 113 360 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

  

 Abaixo temos uma transcrição de uma reportagem desse tipo: 

 

Alexandre Giacheto: E o assassinato de um homem dentro de um hospital municipal em 
São Paulo mostra como os profissionais de saúde estão expostos à violência. 

 
Fernanda Fernandes: Hoje existem mais de 800 vagas nos bairros periféricos, mas os 
médicos não querem trabalhar na situação de risco. 

 
Repórter: Fica na periferia, mas não no extremo da zona leste de São Paulo, a vila que tem 
o simpático nome de lnhoconhé, é um desses bairros de rotina violenta. 

 
Morador: Estamos em São Paulo, na zona leste, tiro se ouve a qualquer momento. 

  
Morador: E toda a noite tem tiro, tem violência. 
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Repórter: As grades e os seguranças desarmados não impediram a invasão de 4 homens, 
eles chegaram de moto, tomaram os rádios dos vigias, enquanto dois ficaram na portaria, 
outros dois foram para a sala de emergência, aqui encontraram 3 pacientes e 2 enfermeiras, 
foram direto para o leito de Adenilton Pereira Neves, internado depois de ter levado 9 
tiros, os homens dispararam um tiro no rosto e outro no peito de Adenilton. Depois de 
matarem Adenilton, os bandidos devolveram os rádios aos vigias do hospital e já aqui fora, 
segundo a vizinhança, atiraram várias vezes para o alto em comemoração. Já não é a 
primeira vez que esse hospital é invadido por marginais, um ano atrás, um homem armado 
entrou na sala de emergência, resgatou um interno da FEBEM, a monitora que fazia a 
escolta ficou amarrada ao pé da cama, é por essas e outras que os profissionais da saúde 
temem trabalhar na periferia. Uma pesquisa feita a dois anos pelo Sindicato dos Médicos 
do Estado de São Paulo, mostrou que 41 % dos médicos já tinham sofrido algum tipo de 
violência nos postos de trabalho. 

 

Quando analisamos as porcentagens relativas de cada uma das personagens 

presentes nas reportagens pelas emissoras, constatamos que a Rede Bandeirantes e a TV 

Cultura foram as que mais cederam espaço para a administração de Marta Suplicy, uma 

vez que em 17,3% das reportagens, no caso da Bandeirantes, e em 14,2%, na TV Cultura, 

a voz do governo era a única presente. Um dado que vale destacar é a característica 

jornalística da emissora pública, que abre um grande espaço para a população em suas 

reportagens, junto com algum representante do governo, o que aconteceu em 37,1% dos 

casos, e somente a população, em 14,2%.  

 A Rede Record e a Rede TV foram as emissoras que abriram menos espaço ao 

governo. A primeira deu voz a governantes em apenas 3,8% de suas reportagens, enquanto 

a Rede TV não deu absolutamente espaço algum. A Rede Globo concedeu mais espaço 

aos candidatos (10,1%) do que ao governo somente (7,4%). O número total de matérias 

divididas pelas emissoras encontra-se na tabela 24. 
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Tabela 24: Os locutores divididos pelas emissoras.   
 

EMISSORAS 
 

Quem fala? 
 Globo Record Cultura Bandeirantes Rede TV SBT 

 
Total 

Só a mídia 
 

93 70 10 07 04 01 185 

Mídia e governo 
 

14 04 05 04 - - 27 

Mídia, governo e 
população. 
 

14 03 13 01 01 01 33 

Mídia e população 
 

31 11 05 06 03 - 56 

Mídia e candidato 
 

19 05  03 - - 27 

Mídia, candidato e 
população. 
 

05 - 01 - - - 06 

Outros políticos 
 

07 10 01 02 02 - 22 

Entrevista com um 
candidato 
 

04 - - - - - 004 

 Total 187 103 35 23 10 02 360 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

Para finalizar a nossa análise a respeito das personagens presentes nas reportagens, 

retomamos a variável “só a mídia”. Era impossível encontrar uma matéria na qual um 

representante da emissora não estivesse presente, seja na figura do apresentador ou na do 

repórter. Em todas as emissoras, o número de casos dessa variável foi sempre superior ao 

das outras, mas ela era mais presente na Rede Record, onde foi de 67,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138 

Tabela 25: Relação dos apresentadores pelas emissoras.  
Emissoras Apresentadores 

Rede Globo Carlos Tramontina; Mariana Godoy; Chico Pinheiro; Carla Vilhena; 

César Tralli; Willian Bonner; Fátima Bernardes 

Rede Record Lino Rossi; Fernanda Fernandez; Salete Lemos; Boris Casoy; 

Eleonora Pascoal; Ney Gonçalves; Marcelo Rezende; Paulo 

Henrique; Alexandre Giachetto 

TV Cultura Madeleine Alves; Éderson Granetto 

Rede 

Bandeirantes 

 

Edie Polo; José Luis Datena; Carlos Nascimento; 

Rede TV Clodovil Hernadez; Ney Gonçalves 

SBT Analice Nicolau 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
 

Os apresentadores citados nas tabela 25 e 26 (abaixo) eram os responsáveis pelos 

programas de notícia da época. Colocamos os outros apresentadores citados na categoria 

outros. 

Na tabela 26, está a relação dos apresentadores e jornalistas pelo tipo de 

enquadramento da matéria. Tais dados permitem qualificar ainda mais a gestão de Marta 

Suplicy pela mídia. Apenas quatro jornalistas apresentaram mais matérias com 

enquadramento positivo do que neutro a respeito da administração petista: Éderson 

Granetto, Mariana Godoy, Madeleine Alves, Eleonora Pascoal e Ney Gonçalves. 
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Tabela 26: O enquadramento das matérias pelos apresentadores. 

Valoração  
Apresentador 

 
 

Positivo 
 

Neutro 
 

Negativo 

 
Total 

  
Carlos Tramontina 18 37 15 70 

Mariana Godoy 09 07 06 22 

Chico Pinheiro 03 08 03 14 

Carla Vilhena 03 12 10 25 

Edie Polo 01 - - 01 

Lino Rossi 02 02 01 05 

Analice Nicolau - 01 01 02 

Clodovil Hernandez - - 03 03 

Fernanda Fernandez 03 02 07 12 

Madeleine Alves 04 03 01 08 

Éderson Granetto 13 05 06 24 

Salete Lemos - 01 - 01 

Boris Casoy 02 11 11 24 

Eleonora Pascoal 09 08 05 22 

César Tralli - 11 06 17 

José Luis Datena 01 01 08 10 

Ney Gonçalves 02 - 01 03 

Willian Bonner - 01 02 03 

Marcelo Rezende 02 01 02 05 

Fátima Bernardes - 04 01 05 

Paulo Henrique - 02 04 06 

Carlos Nascimento - 02 04 06 

Alexandre Giachetto 04 04 01 09 

Outros 13 35 15 63 

 Total   89 158 113 360 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
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 Nas matérias apresentadas pelos jornalistas Carlos Tramontina, Chico Pinheiro, 

Carla Vilhena, César Tralli e Fátima Bernardes, prevaleceu o enquadramento de tipo 

neutro. Já o enquadramento negativo preponderou nas matérias de Clodovil Hernandez, 

Fernanda Fernandez, José Luis Datena, Willian Bonner, Paulo Henrique e Carlos 

Nascimento. Apesar de ter apresentado onze matérias com enquadramento de tipo neutro e 

negativo, consideramos que o jornalista Boris Casoy contribuiu mais para desfavorecer a 

administração petista, uma vez que apenas duas reportagens eram do tipo positivo.  

Após responder a questão a respeito de “como” se falou e “quem” falava, 

retornamos ao nosso enfoque principal que é a agenda-setting, verificando quais eram os 

temas da agenda midiática televisiva, portanto, devemos agora perguntar “sobre o que” se 

falou.  

Os temas tratados durante a disputa eleitoral estão diretamente relacionados ao 

cargo em disputa37, e no caso da eleição municipal de 2004, os temas (ver anexo) mais 

presentes nas reportagens e que estavam relacionados com a administração foram: Infra-

estrutura, com 114 matérias; Político, com 97 matérias; Social, com 41 matérias; Cultura, 

com 37 matérias; Economia, com 28 matérias; Segurança, com 23 matérias, e por fim, o 

tema Outros, com 21 matérias.  

 Uma das maneiras de analisar qual foi a avaliação da mídia sobre as realizações da 

gestão Marta Suplicy é verificar com qual tipo de enquadramento as matérias traziam o 

tema. Com o cruzamento entre a valoração e o tema, é possível notar que as emissoras 

avaliaram negativamente o trabalho da administração municipal com relação à economia e 

a segurança pública; positivamente, suas realizações nas áreas culturais e sociais; de modo 

neutro, na maior parte das reportagens que trataram sobre os temas infra-estrutura e 

político, conforme a tabela 27, abaixo.  

 

 

 

 

 

                                                 
37 Conforme foi demonstrado na pesquisa “Mídia, Campanha Eleitoral e Comportamento Político em São 
Paulo”. Projeto temático financiado pela FAPESP e realizado pelo Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e 
Política (NEAMP) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O relatório final do projeto está 
disponível no site http://www.pucsp.br/neamp/relatorio/relatorio.pdf 
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Tabela 27: O enquadramento das matérias sobre a administração de Marta Suplicy. 
VALORAÇÃO 

 

TEMAS 
 

POSITIVO 

 

NEUTRO 

 

NEGATIVO 

 

TOTAL 

Economia 06 04 18 28 

Infraestrutura 28 54 32 114 

Social 20 10 11 41 

Segurança 01 03 19 23 

Cultura 26 08 03 37 

Político 05 71 21 97 

Outros 03 08 09 21 

    Total 89 158 113 360 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

Para qualificar a parte quantitativa da pesquisa, na categoria temas havia ainda as 

variáveis subtemas38. Dessa forma, foi possível saber mais sobre o que, especificamente, 

as emissoras estavam tratando nas reportagens para estabelecer o cruzamento entre elas e a 

valoração. 

No tema Economia, foram agregados como subtemas: camelôs, comércio, serviços, 

finanças, desemprego e salário, políticas tributárias e greves de funcionários municipais. 

Foram precisamente as reportagens a respeito dos confrontos entre os ambulantes não 

cadastrados e os fiscais da prefeitura na região da 25 de março que tornaram negativa a 

avaliação da gestão petista, nesse tema. Apesar do apelido dado à prefeita devido às taxas 

criadas em sua administração, as poucas matérias a respeito da variável Imposto, em total 

de 7, durante o ano de 2004, curiosamente apresentaram uma valoração positiva, devido à 

isenção do pagamento do IPTU concedida pela prefeitura aos moradores dos bairros da 

capital atingidos pela enchentes do começo do ano de 2004. 

Na categoria do tema Segurança Pública, a administração de Marta Suplicy foi 

avaliada muito negativamente devido às chacinas de moradores de rua que começaram a 

acontecer no final de agosto de 2004, as quais tiveram repercussão na mídia internacional.  

 
                                                 
38 As variáveis sub-temas não eram excludentes.  
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William Bonner: Em São Paulo a violência contra os moradores de rua inspirou a 
solidariedade. Missionários passaram a madrugada com eles no centro, a polícia levou para 
albergues quem dormia ao relento. Desde a última sexta-feira seis mendigos foram mortos 
e dez feridos. 

 

Dos subtemas presentes na categoria do tema Social, os mais constantes foram os 

da habitação (13 matérias), saúde (13 matérias), educação (9 matérias), bilhete único (8 

matérias), CEU (6 matérias) e o subtema políticas compensatórias, com uma reportagem 

apenas. Apesar de ter tido uma valoração positiva pela mídia quando é avaliada apenas a 

categoria tema, essa pode ser considerada muito mais prejudicial à campanha de reeleição 

de Marta Suplicy, uma vez que houve mais reportagens sobre o subtema que estava sendo 

considerado pelo eleitorado como um dos grandes problemas de sua gestão, o da saúde, do 

que a respeito de suas grandes realizações na área social. Das 13 matérias sobre saúde, 7 

apresentaram um enquadramento negativo.  

Estavam envolvidos pelo tema cultura os subtemas patrimônio histórico, com 13 

matérias; lazer, com 29 matérias; e cultura, com 3 matérias. Em todas, o enquadramento 

de tipo positivo sempre prevaleceu.  

Retoma-se o subtema dos centros educacionais unificados (CEUs) que, apesar de 

estar relacionado ao tema Social devido ao seu caráter educacional, poderia ser também 

relacionado ao subtema lazer, uma vez que, nesses centros educacionais, há espaço de 

lazer para a comunidade. Do total de 6 matérias sobre os CEUs, duas estavam ligadas à 

educação, e outras duas, relacionadas ao seu espaço de lazer. 

Dos subtemas tratados no tema Infra-estrutura, transporte público, enchentes e 

Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo  (SABESP)39, obras públicas e passa-rápidos, conservação pública e 

da companhia de engenharia e tráfego (CET), todos apresentaram um enquadramento 

neutro. Somente em relação ao meio ambiente é que prevaleceu o enquadramento positivo. 

A categoria Político está diretamente relacionada à campanha eleitoral. Por isso, a 

maioria das reportagens sobre os subtemas: pesquisa eleitoral, debate político, entrevistas 

com candidatos, políticos e secretários, convenções partidárias, agenda do candidato, 

propostas e escândalos políticos (caso Maluf e/ou corrupção) apresentaram um 

enquadramento de tipo neutro. Como era de se esperar, todas as sete matérias relacionadas 

                                                 
39 Apesar de a SABESP ser de responsabilidade do Governo Estadual, nessas reportagens estavam 
relacionadas à administração municipal.  
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ao subtema ataques à prefeitura ou a Marta foram negativas. As reportagens relacionadas 

ao governo estadual distribuíram-se da seguinte maneira: três positivas, duas neutras e 

cinco negativas. Das que diziam respeito ao governo federal, houve uma positiva, três 

neutras e três negativas em relação à administração municipal.  

Para finalizar a relação dos subtemas presentes na categoria Outros, há quatro 

reportagens relacionadas à prisão do marqueteiro da campanha de Marta Suplicy, o 

publicitário Duda Mendonça, por causa de uma rinha de galos, todas com enquadramento 

negativo. Há também as que estavam relacionadas a alguns acidentes na cidade, sendo que 

as oito matérias apresentavam um enquadramento neutro, além das que divulgavam os 

eventos realizados pela administração municipal, com quinze matérias com 

enquadramento positivo, cinco de tipo neutro e uma de tipo negativo. Na tabela 28 abaixo, 

temos as freqüências dos subtemas. 
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Tabela 28: Freqüência dos subtemas nas reportagens da mídia televisiva. 
Subtemas  

Agenda do candidato 38 
Obras e passa-rápido 33 
CET (trânsito e acidentes) 29 
Lazer/Turismo 29 
Conservação pública 27 
Assassinato dos moradores de rua 23 
Eventos da Prefeitura 21 
Camelôs 20 
Escândalos políticos (caso Maluf)/ Corrupção 18 
Habitação 13 
Saúde 13 
Patrimônio histórico 13 
Entrevista com os candidatos 13 
Transporte 12 
Enchente/ CGE 12 
Governo Federal 10 
Educação 09 
Debates 09 
Bilhete único 08 
Pesquisas 08 
Proposta dos candidatos 08 
Política Tributária (impostos/ taxas do lixo) 07 
Ataques à prefeitura 07 
Governo Estadual 07 
CEU 06 
Comércio 05 
Meio Ambiente 04 
Política de segurança 04 
Briga de galos 04 
Sabesp 03 
Violência e crimes 03 
Cultura 03 
Desemprego e salário 02 
Serviços 01 
Greves 01 
Políticas compensatórias (renda mínima, bolsa escola) 01 
Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 

Na última semana da campanha eleitoral antes do segundo turno, a revista Veja 

SP40 fez uma avaliação a respeito de alguns pontos do governo de Marta Suplicy. Nota-se 

                                                 
40 http://veja.abril.uol.com.br/vejasp/201004/especial2.html 
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que o enquadramento mais freqüente do nosso banco de dados das reportagens das 

emissoras analisadas, com relação aos temas escolhidos, coincidiram na maior parte das 

categorias selecionadas. Na tabela abaixo, são apresentadas as valorações dos temas nos 

meios de comunicação. 

 

Tabela 29: O enquadramento das matérias sobre a administração de Marta Suplicy, 
segundo a revista Veja SP e a mídia televisiva. 

 
TEMAS 

 
REVISTA VEJA SP 

 
MÍDIA TELEVISIVA 

 
Camelôs 

 
Neutro 

 
Negativo 

 
CET (Trânsito) 

 
Negativo 

 
Neutro 

 
Conservação pública e lixo 

 
Negativo 

 
Negativo 

 
Cultura 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Educação 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Enchentes 

 
Neutro 

 
Neutro 

 
Habitação 

 
Positivo 

 
Neutro 

 
Impostos 

 
Negativo 

 
Positivo 

 
Obras públicas 

 
Neutro 

 
Neutro 

 
Políticas compensatórias 

 
Positivo 

 
Positivo 

 
Saúde 

 
Neutro 

 
Negativo 

 
Transporte público 

 
Positivo 

 
Neutro 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
 

 Nota-se que, nas categorias conservação pública e lixo, cultura, educação, 

enchentes, obras públicas e políticas compensatórias, os tipos de valoração coincidem 

entre os dois veículos. Já nas categorias camelôs, CET (trânsito), habitação, saúde e 

transporte público, a valoração era positiva para um e neutra para o outro, ou entre 

negativa e neutra. Somente a categoria Impostos foi avaliada de maneiras opostas: 

negativa pela revista, positiva pela mídia televisiva. Os temas contas públicas, 
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funcionalismo público, gastos com publicidade, poluição visual e centro não foram 

observados como categorias isoladas. 

Contudo, a explicação para essa discrepância está relacionada a um momento 

específico, como é o caso dos camelôs, que enfrentaram, no começo de 2004, uma forte 

fiscalização por parte da prefeitura na região da 25 de março, a qual aconteceu de forma 

muito violenta, marca que se imprimiu tanto nas ações dos fiscais quanto nas dos camelôs. 

O mesmo acontece em relação ao imposto, que foi considerado de maneira positiva para a 

prefeitura, pois as reportagens versavam sobre a repercussão da decisão municipal de dar 

isenção de pagamento do IPTU às casas atingidas pelas enchentes, como foi citado mais 

acima. 

Por meio das análises realizadas acima, verificamos a agenda-setting dos meios de 

comunicação durante os anos de 2003 e 2004 em relação à administração de Marta 

Suplicy. Agora passaremos à agenda institucional com a análise dos HGPE e dos debates 

realizados durante a disputa eleitoral de 2004.   
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PARTE III 

 

A CAMPANHA ELEITORAL DE 2004 NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

3.1. O eleitor zapping e um espetáculo chamado política 

 

Durante as últimas décadas, houve uma importante ampliação nos meios de 

comunicações. Além dos canais abertos, há também os que se transmitem por cabo, 

satélite e internet, entre tantas outras tecnologias que estão surgindo. Essa renovação não 

se restringe às modificações tecnológicas, como também pressiona as relações da 

audiência com os produtos televisivos e as variações de gostos do telespectador. Lourenço 

Vilches (1998) enumera as várias opções oferecidas para os usuários da televisão e das 

novas tecnologias, “diversos sistemas terrestres, aéreos, analógicos, digitais, virtuais etc. 

Diversos tipos de conteúdo, ficção, informação, entretenimento, educação etc. Diversos 

tipos de acesso: programação aberta e generalista, aberta e segmentada, codificada, pay 

per view, programação a la carte etc” (Vilches, 1998: 115). 

 A televisão e a internet constituem as tecnologias de entretenimento e de 

transmissão de conhecimento mais difundidas desde a invenção da imprensa. Todas essas 

transformações provocaram mudanças também nas propagandas políticas e eleitorais. 

Algumas estratégias foram utilizadas pelos especialistas em marketing eleitoral para 

adequar a propaganda partidária à gramática e à política dos meios de comunicação de 

massa, principalmente do rádio e da televisão, com a introdução de recursos que dão 

suporte imagético aos discursos, deixando as partes discursivas no formato de talk–shows 

e programas de auditórios, e ainda com o uso de jingles. 

Percebe-se que a realização da campanha eleitoral para a televisão “implica adaptar 

a propaganda política à lógica específica do medium. Tanto o conteúdo das mensagens 

quanto o formato da sua apresentação devem estar adequados às exigências de interesse e 

inteligibilidade próprias do meio televisivo, caso contrário eles se tornam inassimiláveis 

pelo público” (Albuquerque, 1995: 53). 

A superioridade dos formatos audiovisuais sobre os textuais faz com que a 

televisão seja o espaço público mais utilizado pelos eleitores na hora de escolher seu 
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candidato. Governantes, dirigentes e candidatos recorrem ao meio televisivo para divulgar 

seus planos e promessas. A cada disputa, aumenta o tempo de entrevistas dos candidatos 

nos telejornais, e os debates entre os candidatos também passaram a ser um momento 

decisivo da disputa eleitoral41.  

Algumas formulações teóricas e empíricas são comuns à democracia do público42, 

como a “espetacularização da vida pública, a personalização do processo político, a 

diminuição da influência da filiação partidária e da orientação ideológica na decisão do 

voto, a preeminência da imagem transmitida pelos políticos, o caráter de realidade 

construída propiciado pela TV” (Soares, 1994: 128). 

No último século, a humanidade aperfeiçoou as técnicas de expressão: o pregador, 

o panfletário, o orador e o mestre, que sempre exerceram muita influência, foram 

substituídos pelas páginas dos jornais, pelas palavras nos rádios e pelas imagens na 

televisão. A sociedade contemporânea está centrada nos meios de comunicação; essa nova 

sociedade foi denominada, por Giovanni Sartori (2001), de videopolítica. 

 Com uma dura crítica referente à importância adquirida pela televisão nessa nova 

sociedade, Sartori afirma que “a televisão produz imagens e apaga os conceitos; mas desse 

modo atrofia a nossa capacidade de abstração e com ela toda a nossa capacidade de 

compreender” (Sartori, 2001: 33), porque, na televisão, a visão predomina sobre a fala. A 

imagem é pura e simples representação visual, e para entendê-la, é suficiente vê-la. A 

videopolítica envolve um aspecto do poder do vídeo, e sua incidência nos processos 

políticos promoveu uma profunda transformação da maneira de “ser político” e de 

“conduzir a política”. Pensando nos sistemas baseados nas eleições livres, Sartori afirma 

que “a televisão condiciona de modo pesado o processo eleitoral, quer na escolha dos 

candidatos, quer na forma deles conduzirem a disputa eleitoral, quer, finalmente, em fazer 

vencer quem vence” (Sartori, 2001: 51).  

                                                 
41 Pesquisa “Mídia, Campanha Eleitoral e Comportamento Político em São Paulo”. 
http://www.pucsp.br/neamp/relatorio/relatorio.pdf 
42 O momento vivenciado hoje é descrito por Manin (1995) não como um resultado da crise de 
representação, mas sim como o surgimento de uma nova forma de governo representativo, em que 
os candidatos passaram a se comunicar diretamente com os seus possíveis eleitores por meio do 
rádio e da televisão. O eleitorado se apresenta “como um público que reage aos termos propostos 
no palco da política. Por essa razão denominamos essa forma de governo representativo de 
‘democracia do público’” (Manin, 1995: 28, grifo do autor).  
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 A nova ordem da cultura audiovisual transformou o homo sapiens (o homem que 

pensa) produzido pela cultura escrita em homo videns43 (o homem que vê), que privilegia a 

imagem sobre a palavra escrita, “e se, portanto, já não se escreve44 nem se lê como antes, é 

porque tampouco se pode ver ou representar como antes” (Martín-Barbero, 1998: 14). 

Jesús Martín-Barbero e German Rey (1999) afirmam que, devido ao aumento das 

opções de como os telespectadores recebem as mensagens televisivas, houve uma variação 

das suas formas de relação com elas. A recepção televisiva, atualmente, está muito mais 

impactada com as possibilidades do zapping.  

 Para Beatriz Sarlo (1997), foi o controle remoto, juntamente com uma grande 

quantidade de imagens, que tornou possível o grande avanço interativo das últimas 

décadas, o zapping. Sem ele, ninguém mais assistiria televisão. Entretanto, ressaltamos 

que o fenômeno do zapping não está restrito apenas aos canais de TV, mas está presente 

em todos os meios de comunicação, até mesmo nos meios digitais. 

 Para a autora, o poder simbólico presente no controle remoto é exercido segundo 

leis que a própria televisão ensinou aos telespectadores.  

 

A primeira lei consiste em produzir a maior acumulação possível de imagens de alto 
impacto por unidade de tempo e, paradoxalmente, baixa quantidade de informação por 
unidade de tempo ou alta quantidade de informação indiferenciada (o que oferece, de todo 
modo, o “efeito de informação”). Segunda lei: extrair todas as conseqüências do fato de 
que a retroleitura dos discursos visuais ou sonoros, que se sucedem no tempo, é impossível 
(exceto quando a pessoa grava um programa e realiza as operações próprias dos 
especialistas em mídia, e não as dos telespectadores). A televisão explora esse traço como 
uma qualidade que lhe permite uma enlouquecida repetição de imagens, a velocidade do 
meio é superior a nossa capacidade de reter seus conteúdos. O meio é mais veloz do que 
aquilo que transmite (...). Terceira lei: evitar a pausa e a retenção temporária do fluxo de 
imagens, porque conspiram contra a estética dos meios de massa e afetam o que é 
considerado seu maior valor – a variada repetição do mesmo. Quarta lei: a montagem 
ideal, ainda que nem sempre possível, combina planos muitos breves; as câmeras devem 
mover-se o tempo todo, para encher o vídeo com imagens diferentes e assim evitar a 
mudança de canal (Sarlo, 1997: 57-58). 

 
 A televisão apresenta uma estética própria, na qual o “ritmo acelerado e ausência 

de silêncio ou de vazio de imagem são efeitos complementares: a televisão não pode 

arriscar-se, porque tanto o silêncio quanto o branco (ou a permanência de uma mesma 

                                                 
43 Denominado assim por Sartori (2001). 
44 Vilches (1998) demonstra as novas características da linguagem escrita com a fala. 
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imagem) chocam-se contra a cultura perceptiva que a televisão implantou e que seu 

público lhe devolve multiplicada pelo zapping” (Sarlo, 1997: 61). 

Acreditamos que o homo videns de Sartori é um homem do século passado. 

Juntamente com o século XXI, nasceu um novo homem, o homo zapping, o qual Gustavo 

Pandiani (2004) define como o homem que vê imagens fragmentadas. Dele, é destacada a 

tendência de fracionar sua capacidade de atenção em porções cada vez menores. 

O discurso político chega filtrado ao homo zapping pelo enfoque espetacular da 

televisão, e ele recebe a disputa eleitoral como uma confrontação estereotipada de 

imagens. Comporta-se mais como um simples telespectador do que como um eleitor. Para 

ele, as imagens televisivas mais atraentes são os rostos e os gestos físicos dos candidatos; 

a linguagem corporal tem uma maior afinidade com o público do que os conceitos e os 

demais formatos textuais. Por isso, os programas de governo ou as posições ideológicas 

dos candidatos não chamam tanto a atenção do telespectador. Recorre à televisão para 

simplificar a compreensão da disputa à sua medida. 

Percebe-se que o acesso às informações, durante uma disputa eleitoral, ocorre pelos 

meios de comunicação, e tem um impacto sobre o processo de decisão do voto. Cada 

evento proporciona uma nova informação, e a gradual acumulação das mensagens de 

campanhas leva o eleitorado a tomar uma decisão no dia da votação (Ansolabehere et alii, 

1993; Sarlo, 1997a). Outra constatação é a de que as alternâncias das posições entre os 

candidatos, nas pesquisas durante a disputa eleitoral, influenciam as propagandas eleitorais 

(Reis, 2002) e a cobertura dos meios de comunicação.  

Pandiani (2004) demonstra algumas das características e atitudes do homo zapping 

que favorecem a consolidação da televisão como principal arena da comunicação política 

contemporânea, tais como: somente responde aos estímulos audiovisuais; busca sensações 

curtas e de alto impacto emotivo; não está disposto a fazer grandes esforços para entender 

as mensagens que recebe; não tem uma disciplina receptiva que lhe permita uma análise 

detalhada; prefere as impressões velozes e fragmentadas, apresentando pouca disposição 

para interpretar e sintetizar as idéias. 

De fato, o homo zapping valoriza mais os sinais visuais do que os argumentos 

racionais. De acordo com a lógica da videopolítica, a imagem é a garantia da verdade 

absoluta. A narrativa televisiva está caracterizada por uma forte tendência ao discurso 

fragmentado. As frases, nesse meio, tornam-se cada vez mais curtas e dirigidas à 
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sensibilidade do eleitor. Pandiani (2004) denomina esse processo como 

“audiovisualização” da política. 

A propaganda política e eleitoral teve de se adaptar à linguagem e às condições das 

telecomunicações modernas. Analisando as campanhas atuais, percebem-se facilmente 

várias imagens de preenchimento, uma vez que a construção do horário gratuito de 

propaganda eleitoral (HGPE) é feita procurando amenizar ao máximo a ruptura por ele 

provocada na programação normal fora do período eleitoral. Isso faz com que as peças do 

HGPE apresentem, em sua maioria, o formato de programas de televisão. Portanto, essa 

característica não é própria apenas dos clipes políticos e das vinhetas (Reis, 2003).  

Sarlo (1997) define como imagens de preenchimento os “fragmentos de imagens, 

os que conseguem fixar-se com o peso do icônico, são reconhecidos, lembrados, citados; 

outros são desprezados e se repetem infinitamente sem aborrecer a ninguém, já que, na 

verdade ninguém os vê (...) quando estas começam a escassear, zapping”. Nessa lógica, os 

políticos “devem ser especialistas em transições rápidas, mudanças de velocidade e 

direção para evitar o tédio da audiência. A destreza do político televisivo é aprendida na 

escola audiovisual que emite certificados de carisma eletrônico” (Sarlo, 1997: 67). 

O zapping não alterou apenas a maneira do telespectador de assistir a televisão, 

mas também a do eleitor em face das propagandas eleitorais e da cobertura da campanha 

pelo meio televisivo. 

 Maria Helena Weber (2000) afirma que “as mídias são, organizações 

indispensáveis às operações políticas e comprovam, permanentemente, sua força como 

entidades complementares ao poder, devido à sua lógica, linguagem e estética 

fundamentais à captura do imaginário social, através da transmissão interrupta de bens 

simbólicos, mercadológicos e políticos” (Weber, 2000: 16). Portanto, esse espetáculo 

chamado política está completamente contaminado pela linguagem midiática acima 

descrita. A autora ainda afirma: 

 

A noção de espetáculo, atribuída à política e à televisão –campos diferenciados e 
paradoxalmente dependentes -, é utilizada como a mais adequada ao tipo de dramatização 
que podem desencadear através de suas estratégias particulares de comunicação. Política e 
televisão são dois poderosos discursos marcados pela passionalidade da argumentação e da 
persuasão, através do caráter ilocutório da comunicação política, exigindo do receptor 
apoio, compreensão e votos, e da ubiqüidade solidária da televisão ratificação, via 
programação, seu apoio incondicional ao sistema vigente, às fugas e fantasias individuais. 
(Weber, 2000: 29) 
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Os apelos presentes nesse espetáculo da política e da televisão buscam apoio e 

aprovação, ou melhor dizendo, votos e pontos no IBOPE. A política e a televisão 

aproximam-se de um espetáculo por utilizarem-se da linguagem teatral, uma vez que 

preservam “as cláusulas destinadas ao mistério e à descoberta; à luz e a sombras, num jogo 

previsível, marcando o tempo e o espaço com os códigos espetaculares, lingüísticos, 

narrativos, cinésicos, iconográficos, ideológicos, culturais, proxêmicos, dentre outros” 

(Weber, 2000: 33). 

A autora divide em quatro tipos os espetáculos: 

• Espetáculo político editorial.  

• Espetáculo político articulado. 

• Espetáculo político autônomo. 

• Espetáculo político arbitrário. 

O Espetáculo político editorial é o que apresenta o seu tempo e espaço definidos 

pelas mídias, e de acordo com um espaço já existente, e assim não altera a programação. 

Nesse caso, o poder de decisão é dos meios de comunicação, pois são eles quem decidem 

qual fato será transformado num acontecimento político. Eles são veiculados como 

informação ou propaganda dentro da programação já determinada, “é o texto das editorias, 

das pautas diárias, os provocadores da agenda das mídias, é a política editada como 

notícia, entrevista, humor, ou inseridas em dramas novelescos, ou a propaganda de 

governos e instituições competindo com a publicidade” (Weber, 2000:35). 

 Os fatos que alteram a rotina política, tais como as Comissões Parlamentares de 

Inquéritos (CPIs), as eleições, plebiscitos, as reformas constitucionais e qualquer outro 

evento que provoca a estética e a participação da mídia são definidos por Weber como um 

Espetáculo político articulado. Qualquer um desses eventos tem “seus fragmentos mais 

importantes editados pelas mídias a partir de conveniência estética, mais do que pelo seu 

caráter político. Nesta perspectiva, as mídias se promovem e fazem a própria publicidade, 

veiculando e promovendo suas adoções e apoios” (Weber, 2000: 37). Fazem parte deste 

tipo de espetáculo os debates eleitorais promovidos pelas emissoras, bem como as 

pesquisas de intenção de voto.  

 A autora chama a atenção para o espaço que esses eventos ocupam dentro da 

programação das emissoras. Como foi visto na segunda parte desta tese, isso é importante 
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para a formação da agenda-setting. Weber afirma que “a partir da dramaturgia televisiva, 

ensaiado e maquiado a partir dos padrões, do tempo e do espaço televisivo, e situa-se 

próximo ao espetáculo cotidiano, porque uma eleição é transformada em notícia diária” 

(Weber, 2000: 38). O que faz com que a agenda da mídia influencie a agenda do público. 

 O Espetáculo político autônomo é o terceiro tipo definido. É aquele em que o 

próprio fato determina o comportamento da mídia. Neste caso, a mídia não tem nenhum 

controle, porque o fato em si é “exigente e provocador, pois convoca e expõe, 

obrigatoriamente, todos os sujeitos sociais, políticos e institucionais, responsáveis e 

atingidos pelo fato, inclusive o receptor”. (Weber, 2000: 39). O que caracteriza esse tipo 

de evento é a sua magnitude, pois ele consegue alterar toda a rotina da mídia, além de 

impor um comportamento diferencial e especial por parte dela. 

 O último tipo é o Espetáculo político arbitrário, do qual faz parte o horário 

gratuito de propaganda eleitoral (HGPE). Como vimos acima, o surgimento do eleitor 

zapping provocou uma significativa mudança na estética e na linguagem da propaganda 

política e eleitoral, eliminando o “corte” na programação normal da emissora. Ele é 

definido de forma arbitrária, porque não pode ser alterado pela decisão empresarial ou 

editorial das mídias. O formato desses programas é definido pelos partidos políticos.    

Tendo em vista esses parâmetros, a presente tese pesquisa conjuntamente vários 

tipos de espetáculos políticos, observando os formatos da apresentação dos discursos e 

seus autores presentes no: a) telejornalismo, a relação entre os jornalistas, que têm de 

respeitar a legislação eleitoral, e os candidatos (Espetáculo político editorial e articulado); 

b) horário gratuito de propaganda eleitoral (HGPE), que contém a mensagem política pura 

(Espetáculo político arbitrário); e nos c) debates, os quais são momentos de grande tensão 

muito aguardados no processo eleitoral (Espetáculo político articulado). 

 Na segunda parte da nossa tese, foram analisados exemplares do espetáculo 

editorial e articulado, presente nos telejornais. No próximo tópico, realizaremos um estudo 

do espetáculo político arbitrário com uma análise do horário eleitoral dos candidatos 

Marta Suplicy e José Serra, além de um momento específico do espetáculo político 

articulado, com os debates eleitorais realizados nos dois turnos pela Rede Globo, Rede 

Bandeirantes e Rede Record durante o ano de 2004.  
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3.2. Semelhanças e diferenças da propaganda eleitoral de Marta Suplicy em 2000 e 

2004 

 

Antes de analisarmos as agendas institucionais, realizamos um estudo comparativo 

entre as últimas semanas das propagandas eleitorais de 2000 e de 2004 de Marta Suplicy, 

com a finalidade de identificar as semelhanças e diferenças nas suas estratégias de 

comunicação. Nas últimas semanas do HGPE durante o 1º turno, houve somente dois 

programas de propaganda eleitoral, em 25 e 27 de setembro de 2000, e em 27 e 29 de 

setembro de 2004. Apesar, no final do mandato, ter sua maior taxa de aprovação, a então 

prefeita de São Paulo não conseguiu obter, em 2004, o mesmo resultado de 2000.  

Neusa Gomes (2001) afirma que “o êxito de uma campanha eleitoral pode ser 

atribuído (...) [ao] fato de que a oferta de um programa-promessa de serviços, em torno do 

qual se estruturarão todos os argumentos a serem empregados nos vários meios 

selecionados para difundi-los” (Gomes, 2001: 61). Portanto, com a análise ora proposta, 

não poderemos (ainda) fazer afirmações absolutas a respeito do êxito da campanha 

eleitoral da então prefeita Marta Suplicy. O objetivo é o de verificar a construção dos 

discursos entre esses dois momentos observando os processos de formação da imagem da 

candidata quando procurava se eleger pela primeira vez e quando estava tentando a 

reeleição.  

Na dissertação de mestrado que antecedeu a esta tese, dividimos a propaganda 

eleitoral em “peças”, que estão sempre nos textos televisivos, e que têm um dos seguintes 

formatos: pronunciamento do candidato, quando há apenas o candidato na cena e ele se 

dirige diretamente ao eleitor; história de vida, quando o narrador em off, ou o próprio 

candidato, apresenta ao eleitor suas realizações passadas, sejam políticas, profissionais ou 

pessoais; jingles, que são músicas compostas para a campanha e que podem ou não trazer 

as propostas do candidato; dramatização, quando a mensagem é transmitida pela 

encenação de personagens ficcionais; depoimentos, que são as mensagens de aliados 

políticos, celebridades, populares, familiares e amigos; chamadas, que são as peças que 

fornecem um contexto para a fala do candidato, cujas personagens geralmente são a do 

garoto-propaganda ou a do narrador em off; e spots e vinhetas, que são as peças 

constituídas pelo nome e o número do candidato, pelo slogan da campanha, ou por textos 

escritos na tela que são lidos pelo narrador em off.  
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Analisaremos as mensagens contidas nas propagandas eleitorais que fazem parte 

da amostra, segundo sua divisão em dois tipos:  

• Elementos políticos, conteúdo do discurso. 

• Elementos visuais, forma do discurso.  

A análise comparativa entre as duas campanhas demonstrou que há muito mais 

diferenças do que semelhanças, reflexo não apenas da conjuntura política do momento, 

mas principalmente do fato de ser uma campanha à reeleição. A única semelhança era a 

qualidade dos programas.  

A tabela abaixo traz um resumo dos elementos políticos presentes nas propagandas 

eleitorais.  

 
Tabela 30: Os elementos políticos presentes nas propagandas eleitorais de Marta Suplicy 
durante os anos de 2000 e 2004. 

Elementos políticos 2000 2004 

Realizações passadas Não Sim 

Propostas Abstratas Concretas 

Ataques Não Sim 

Defesa Não Sim 

Padrinhos políticos Imagens Depoimentos 

Pesquisas eleitorais Não Sim 

Segmento do eleitorado Não Sim 

Retórica Sedução Ameaça 

Vilão Corrupção FHC 

Punições ao programa Direito de resposta Suspensão 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
 
 

A categoria “realizações passadas” foi um tema que recebeu um grande destaque 

na última semana da campanha eleitoral em 2004, o que é justificado pelo fato de estar 

concorrendo à reeleição. Marta Suplicy precisava não apenas prestar contas ao eleitorado, 

mas também lembrar que foi ela a responsável por obras como os “passa-rápido”, os 

terminais de ônibus, Bilhete Único, a ampliação da avenida Jacu-Pêssego, o 

prolongamento da Radial Leste, a construção da Faculdade de Saúde Municipal e do novo 

hospital da cidade Tiradentes, o SAMU e as farmácias populares, e ainda pelo 
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financiamento de casas populares. Chama a atenção a ausência das imagens dessas obras 

enquanto eram enumeradas pela prefeita numa peça do tipo pronunciamento. 

Enquanto as propostas em 2000 eram mais abstratas, as de 2004 foram bem 

pontuais; 

 

Pronunciamento da candidata: Acho que depois de todos esses dias na TV já deu para me 
conhecer melhor e saber se você concorda ou não com as propostas. Sei que elas não 
resolvem tudo da noite para o dia, mas são propostas realistas que foram feitas com o pé 
no chão para começar a resolver os problemas da cidade. (...) Trabalhar para consertar o 
que está errado e botar para funcionar o que já existe, continuar o que está dando certo, 
como o programa Leve-Leite, por exemplo, trabalhar para melhorar a segurança, a 
habitação, o transporte. Mas a coisa mais importante para a vida de qualquer pessoa é a 
dignidade, e não há nada que dê mais dignidade do que a educação e o emprego, e é por 
isso que eu quero dar prioridade para essas áreas. O Bolsa-Trabalho, o Começar de Novo, 
o Renda Mínima são alguns dos projetos que tenho certeza, vão ajudar a dar um novo 
futuro para a nossa cidade (programa de 27 de setembro de 2000). 

 
Chamada com narrador em off: Veja algumas propostas da Marta para os próximos quatros 
anos. Marta vai fazer o CEU Saúde. 40 modernas policlínicas, exclusivamente para 
consultas e exames. Marta vai integrar o Bilhete Único ao metrô. Marta vai implantar mais 
24 CEUs Educação. Marta vai ampliar ainda mais o Programa Renda-Mínima. Marta vai 
fazer mais 22 Passa-Rápido (programa de 27 de setembro de 2004). 

 
 

Apesar de a proposta ser mais abstrata em 2000, ela passava uma veracidade ao 

eleitorado, pelo fato de ser uma promessa feita pela própria candidata. O recurso utilizado 

em 2004 pode ser considerado mais didático, uma vez que uma parte do texto figura na 

tela. Porém, o efeito de comprometimento não é o mesmo; a promessa não foi feita pela 

prefeita, mas sim por um narrador em off. 

Durante todas as semanas da campanha eleitoral de 2000, Marta Suplicy liderou as 

pesquisas eleitorais. Devido a sua cômoda posição nos últimos programas eleitorais, não 

foi feito nenhum ataque aos outros candidatos. Sua posição era “acima da briga”, mas, em 

2004, ela “estava na briga”, ou conforme suas próprias palavras, era o “saco de pancadas”, 

o que a obrigou a fazer vários ataques ao candidato José Serra. A propaganda do dia 27 de 

setembro começava com uma peça do tipo chamada com um casal de garoto-propaganda, 

onde afirmava que seria feito um balanço das eleições. Na realidade, era uma peça de 

ataque, que trazia várias informações que desqualificavam o trabalho de Serra como 

Ministro da Saúde. As fontes citadas eram a Organização Mundial da Saúde (OMS) e os 
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principais jornais do país. Ainda nesse mesmo dia, numa peça do tipo pronunciamento, a 

própria candidata atacava Fernando Henrique Cardoso.  

 

Chamada Garoto-Propaganda: E em São Paulo, apesar do Fernando Henrique, do Serra, 
como Ministro da Saúde, do Alckmin e de estar no governo já há 10 anos, o PSDB fez 
muito pouco pela saúde, pela segurança, pela educação e pelo transporte (programa de 27 
de setembro de 2004).  

 

Juntamente com o ataque, vem a defesa. Marta Suplicy, em 2004, precisou ocupar 

parte de suas propagandas para defender sua administração. Os tipos de peças utilizadas 

foram: pronunciamento da candidata e depoimentos realizados por populares e pelo 

próprio Presidente da República.  

 

Depoimento do padrinho político (Presidente Lula): Uma mulher que fez São Paulo ficar 
bonita como há muito tempo não se via merece não só o nosso respeito. Marta merece 
também o nosso voto de confiança (programa de 29 de setembro de 2004).  

 
Depoimento de popular: A Marta tem de ficar para ela continuar fazendo o que ela está 
fazendo pelos pobres (programa de 29 de setembro de 2004).  

 
Se a função do padrinho político, em 2000, foi apenas de figurante, em 2004 pode 

ser considerada como de “coadjuvante”. A imagem do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, que, durante toda a campanha eleitoral de 2000, apareceu rapidamente apenas no 

penúltimo programa da candidata, na de 2004 foi muito utilizada, juntamente com 

declarações, como a que foi transcrita acima, que tinham também a conseqüência de 

reforçar o vínculo partidário da prefeita. Esse aspecto não havia sido muito explorado em 

2000, pois somente em algumas peças da propaganda eleitoral Marta Suplicy usava um 

pequeno broche com a estrela do PT. 

 

Pronunciamento da candidata: O Presidente Lula é meu amigo, meu companheiro de 
partido e temos pensamentos muito parecidos (programa de 27 de setembro de 2004). 

 
Depoimento de popular: Ela e Lula são o nosso coração (programa de 29 de setembro de 
2004).  

 
Depoimento de popular: Marta e Lula na cabeça! (programa de 29 de setembro de 2004).  
 

A presença do Presidente Lula foi bem destacada também numa peça do tipo 

chamada pesquisas eleitorais, no dia 27 de setembro. 
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Chamada pesquisa eleitoral: E a última pesquisa Datafolha comprova. Com a entrada do 
Presidente Lula na campanha, Marta sobe e Serra cai. E agora estão empatados. A 
pesquisa mostra ainda que, em uma semana, a rejeição ao Serra cresceu 4 pontos. E que 
Marta lidera entre os mais pobres e Serra entre os mais ricos (programa de 27de setembro 
de 2004).  
 

Os atributos e qualidades de Marta Suplicy, em 2000, estavam direcionados a todos 

os segmentos do eleitorado. Em 2004, seu alvo era o eleitorado de baixa renda. Essa 

estratégia foi justificada na peça transcrita acima, com a afirmação de que Marta liderava 

entre os eleitores pobres e Serra entre os ricos, demonstrando os números da última 

pesquisa eleitoral. 

 

Pronunciamento da candidata: Essa cidade vai precisar da colaboração de todas as pessoas 
que têm ética, que têm brio, que querem reconduzir essa cidade para levarmos nossa 
cidade a resgatar a cidadania e ter um pouco de qualidade de vida perdida nesses anos 
todos (programa de 25 de setembro de 2000). 

 
Pronunciamento da candidata: O apoio do povo mais pobre, que tem visto, que tem sentido 
meu empenho em procurar melhorar a sua vida. Tenha certeza que se eu continuar por 
mais 4 anos à frente da Prefeitura, vocês da periferia, vocês das regiões mais pobres 
continuarão sendo sempre a minha grande prioridade (programa de 29 de setembro de 
2004). 

 
  

A retórica utilizada pelas propagandas eleitorais apresentou duas versões bem 

diferentes de São Paulo. Na primeira campanha, o tom de otimismo esteve presente em 

todas as peças. Na segunda, o tom de ameaça era o mais forte, reforçado também pelas 

peças depoimentos de populares. 

 

Pronunciamento da candidata: Não dá para prometer que tudo será resolvido da noite para 
o dia, mas, pouco-a-pouco, economizando daqui, dali, combatendo a corrupção e o 
desperdício, sendo sincera para dizer que vai ou não vai fazer o que dá para fazer e 
principalmente trabalhando com garra, com ousadia, com força de vontade, tenho certeza 
que nós vamos conseguir fazer São Paulo dar a volta por cima (programa de 25 de 
setembro de 2000). 

 
Pronunciamento da candidata: Porque é importante que todos os paulistanos entendam isso 
com clareza. Para continuar o meu trabalho, para continuar todos os investimentos, 
sobretudo na área social e na área da saúde, que São Paulo tanto precisa, são necessários 
recursos. Falando claro, é preciso dinheiro. E esse dinheiro para São Paulo só pode vir do 
governo federal. Quem lhe disser o contrário está tentando lhe enganar (programa de 27 de 
setembro de 2004). 
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A questão de recursos financeiros não era um problema na campanha de 2000, e 

mais uma vez o tom de otimismo prevaleceu. 

 

Pronunciamento da candidata: São Paulo é uma cidade muito rica, o que falta é 
transformar essa riqueza em mais qualidade de vida para mais pessoas. O que falta é uma 
Prefeitura que corra atrás dos investimentos que tragam empregos, qualificação 
profissional e tecnologia para São Paulo. O que falta é uma Prefeitura que escute a 
população e não engane as pessoas, que diga sim quando for possível fazer, mas que seja 
sincera para dizer quando não for possível. E olha, vai ser assim: com honestidade, 
sinceridade e dignidade que vamos fazer São Paulo dar a volta por cima (programa de 27 
de setembro de 2000). 

 

Outra diferença entre as campanhas analisadas foi a personificação do grande 

vilão, do culpado pelas falhas na administração anterior, elemento que retoma a questão da 

defesa de seu mandato. Como candidata pela primeira vez, o vilão era um ser abstrato, 

justificado pelo fato de que nenhum dos candidatos se declarou como a continuidade do 

governo de Celso Pitta. Como prefeita, de outro modo e para fazer sua defesa, esse vilão 

precisava ser concreto, ter um nome. 

 

Pronunciamento da candidata: A gente tem que ter consciência de que São Paulo sofreu 
muito com a corrupção, é como se tivesse passado um vendaval e destruído. Agora, a 
primeira coisa a fazer eu acho que é tratar você e essa cidade com respeito, e para isso 
combater a corrupção com todas as forças (programa de 27 de setembro de 2000). 

 
Pronunciamento da candidata: É importante deixar bem claro para vocês que o meu 
trabalho à frente da prefeitura tem duas etapas distintas. A primeira quando Fernando 
Henrique era o presidente. A segunda, a partir do dia em que o Presidente Lula tomou 
posse. No tempo de Fernando Henrique, tudo era uma dificuldade, eu não contava com a 
boa-vontade e nem com a ajuda política de ninguém. O dinheiro para os Passa-Rápido, os 
terminais, peças fundamentais do projeto Bilhete Único, apesar de já autorizado pelo 
BNDS, não foi liberado para São Paulo. O senador Aluísio Mercadante tem todos os 
documentos na mão para provar o que estou dizendo. Esse dinheiro só foi liberado depois 
que o Presidente Lula tomou posse. Aí começou um novo tempo para a cidade de São 
Paulo (programa de 27 de setembro de 2004).  

 

As punições recebidas pelas propagandas eleitorais de TV também foram distintas. 

Em 2000, no penúltimo programa, o então candidato Geraldo Alckmin obteve direito de 

resposta e ocupou alguns segundos do programa. Em 2004, o último programa foi punido 

pela Justiça Eleitoral com uma suspensão de 1 minuto e 32 segundos. O motivo da 

punição não foram os ataques acima mencionados, mas sim o fato de que, na propaganda 
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eleitoral do dia 21 de setembro, reservada aos candidatos proporcionais, foram abordados 

apenas temas próprios das eleições majoritárias. Houve uma invasão de horário, já que os 

candidatos a vereadores limitaram-se a ocupar o seu tempo para fazer grandes elogios à 

gestão de Marta Suplicy.  

Qual das duas punições é a mais prejudicial à estratégia da campanha eleitoral? O 

elemento visual pesa mais que o elemento político, nesse caso. Normalmente, quando uma 

propaganda tem uma parte suspensa, durante seu horário a televisão é ocupada por uma 

tarja com a indicação expressa de que foi imposta por ordem da Justiça Eleitoral, 

apresentando ainda o número do processo e o ano. Contudo, muitas vezes, a estratégia de 

comunicação adotada consegue “enganar” o eleitor de que aquela punição foi ao seu 

candidato. Uma vez que a punição deve ser exibida no início da veiculação da propaganda, 

os elementos políticos somente começam depois da peça chamada, informando que 

começa o programa do candidato. Isso passa ao eleitor uma imagem de que aquela punição 

não é ao candidato. Esse tipo de punição só ficaria evidente se fosse exibida no meio da 

propaganda.   

No caso de “direito de resposta”, o candidato ofendido ocupa o espaço daquela 

propaganda, declarando seus motivos. Na campanha eleitoral de 2000, o candidato 

Geraldo Alckmin somente conseguiu reverter a situação de queda nas pesquisas eleitorais 

após obter vários “direitos de resposta” nas últimas semanas da propaganda eleitoral. Por 

meio de um programa de computação gráfica, o candidato respondeu às ofensas utilizando 

o mesmo cenário do adversário. Ele literalmente ocupou o espaço do outro candidato 

(Reis, 2003). 

Os elementos visuais das propagandas eleitorais de Marta Suplicy tiveram a 

mesma qualidade nas duas eleições. Porém, o contexto determinou algumas diferenças 

importantes. A primeira que destaco é sobre o cenário. Devido ao fato de ter sofrido uma 

punição na penúltima propaganda eleitoral na campanha de 2000, e pela estratégia acima 

descrita que foi adotada por Alckmin, o cenário que era utilizado por Marta foi 

abandonado. As peças finais com seus depoimentos foram gravadas num ambiente real, 

um escritório em que a candidata sempre aparecia sentada à mesa. Seu figurino 

demonstrava que foram gravados em momentos diferentes. No penúltimo programa, 

estava mais social, com um blazer verde claro e com um broche de uma estrela dourada. 

No último, mais esporte, com uma blusa de lã lilás. O cenário de 2004 trazia ao fundo 
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vários painéis com fotos em preto e branco, o que destacava o carpete vermelho. Nas 

últimas propagandas, a candidata estava vestida com o mesmo conjunto de blazer e calça 

branca.  

Na tabela abaixo, há um resumo dos elementos visuais presentes nas propagandas 

eleitorais de Marta Suplicy.  

 

Tabela 31: Os elementos visuais presentes nas propagandas eleitorais de Marta Suplicy 
durante os anos de 2000 e 2004. 

Elementos visuais 2000 2004 

Cenário  Não Sim 

Imagem da candidata Educadora Realizadora 

Identificação partidária  Não Sim 

Tipos de peças Pronunciamento da 

candidata, chamadas e 

jingle 

Pronunciamento da 

candidata, depoimentos, 

chamadas e jingle 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
 

A análise das imagens da candidata deixa patente que, em 2000, ela era “a 

educadora”. Várias de suas propagandas eleitorais focalizaram esse tema, mostrando suas 

propostas para a área, como o “Programa Bolsa-Trabalho” e o “Programa Renda Mínima”. 

Em 2004, era “a mulher realizadora e corajosa”; essa última era muito bem destacada pelo 

slogan “Marta, uma mulher de coragem”. As imagens presentes nos jingles evidenciam 

bem essa diferença.  

Se, em 2000, a identificação partidária era visível apenas pelos pequenos broches 

de “estrela” usados pela candidata e a imagem do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

apareceu rapidamente apenas no penúltimo programa da candidata, em 2004, pelo menos 

na última semana das propagandas eleitorais, foi o elemento político mais marcante, 

presente nos pronunciamentos da candidata, nos depoimentos e na chamada sobre a 

pesquisa eleitoral do Datafolha do dia 26 de setembro.  

Nas propagandas de 2004, a quantidade de tipos de peça foi maior. O último 

programa, porém, foi quase uma reprise do anterior. A única diferença foram os 

depoimentos de populares intercalados com o jingle. Devido ao fato de ter sofrido a 

punição da Justiça Eleitoral, o que reduziu o seu tempo, as peças com os garotos-
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propaganda foram retiradas, juntamente com o pronunciamento da candidata, em que 

atacava Fernando Henrique Cardoso. Tais episódios eliminaram completamente o tom 

agressivo da penúltima propaganda. 

As propagandas eleitorais de Marta Suplicy, na última semana da campanha 

eleitoral de 2000 e de 2004, demonstram bem as diferenças entre um candidato que 

disputa pela primeira vez o cargo e aquele que disputa sua reeleição, e evidenciam a 

influência do homo zapping na construção destes programas. Todas as peças são 

rapidamente trocadas, e suas imagens ocupam por pouco tempo a tela. Os únicos 92 

segundos sem imagem reforçaram muito sua importância: aqueles segundos pareceram 

vários minutos.  
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3.3 Agenda Institucional e a Campanha Eleitoral de 2004. 
  

 Paulo Liedtke (2006), afirma que esse processo que iremos começar agora é um 

duplo agendamento, sendo que durante o período não eleitoral, analisado pelo autor em 

sua tese de doutorado, o que ocorreu é que “tanto o governo pautara a cobertura da 

imprensa, como a imprensa agendara ações governamentais, cobrando publicamente 

iniciativas do Executivo, ou facilitando o curso do governo a partir de noticias positivas do 

mandato” (Liedtke, 2006: 3). Para o autor, “a trama entre esses dois setores também e 

enfocada a partir da espetacularização da política, fenômeno que entendemos como um 

mútuo agendamento entre as partes: tanto a mídia provocando ações dos poderes públicos; 

como estes promovendo eventos para gerar aparições na mídia” (Liedtke, 2006: 12). 

Portanto, esse duplo agendamento envolveu dois tipos de agendas. 

Dader (1990) define os tipos de agendas como sendo:  

 
a) Agenda individual intrapersonal. Sería el repertorio de procupaciones sobre 

cuestones públicas que interioriza cada individuo.  
b) Agendas interpersonales manifestadas. El repertorio de temas que los 

indivíduos mencionan em sus discusiones de comunicación interpersonal. Son por tanto 
los temas que los sujeitos individuales perciben como interesantes para las otras personas 
com las que se relacionan. 

c) Agenda de los medios periodísticos. Consistiría en el repertorio temático 
destacado por los medios periodísticos. 

d) Agenda pública. Aunque en inglés la expresión ‘public’puede presentar la doble 
acepción de pertineciente al público general y de vinculación oficial-institucional o estatal, 
en general suele entenderse por ‘public agenda’ el repertorio de temas que de manera 
generalizada (y no sólo en sus relaciones interpersonales cotidianas) la coletividad estima 
que son los temas a tener en cuenta o de referencia común general. Coincidiria con lo que 
algunos autores llaman ‘community agenda’. 

e) Agenda institucionales. Consiste en el repertorio de prioridades temáticas que 
cada instituición, pública o privada, establece como elenco de sus preocupaciones y 
adopción de decisiones. Pertenece al aspecto que de manera central aborda la corriente 
sociopolítica denominada de análisis del ‘agenda-building’ (Dader, 1990: 303-4).  

 

 Uma análise das pesquisas já realizadas sobre agenda setting apareceu na segunda 

parte dessa tese, onde analisamos como a mídia noticiou a administração municipal de 

Marta Suplicy. O foco desta seção serão os temas presentes na agenda institucional do 

governo petista presentes nos HGPE dos candidatos Marta Suplicy e José Serra do período 

noturno, e também nos debates realizados pelas emissoras Rede Globo, Rede Bandeirantes 

e Rede Record. 
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Um estudo do horário eleitoral de 2000 foi realizado na dissertação de mestrado 

que antecedeu o atual trabalho. Foi utilizada a metodologia qualitativa, mas para a 

presente análise, utilizaremos a metodologia quantitativa e qualitativa. Para a construção 

da planilha de análise do HGPE (anexo 04), basearemo-nos nessa pesquisa já citada e nas 

planilhas desenvolvidas por Penteado (2005) em sua tese de doutorado e por Figueiredo et 

alii (2000). 

Entretanto, diferentemente das pesquisas que dissecam o horário eleitoral por 

segmentos depois analisados separadamente, pareceu mais importante analisarmos o 

programa como um todo e o diálogo que existe entre as campanhas dos candidatos melhor 

colocados nas pesquisas eleitorais. Sabemos que, no Brasil, é comum que os principais 

candidatos “aluguem” os espaços dos candidatos dos partidos nanicos para realizarem 

ataques mais pesados a seu adversário. Porém, não analisaremos esses programas, uma vez 

que a repetição constante do mesmo programa e, depois, sua punição pela justiça eleitoral 

diminuem o peso desses ataques no processo da campanha eleitoral.    

Os elementos identificadores da nossa planilha de análise do HGPE são os 

seguintes:  

a) Identificação: Segue a ordem de exibição da propaganda eleitoral. 

b) Data: Dia em que foi exibido o programa. 

c) Programa do candidato: A identificação do candidato de quem era o programa. 

d) Dia da semana: Em qual dia da semana o programa foi exibido. 

e) Turno: Se o programa era do primeiro ou do segundo turno. 

f) Tipo de peça: Dividimos o programa em: pronunciamento do candidato; história 

de vida; jingles; dramatização; depoimentos; chamadas; spots, vinhetas. 

g) Apelo: Racional ou emocional. 

h) Tema Principal: São os temas tratados, que são excludentes. Foram divididos em 

economia; infraestrutura; social; violência e segurança; cultura; políticos e outros. 

i) Subtemas: Para uma análise mais completa dos temas, eles foram divididos 

também em subtemas, sendo que esses não eram excludentes. Na planilha anexa, 

está a relação de todos os subtemas. 

j) Ataque: Se existiu algum tipo de ataque dentro da propaganda eleitoral, 

identificamos quem foi atacado e se o atacante foi o candidato ou  outra pessoa. 



 165 

k) Tipo de Orador: Apresentador(es) do programa, tipificados de acordo com as 

categorias de Penteado: “âncora (ator(es) ou jornalista(s) que apresenta(m) os 

programas eleitorais); candidato; personalidade (políticos do partido ou coligação, 

pessoas famosas, empresários, artistas etc.); aliado (apoio de lideranças políticas 

fora da coligação); povo; locutor off; repórter.” (Penteado, 2005: 184) 

l) Recursos: Novamente -pela categorização de Penteado: “declaração (uso de 

declarações dos personagens da campanha); animação gráfica (emprego de técnicas 

de animação gráfica para a ilustração da mensagem publicitária); reportagens ou 

documentários (uso do formato jornalístico); auditório; dramatizações (encenações 

de situações dramáticas como forma de sensibilizar e atrair a atenção do eleitor); e 

videoclipes” (Penteado, 2005: 184). 

m) Argumentos: Podem ser dos tipos: propostas futuras; realizações passadas; 

atributos pessoais e partisão. 

n) Imagem: Pode ter sido gravada num cenário ou nas ruas. 

o) Padrinho político: Se o candidato apresenta ao eleitor um “fiador” de sua futura 

administração.  

p) Punição da Justiça Eleitoral: Se aquele programa sofreu alguma punição da 

justiça eleitoral. 

q) Candidato com o povo: Criamos essa categoria pensando na “espiral do 

silêncio”, teoria desenvolvida por Noelle-Neumann (1993). 

r) Menção ao HGPE do outro candidato: se existia ou não uma resposta ao horário 

eleitoral do adversário.  

A utilização dessa planilha irá nos fornecer os dados quantitativos, que serão 

complementados com uma análise qualitativa dos programas eleitorais analisados. Com 

relação aos debates eleitorais, foi necessária a criação de uma nova planilha (anexo 5), 

uma vez que alguns tópicos acima não aparecem num debate eleitoral.  

Os elementos identificadores da nossa planilha de análise dos debates são os 

seguintes: 

a) Identificação: É a identificação da pergunta na ordem que foi feita.  

b) Data: Dia em que foi exibido o debate. 

c) Emissora: Identificação da emissora em que o debate foi exibido. 

d) Turno: Se foi realizado no 1º ou no 2º turno. 
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e) Discurso da pergunta: Define se o trecho em questão tinha a orientação de atacar 

ou defender a administração em curso, ou ainda a de persuadir o eleitor a votar no 

candidato. 

f) Tema Principal: Segue a mesma definição do discurso do segmento da planilha 

do HPGE acima. 

g) Subtemas: Seguem a mesma definição do discurso do segmento da planilha do 

HPGE acima. 

h) Características pessoais: Seguem a mesma definição do discurso do segmento da 

planilha do HPGE acima. 

i) Quem pergunta: Identificação do candidato que faz a pergunta. 

j) Quem responde: Identificação do candidato que responde a pergunta 

 

A Legislação Eleitoral que vigorava – nº 9.504 de 1997 – para os meios de 

comunicação, extremamente rígida, previa que as emissoras deveriam dar espaço igual a 

todos os candidatos que disputavam a corrida eleitoral, controlando, dessa forma, o 

tratamento diferenciado a determinado candidato. As emissoras autocensuravam certos 

temas que poderiam ferir algumas candidaturas, e abrir possibilidade de processos 

judiciais por parte de candidatos que se sentissem prejudicados ou caluniados pelas 

emissoras. Portanto, o mês de maio representou para os meios de comunicação o último 

mês no qual poderiam analisar a situação política de forma mais crítica, e também, com 

possíveis preferências partidárias.  

 As convenções partidárias marcam o início oficial da campanha eleitoral para a 

maior parte dos cidadãos que passam a acompanhar as notícias sobre a disputa eleitoral 

pelos telejornais. Antes da realização das convenções, existem apenas especulações, 

oficialmente não se pode dizer que determinada pessoa pública é o candidato do partido, o 

que torna incerto o cenário político e eleitoral. O período para a realização desses eventos 

é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para a disputa eleitoral de 2004, as 

convenções foram realizadas durante os dias 10 e 30 de junho. Já o período da campanha 

eleitoral oficial aconteceu entre os dias 17 de agosto e 30 de setembro no primeiro turno. 

A coligação Ética e Trabalho, formada pelo PSDB, PPS e PFL, que tinha como candidato 

José Serra, tinha o tempo de 7'17''34, enquanto a coligação União por São Paulo, da 

candidata Marta Suplicy, formada pelo PT, PTB, PSL, PTN, PL, PRTB e PC do B, tinha 
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poucos segundos a menos, com o tempo de 7'05''53. Já no segundo turno, os dois 

candidatos tinham o tempo de dez minutos, e seus programas foram veiculados entre os 

dias 15 e 29 de outubro. 

 

3.3.1. Os debates eleitorais 

 

Durante a campanha de 2004, foram realizados cinco debates eleitorais. Três 

aconteceram no primeiro turno; dois, no segundo turno. A realização do debate é 

facultativa às emissoras. Mas, se a emissora decide pela sua realização, ela não tem total 

autonomia em sua organização, pois está presa a Legislação eleitoral.  A legislação que 

vigorava na campanha de 2004 as obrigava a assegurar a participação de todos os 

candidatos dos partidos com representação na Câmara dos Deputados, e a dos demais era 

facultativa.  

Entretanto, as emissoras poderiam tentar entrar num acordo com os partidos dos 

candidatos com representação na Câmara, mas que estão com menos de 5% de intenção de 

votos nas pesquisas eleitorais, para que não participem do debate. No caso da Rede Globo, 

a emissora conseguiu negociar com os candidatos Luís Penna, do PV, João Manuel, do 

PSDC, e Havanir Nimitz, do PRONA, para que esses não participassem do debate, em 

troca de uma entrevista no telejornal local da emissora. Já o candidato do PTC, Ciro 

Moura, conseguiu participar desse debate por decisão da Justiça Eleitoral, que contou 

também com a presença de Marta Suplicy, do PT, Luiza Erundina, do PSB, Paulinho, do 

PDT, José Serra, do PSDB, e Paulo Maluf, do PP.  

O primeiro debate foi realizado ainda no começo da campanha eleitoral, no dia 5 

de agosto na Rede Bandeirantes, e contava com os candidatos Ciro Moura, Marta Suplicy, 

Paulo Maluf, José Serra, Havanir Nimitz, Paulo Pereira da Silva e Luiza Erundina. O 

segundo debate foi o da Rede Record, no dia 30 de agosto, com a participação de Ciro 

Moura, Marta Suplicy, Paulo Maluf, José Serra, Paulo Pereira da Silva, e Luiza Erundina, 

Luís Penna e João Manuel, que também só conseguiu participar do debate por decisão 

judicial. Por motivos pessoais, a candidata Havanir Nimitz não participou. O debate da 

Rede Globo, acima citado, foi o evento que fechou a campanha no primeiro turno, e 

aconteceu no dia 30 de setembro. 
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O segundo turno começou e foi finalizado com debates eleitorais. O da Rede 

Bandeirantes marcou o início, no dia 14 de outubro, e o da Rede Globo foi o último evento 

da disputa entre os candidatos Marta Suplicy e José Serra, no dia 29 de outubro 

O formato do debate é negociado entre as emissoras e os partidos políticos. O que 

prevaleceu como ponto em comum nos cinco debates ocorridos foi a realização em cinco 

blocos, dos quais quatro eram de perguntas e o último era reservado para as considerações 

finais dos candidatos. O figurino dos candidatos foi outro ponto em comum nos debates. 

Com exceção do candidato Luís Penna, todos os outros usavam terno escuro e gravata. Já 

as candidatas variam as cores em suas roupas, mas mantêm o tailleur. Abaixo, temos um 

quadro comparativo dos formatos dos debates.  

 

Tabela 32: Regras e candidatos presentes nos debates realizados em 2004 
 

Emissora 
 
Candidatos presentes 

 
Regras do debate 

 
Cenário 

 
 
 
Rede 
Bandeirantes 
1°  turno 

 
 
Marta Suplicy, Paulo 
Maluf, José Serra, 
Paulo Pereira da Silva, 
Luiza Erundina e Ciro 
Moura 

 
No 1º bloco, o mediador 
fez uma pergunta única 
para os candidatos. No 2º 
e 3º blocos, pergunta entre 
os candidatos. No 4º, 
perguntas de jornalistas e 
o comentário de outro 
candidato. No 5º, 
considerações finais. 
 

 
 
Painel com fotos dos 
principais pontos 
turísticos da cidade 
como cenário de 
fundo, e os 
candidatos 
colocados num 
semicírculo. 

 
 
Rede 
Bandeirantes 
2°  turno 

 
 

Marta Suplicy  
e José Serra 

 
Nos quatro blocos, 
perguntas entre os 
candidatos, com tema 
livre. No 5° bloco, as 
considerações finais. 

Painel com fotos dos 
principais pontos 
turísticos da cidade 
como cenário de 
fundo, com um de 
frente para o outro e 
o mediador no meio. 

 
 
 
 
Rede Record 

 
 
Marta Suplicy, Paulo 
Maluf, José Serra, 
Havanir Nimitz, Paulo 
Pereira da Silva, Luiza 
Erundina, Ciro Moura, 
Luís Penna e João 
Manuel 

 
 
Nos 1º, 2º e 3º blocos, 
candidato pergunta para 
candidato, com tema livre. 
No 4º bloco, uma pergunta 
em comum é realizada 
pelo mediador. No 5º, as 
considerações finais.  

 
O fundo do cenário 
era pintado de preto 
com algumas faixas 
brancas, mas essas 
ficaram de fundo 
apenas no mediador, 
nos candidatos era 
sempre o fundo 
preto, e os 
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candidatos sentados 
à mesas. 

 
 
 
Rede Globo  
1º Turno 

 
 
Marta Suplicy, Paulo 
Maluf, José Serra, 
Paulo Pereira da Silva, 
Luiza Erundina e Ciro 
Moura 

 
Candidatos perguntam 
entre si em 4 blocos. Nos 
1º e 3º blocos, os temas 
dessas perguntas são 
determinados por sorteio. 
Nos 2º e 4º blocos, tema 
livre. E um 5° bloco para 
as considerações finais. 
 

Fundo pintado com 
vários tons de azul, 
com os candidatos 
em pé atrás de um 
púlpito.  

 
 
 
Rede Globo  
2º Turno 

 
 
 

Marta Suplicy 
e José Serra 

 
No 1º e no 3º blocos, os 
candidatos respondiam a 
perguntas sorteadas dos 
eleitores indecisos que 
estavam na platéia. No 2º 
e no 4º blocos, os 
candidatos perguntavam 
entre sim e com tema 
livre. No 5º bloco, 
considerações finais. 

Foi montada uma 
arena e os 
candidatos podiam 
andar no centro do 
palco. Ao lado 
dessa, ficava a 
platéia, formada por 
39 eleitores 
indecisos.  

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
 

 Seria possível argumentar que esse número elevado de candidatos no debate 

inviabilizaria o seu real objetivo, o de ser um espaço para promover as propostas dos 

candidatos. Porém, observamos que tal argumento não é verdadeiro, pois, no segundo 

turno, mesmo contando com a participação de dois candidatos, as suas propostas não 

foram apresentadas com clareza.  

O debate é um espaço onde predominam a persuasão e os ataques. Mas, são 

ataques sutis. Nos quatro debates, foram conferidos apenas dois direitos de resposta, um 

ao candidato José Serra, que pediu direito de resposta por ter sido chamado de ignorante 

pela candidata Marta Suplicy, e outro para Marta Suplicy, por ter sido chamada de 

arrogante por José Serra.  

 Ao todo, foram realizadas 134 perguntas, sendo que, em 71,6% das respostas dos 

candidatos, estava presente algum tipo de ataque, conforme a tabela abaixo. 
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Tabela 33: Porcentagem de ataques sofridos pelo candidato nos debates. 
Candidato Porcentagem 

Marta Suplicy 66,4 

José Serra 36,6 

Paulo Maluf 3,7 

Outros  1,5 

Governo Lula 11,9 

Governo FHC 17,9 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 Como já era esperado, o candidato que representa a continuidade do governo que 

está terminando é o mais atacado, bem como o candidato que está bem colocado nas 

pesquisas eleitorais. Apesar de ser uma disputa municipal, a administração de Fernando 

Henrique Cardoso (1992-2000) e o então primeiro governo de Luis Inácio Lula da Silva 

foram muito atacados, por pertencerem aos mesmos partidos dos principais candidatos, e 

como foi analisado no item 3.2., a candidata Marta Suplicy tentava justificar as falhas de 

sua administração culpando a relação do ex-presidente Fernando Henrique com a 

prefeitura.  

 Das 134 perguntas realizadas pelos candidatos, mediadores, jornalistas ou eleitores, 

o tema mais freqüente foi o Social, com 48 perguntas. Economia foi o segundo tema, com 

30 perguntas, três perguntas a mais que o tema Político (27 perguntas). Infraestrutura foi a 

questão principal em 20 perguntas, Cultura em 5 e Segurança em apenas quatro perguntas. 

Na tabela abaixo, apresentamos os subtemas mais citados nas perguntas dos candidatos, 

lembrando que, diferentemente dos temas, essa categoria não era excludente. 
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Tabela 34: Freqüência dos subtemas nos debates. 
Subtemas  

Saúde 42 
Política Tributária (impostos/ taxas do lixo) 36 
Educação 34 
Desemprego 31 
Governo Estadual 31 
Governo Federal 30 
Emprego 29 
CEU 23 
Obras e passa-rápido 23 
Finanças 21 
Conservação pública 16 
Transporte 15 
Bilhete único 14 
Habitação 13 
Violência e crimes 11 
Políticas compensatórias (renda mínima, bolsa escola) 10 
Lazer/Turismo 09 
Enchente/ CGE 07 
Meio Ambiente 06 
Política de segurança 06 
Sabesp 05 
Cultura 05 
Escândalos políticos  05 
Eventos da Prefeitura 04 
Serviços 03 
Greves 02 
CET (trânsito e acidentes) 02 
Camelôs 01 
Assassinato dos moradores de rua 01 
Patrimônio histórico 01 
Pesquisas eleitorais 01 
Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 Ao analisarmos os debates, percebemos que esse pode ser mais um elemento que 

prejudica muito uma campanha de reeleição. A candidata Marta Suplicy só conseguiu se 

defender em 38,1% dos ataques recebidos, e também porque a maioria dos subtemas 

tratados eram justamente os pontos fracos de sua administração, 64,9% das perguntas 

foram consideradas como uma propaganda negativa para o governo petista.  
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José Serra: Eu queria tocar num assunto, Chico, para a prefeita, para Marta a respeito da 
Saúde, que a saúde é o problema número 1 em São Paulo, as pesquisas mostram isso, e o 
que a gente vê nas ruas é o problema da saúde. Eu queria realmente perguntar: Marta, por 
que durante a sua gestão não se fez nenhum leito novo de hospital, mais ainda, 600 leitos 
de hospital que existem não funcionam, o Hospital Cidade Tiradentes tinha dinheiro e não 
foi feito. O de M’Boi Mirim, nada (Debate do 2º turno na Rede Globo). 

 

 A candidata Marta Suplicy não conseguiu destacar, nos debates, os pontos 

positivos de sua administração, como, por exemplo, as políticas compensatórias, que 

foram citadas em apenas dez respostas. Observamos que esse subtema não foi criticado 

por nenhum dos candidatos, ao contrário do que acontecia com o CEU, que recebeu fortes 

críticas devido ao custo da obra e ao número de crianças atendidas.  

 Como afirmamos mais acima, o debate é um espaço para a realização da persuasão 

pelos candidatos. Esse discurso de segmento esteve presente em 78,4% das respostas. 

Entretanto, alguns candidatos foram mais persuasivos que outros, conforme a tabela 

abaixo. 

 

Tabela 35: Número de respostas com o discurso persuasivo nos debates durante os dois 
turnos 
 
Candidato 

 
Sim 

 
Não 

Total de 
perguntas 
respondidas 

Marta Suplicy 27 - 27 

José Serra 18 09 27 

Paulo Maluf 12 01 13 

Paulo Pereira da Silva 10 02 12 

Luiza Erundina 09 04 13 

Ciro Moura 06 08 14 

Havanir Nimitz 04 - 04 

Luís Penna 04 01 05 

João Manuel 02 03 05 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 As candidatas Marta Suplicy e Havanir Nimitz foram as mais persuasivas de todos. 

Elas se utilizaram desse tipo de discurso em todas as suas falas. Esse tipo de discurso 
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também foi elevado nas falas dos demais candidatos. Porém, não podemos falar de 

discurso persuasivo sem analisarmos o tipo de características pessoais nele que estão 

presentes.  

 

Tabela 36: Freqüência das características pessoais presentes nas respostas dos candidatos 
nos debate durante os dois turnos. 

 
Candidatos 

Políticas 
futuras 

Políticas 
passadas 

Atributos 
pessoais 

 
Partisão 

Marta Suplicy 16 26 23 15 

Luiza Erundina 07 07 07 08 

Paulo Pereira da Silva 08 07 09 04 

José Serra 15 23 19 17 

Paulo Maluf 11 11 10 07 

Ciro Moura 06 04 05 06 

Havanir Nimitz 03 01 03 02 

João Manuel 03 - 01 - 

Luís Penna 02 01 03 05 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 
 

 Uma análise apenas quantitativa da tabela acima poderia revelar que os debates 

eleitorais são realmente um espaço para a divulgação dos planos de governo dos 

candidatos. Contudo, a análise qualitativa destes debates demonstrou uma outra realidade. 

O que acontece é que os candidatos apenas remetem a uma ação futura, mas não fornecem 

detalhes de sua realização, como se dá na transcrição abaixo, referente ao debate da Rede 

Record. 

 

Paulo Maluf: Hoje mesmo, enquanto víamos para cá, vimos uma favela pegar fogo na 
Água Espraiada, este problema tem que ser combatido, não com a conseqüência, mas com 
a causa. Qual é a causa da favela? A causa da favela é a política econômica implantada 
pelo PSDB quando o Serra era o Ministro do Planejamento e quando o PT foi eleito, foi 
eleito para mudar, mas continua com a política perversa dos juros altos, prestigiando os 
banqueiros. Então nós temos que ir para a causa da favela, e o desemprego, prometeram 
dez milhões de empregos e tem onze milhões de desempregados. Quando o PSDB assumiu 
o governo tinha em 1995 três milhões de desempregados, deixou com dez milhões de 
desempregados. Então a minha proposta é o projeto Cingapura, é o novo Cingapura, com 
creche, com escola, com leve-leite, com posto de saúde, ou seja, nós vamos combater a 
causa que é o desemprego e a conseqüência que é a favela. 
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 Os principais candidatos à prefeitura paulistana possuíam experiências 

administrativas anteriores. Tal apelo foi muito utilizado nos debates, bem como o dos 

atributos pessoais. O exemplo acima também demonstra um caso de políticas passadas e 

de partisão.  

 Os partidos políticos mais citados na campanha de 2004 foram o PT e o PSDB. Na 

maior parte dos casos, era criticada a atuação desses partidos no governo federal. No 

entanto, a candidata Marta Suplicy se utilizava dessa relação partidária como uma garantia 

de que estaria fazendo uma segunda administração muito melhor do que a primeira, pelo 

fato de contar com o apoio do presidente Lula, como aparece na transcrição das 

considerações finais da candidata no último debate do 1º turno na Rede Globo. 

 

Marta Suplicy: Primeiro eu queria agradecer você telespectador que teve a paciência de 
ficar conosco até tarde.. .que nós estamos e depois dizer que há dois anos atrás o povo que 
a Cidade de São Paulo fez uma escolha e escolheu o Presidente Lula para mudar e isso tem 
acontecido. O primeiro ano foi muito difícil era uma situação econômica completamente 
caótica e uma dívida gigantesca... do Brasil que aumentava seis vezes pelo juros cobrados 
durante o governo anterior. Nós temos hoje na cidade uma parceria com o novo governo, e 
esse governo é um governo que ao contrário do que tanto se disse aqui passou um ano 
difícil sim o ano passado, mas tem hoje o juros mais baixos nos últimos dez anos e 
conseguiu criar para esse ano 1 milhão e 500 mil empregos que é o maior número de 
empregos criados nos últimos 12 anos do Brasil. E eu quero dizer para vocês que nós 
temos aqui em São Paulo uma oportunidade única porque vocês sabem que há 18 anos a 
Cidade de São Paulo não tinha um prefeito que fosse do mesmo partido do Presidente da 
República e nós aqui somos amigos, somos companheiros e temos as mesmas idéias no 
que se deve ser feito para o Brasil e para a nossa cidade, ajudar o povo mais sofrido da 
nossa cidade e essa parceria já tem rendido muitos fruto, muito diferente do que o governo 
anterior. Só esse ano nós já vamos receber para a saúde o que antes foi numa base de 100 
milhões esse ano 822 milhões só para a saúde da Cidade de São Paulo e eu quero continuar 
Prefeita para poder completar a obra que eu comecei, ainda falta muito para fazer na 
cidade, os 24 CEUS da saúde... 

 
 Sabemos que, sem uma pesquisa de recepção, é impossível afirmar que o debate 

tenha contribuído para a decisão do voto dos eleitores paulistanos. Porém, é possível 

afirmar que esse espaço serviu para reforçar ao eleitorado mais os aspectos negativos da 

administração de Marta Suplicy do que os positivos. Na transcrição acima, a candidata 

encerra sua declaração comentando seu plano de governo para a área da saúde, o CEU 

saúde. 

 Sendo a questão da saúde o ponto mais negativamente avaliado da administração 

petista, todos os candidatos fizeram perguntas ou comentários sobre a atuação da 

prefeitura com relação a esse tema. Parece-nos que uma resposta da candidata Luiza 
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Erundina no debate da Rede Record, transcrita abaixo, ajuda a explicar uma outra causa da 

derrota da candidata Marta Suplicy. 

 

Luiza Erundina: De fato a saúde não tem sido prioridade no atual Governo, e agora na 
campanha eleitoral há toda uma montagem de marketing eleitoral, usando maquetes tipo 
fura-fila da época do Pitta, passando uma versão de que vai fazer uma revolução na saúde 
da cidade. Esse CEUs da saúde, eu perguntaria, será que são os mesmos ambulatórios de 
especialidades, os 25 que existem que estão totalmente, absolutamente sucateados, 
desequipados, seu pessoal desvalorizado, desmotivado, mal pagos, como é que se explica a 
revolução na saúde, se passaram quatro anos e sequer se mantiveram os ambulatórios de 
especialização que hoje está se chamando CEU da saúde, eu pergunto, o que significa uma 
coisa e outra, ou se é apenas um apelo eleitoral, como tem sido a tônica dessa candidata, e 
de outros candidatos que estão disputando nesse momento. 

 

 Se o publicitário Duda Mendonça pode ser considerado uma peça fundamental na 

campanha eleitoral de 2002 que levou à vitória de Luís Inácio Lula da Silva, na campanha 

de Marta Suplicy ele pode ter sido um dos fatores que explicariam a derrota. Como foi 

analisado no item 3.2., a campanha eleitoral de Marta Suplicy em 2004 foi muito diferente 

da de 2000. O grande responsável por isso foi o marqueteiro.  

 Duda Mendonça já é um publicitário muito conhecido pelo eleitorado paulistano, 

foi o responsável pela campanha de Paulo Maluf em 1992 e de Celso Pitta em 1996, mas 

não deixou boas lembranças ao eleitor com a campanha de 1996. O publicitário foi o 

responsável pelo projeto do “Fura-fila” do então candidato Celso Pitta. Como tal projeto 

praticamente nunca saiu do papel, o eleitorado assumiu aquilo como mais uma promessa 

de campanha criada pelo marketing.  

 O ataque da candidata Luiza Erundina acima transcrito é justamente a esse evento. 

Os candidatos começaram a insinuar ao eleitor que o “pai” do CEU saúde era o mesmo do 

“Fura-fila”, portanto era mais uma falsa promessa de campanha. Um outro ataque muito 

constante de Erundina a Marta Suplicy era o alto custo de sua campanha eleitoral.   

 Como os debates eleitorais de 2004 eram um espaço para os ataques e confronto 

direto entre os candidatos, parece-nos importante analisar a estratégia utilizada pelos 

candidatos nesses programas. Abaixo, temos o cruzamento das variáveis “quem pergunta” 

e “quem responde”.  
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Tabela 37: O confronto direto entre os candidatos nos debates no 1° turno 
QUEM RESPONDE 

Marta 
Suplicy 

Luiza 
Erundina 

Paulo 
Pereira 
da Silva 

José 
Serra 

Paulo 
Maluf 

Ciro 
Moura 

Havanir 
Nimitz 

João 
Manuel 

Luís 
Penna 

Marta 
Suplicy 

 
- 

 
03 

 
02 

 
01 

 
02 

 
- 

 
01 

 
- 

 
01 

Luiza 
Erundina 

 
01 

 
- 

 
02 

 
- 

 
02 

 
04 

 
- 

 
- 

 
01 

Paulo 
Pereira da 
Silva 

 
02 

 
01 

 
- 

 
02 

 
03 

 
01 

 
01 

 
- 

 
- 

 
José Serra 

 
03 

 
02 

 
02 

 
- 

 
01 

 
01 

 
- 

 
- 

 
01 

Paulo 
Maluf 

 
- 

 
02 

 
02 

 
03 

 
- 

 
02 

 
01 

 
- 

 
- 

 
Ciro Moura 

 
02 

 
01 

 
02 

 
02 

 
02 

 
- 

 
- 

 
01 

 
- 

Havanir 
Nimitz 

 
- 

 
01 

 
- 

 
01 

 
- 

 
01 

 
- 

 
- 

 
- 

João 
Manuel 

 
02 

 
- 

 
- 

 
01 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Luís Penna 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
01 

 
- 

 
02 

 
- 

Q
U
E
M
 P
E
R
G
U
N
T
A
 

 
Mediador 

 
03 

 
03 

 
03 

 
03 

 
03 

 
03 

 
01 

 
02 

 
02 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 A análise qualitativa dos debates eleitorais permite afirmar que o candidato do 

PTC, Ciro Moura, estava participando dos programas com um único objetivo, atacar 

diretamente a candidata Marta Suplicy. Em todas as suas participações, o candidato 

encontrou alguma maneira de atacar a administração municipal, como demonstram as 

transcrições abaixo: 

 

Ciro Moura: Essa dúvida é generalizada, ninguém sabe para onde está indo, agora o que 
nós precisamos analisar é aquilo tudo que não acontece, entram taxas, impostos como está 
a saúde? Abandonada, milhões de pessoas na fila, promessas não cumpridas, o CÉU que 
na verdade não é CÉU, é CEU porque é uma sigla, teria que ser CEU, já começam na 
escola errada. Então veja só, nós temos que saber onde está o dinheiro que ele só reverte 
para o samba de uma nota só que é o tal do 'CU'. (Debate da Rede Record) 

 
Ciro Moura: Boa noite, candidatos, telespectadores. Primeiramente, quero dizer que sou 
um homem que luto pelos meus direitos, não abro mão deles. Saúde é a coisa mais séria 
que nós temos hoje em São Paulo para resolver e eu acho que governar é uma questão de 
recursos e sensibilidade. Os senhores não tenham dúvida que eu colocaria a funcionar, em 
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São Paulo, as tais 30 clínicas especializadas que serão incorporadas ao CEU Saúde, se é 
que serão, até porque eu continuo não acreditando em Papai Noel, eu acho que saúde é 
sério, não deve ser passado para terceiros e eu acho que São Paulo contribuiu muito por 
este índice horrível em relação ao Brasil, São Paulo contribuiu pelo seu descaso, pelas 
pessoas nas filas, abandonadas e nós temos, agora, que acreditar em sonho porque a 
realidade foi esquecida. (Debate da Rede Globo) 

 
Ciro Moura: Deputada, comenta-se muito na Cidade sobre essa concentração de obras no 
ano eleitoral, levando São Paulo ao inferno que não agüenta mais. A senhora acha que isso 
tem caráter eleitoreiro? (Pergunta a Luiza Erundina no debate da Rede Bandeirantes) 

 

 O candidato João Manuel, do PSDC, exerceu a mesma função, porém somente 

atacando o candidato José Serra. Como ficou determinado por sorteio que ele era o 

primeiro candidato a fazer as perguntas nos três blocos, ele pode ter contribuído para a 

estratégia de campanha da candidata Marta Suplicy, uma vez que, perguntando para ela, 

impossibilitou aos outros candidatos de lhe perguntarem. Abaixo, temos as transcrições 

das três perguntas feitas pelo candidato no debate da Rede Record: 

 

João Manoel: Boa noite. Quiseram os desígnios de Deus que nós fossemos os primeiros a 
perguntar os três blocos nesse debate. Forças ocultas dessa política suja tentaram nos tirar 
do debate, mas Deus é maior e nós estamos presentes. Eu pergunto inicialmente ao 
candidato José Serra. Senhor Serra, a Revista Isto É de Junho de 2.004 publicou uma 
reportagem sobre a máfia do sangue que funcionava no seu Ministério. Por que é que o 
senhor tem tanto medo em falar dessa reportagem? Quem não deve não teme candidato 
(Pergunta do 1º bloco a José Serra). 

 
João Manuel: Eu pergunto agora a senhora Marta Suplicy: candidata, a qualidade de vida 
da nossa cidade deixa muito a desejar, entendo que precisamos urgente de política séria 
para melhorar o lazer da população, pergunto a senhora, se for reeleita, quais as suas 
propostas para melhorar o lazer, embelezar a cidade? (Pergunta do 2º bloco a Marta 
Suplicy) 

  
João Manoel - Eu pergunto, novamente, para a senhora Marta. Candidata, com todo o 
respeito, a senhora tem sido acusada de ter aumentado e muito a carga tributária nessa 
cidade. A senhora, inclusive, tem... recebeu um apelido que faz referências à criação de 
várias taxas, como a taxa do lixo, da luz e tantas outras. Eu pergunto, se a senhora for 
reeleita, vai continuar aumentando a carga tributária na nossa cidade. Que novas taxas a 
senhora vai criar, agora? (Pergunta do 2º bloco a Marta Suplicy) 
 

 Essa última pergunta pode parecer um ataque à administração municipal, o que 

contrariaria nossa afirmação anterior. Contudo, a resposta da candidata demonstra que o 

candidato foi instruído a fazê-la, durante o intervalo comercial do debate. 
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Marta Suplicy: Essa pergunta me permite responder ao candidato Serra que falava sobre a 
taxa da luz. A luz é um problema complicado na cidade de São Paulo, porque nós temos a 
periferia da cidade faltando iluminação. Nós já conseguimos colocar a transformação da 
luz de mercúrio em sódio, em grande parte do centro de São Paulo, nas avenidas 
importantes, que diminuiu a violência. Agora os pontos de luz, na cidade, que nós já 
colocamos, já são 15.000. Falta? Falta, agora nós temos que pensar que essa é uma cidade 
que sempre batalha na questão social, então quem gasta luz até 80 kw/h não paga taxa de 
luz, e isso já está melhor do que as cidades do PSDB, como Vitória, que puseram essa taxa 
de luz muito antes do que nós, e com isenção só até 50 kw/h (Debate da Rede Record). 

 

 Essa estratégia chegou a ser noticiada nos jornais do dia, e foi citada durante o 

debate pelo candidato José Serra. 

  

José Serra: Que fique bem claro não tenho nada com isso, nada, absolutamente nada nem a 
reportagem prova que eu tenha qualquer coisa que vê a esse respeito. Quanto aos 
problemas que o senhor João Manoel com o seu partido, isso é um problema dele com o 
partido, como aliás os jornais hoje que até dizem que ele está na verdade servindo nesse 
debate e em outros debates a uma determinada candidatura que até vou me escusar de 
dizer qual, mas que isso poderá ficar bastante claro, está num jornal de hoje, no Diário, na 
Folha de São Paulo. Portanto é importante ter isso bem localizado, bem precisado (Debate 
da Rede Record). 

 

 A candidata não foi capaz de utilizar os programas para mostrar com clareza ao 

eleitorado o seu plano de governo para a cidade. Teve de defender sua administração a 

maior parte do tempo, e recebeu fortes críticas com relação à saúde, às taxas que foram 

criadas em sua gestão, à escolha da construção dos CEUs, ao invés de terminar com as 

escolas de lata herdadas da gestão de Celso Pitta. Conforme o exemplo abaixo, do debate 

da Rede Globo no 2° turno: 

 

Marta Suplicy – Serra, eu quero fazer uma pergunta que é sobre os CEUs. O projeto dos 
CEUs prevê para os próximos 4 anos 24 CEUs na cidade de SP, eu queria saber se você é 
contra ou a favor e se vai fazer esses CEUS que estão planejados? 

 
José Serra - Olha Marta, tenha bem claro, em toda a minha vida pública todos os cargos 
que eu exerci, quando eu saí eu deixei a situação melhor de quando eu encontrei, eu não 
sou de ficar interrompendo, de mudar nomes, por exemplo: como vocês fizeram com o 
corredor de ônibus que fica passa-rápido, dá idéia de que é tudo novo, e sou de melhorar as 
coisas existentes, a questão do CEU eu sempre tenho dito, que vou manter, inclusive fazer 
funcionar melhor, ampliando o acesso. Não tendo discriminação política nas nomeações, 
eu ouço muita gente na rua reclamando que não conseguiu porque precisa ter apresentação 
de vereador ou que precisa ter isso ou aquilo, para ter vaga e vou por outro lado pensar nas 
50 mil crianças, o mesmo número de CEUs que estão em escola de lata, escolas que no 
inverno são uma geladeira e que no verão são um forno e nós temos que resolver isso. Vou 
pensar na qualidade do ensino, vou pensar nas creches, tem 100 mil crianças fora de 
creches, fora de pré-escola, isso é fundamental para dar liberdade para a mulher e começar 
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o processo educacional para essas crianças. Quanto aos novos CEUs se você deixou no 
orçamento sem truque, porque orçamento tem truque, que põe dinheiro, mas na verdade 
não tem financiamento, essa é outra discussão que oportunamente nós vamos fazer. Se 
tiver dinheiro para tudo isso no seu orçamento, porque quem mandou o orçamento foi você 
e o que está agora pra ser votado na Câmara dos Vereadores nós vamos fazer, se não for 
truque, nós faremos, mas tendo claro que ensino não é só prédio, ensino é professor, é 
qualidade. Eu tenho visto alunos Marta, do ensino municipal da 5ª, 6° série que não sabem 
quanto é 7 x 8, eu fico me perguntando o que eles fazem na escola, mesmo alunos do 
CEUs, eu pergunto: e tem isso gravado perguntando, sem qualquer outro ânimo, se não 
saber em que pé está a educação em SP? 

 

Podemos concluir, a partir da análise acima exposta, que os debates de 2004 podem 

ser mais um fator que explicaria a derrota de Marta Suplicy. 

 

3.3.2. Seis por meia dúzia. Os Horários Eleitorais do PT e do PSDB 

  

Analisamos ao todo 62 propagandas eleitorais45 durante os dois turnos da disputa 

eleitoral de 2004 (31 propagandas para cada candidato). 36 programas foram exibidos no 

primeiro turno, e 26 no segundo, com poucos minutos a mais no final da campanha, 

quando comparados. Portanto, já não podemos inferir que a diferença de tempo entre os 

dois candidatos possa ter contribuído para o resultado final da eleição, uma vez que era 

equivalente.  

Como as duas campanhas foram as mais caras, a qualidade da propaganda eleitoral 

dos candidatos foi bem alta. Os candidatos gravaram os programas em estúdio. José Serra 

utilizou-se do mesmo cenário nos dois turnos, um amplo e claro escritório, onde prevalecia 

o tom bege. Tal estratégia o favoreceu no segundo turno, uma vez que, apesar de se 

utilizar de vários pronunciamentos repetidos, a repetição pode ter passado despercebida 

para o eleitorado. Já Marta Suplicy utilizou dois cenários. No primeiro turno, havia um 

tapete vermelho e painéis com várias fotos em preto e branco ao fundo, o que criava um 

ambiente mais escuro e pesado. No segundo turno, foi num amplo escritório, no qual a cor 

branca prevalecia, inclusive na roupa da candidata, denunciando assim ao eleitor que 

aqueles pronunciamentos realizados foram todos gravados no mesmo dia.  

A estrutura das peças que constituem os programas também era semelhante. 

Basicamente, as propagandas eleitorais dos dois candidatos apresentaram um elevado 
                                                 
45 Do universo total das propagandas eleitorais apresentadas, não fizeram parte da nossa análise apenas três 
programas, um no primeiro turno (6 de setembro) e os dois programas exibidos aos domingos no segundo 
turno.  
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número de peças do tipo pronunciamento do candidato, jingles, depoimentos, chamadas e 

vinhetas, conforme a tabela abaixo.  

 
Tabela 38: Freqüência das peças nas propagandas eleitorais 
 Marta Suplicy José Serra 

Pronunciamento do candidato 26 30 

História de vida - 12 

Jingles 21 22 

Dramatização 05 02 

Depoimentos 27 31 

Chamadas 22 28 

Spots 01  

Vinhetas 25 24 

 Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

Num programa de tão longa duração, percebemos que os jingles exercem a função 

de ocupar alguns minutos, nos quais o eleitorado toma conhecimento de algumas 

qualidades dos candidatos, de uma maneira mais leve e descontraída. Apesar de não 

termos contado os segundos de cada peça, podemos afirmar que o tempo das imagens 

externas prevalece sobre as imagens de estúdio. 

Da tabela acima, chama a atenção o fato de que os programas da candidata Marta 

Suplicy não tenham em nenhum momento apresentado peças do tipo história de vida. Tal 

estratégia também foi seguida no HGPE da candidata em 2000, portanto tal fato não está 

relacionado à separação da prefeita e do senador Eduardo Suplicy. Porém, o fato de o 

candidato José Serra ter apresentado em 38,7% peças desse tipo pode ter chamado a 

atenção do eleitor para a sua ausência na campanha de Marta.  

Valorizando tanto esse tipo de peça, a propaganda constantemente apresentava ao 

eleitor a trajetória do menino nascido na Mooca e que ajudava o pai na barraca que tinha 

no mercado municipal, que tornou-se um grande Ministro da Saúde, aplaudido até na 

ONU. Suas propagandas sempre relacionavam o trabalho de José Serra quando Ministro 

da Saúde, e tal estratégia o favoreceu muito, uma vez que o tema da saúde era a terceira 

maior preocupação do eleitorado paulistano naquele momento e a principal falha da 

administração de Marta Suplicy.  
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 A campanha de Marta Suplicy sabia que o ponto mais fraco em sua administração 

havia sido o da saúde. porém a proposta criada para resolver o problema não foi aceita 

pelo eleitor. Logo na segunda semana do horário eleitoral do primeiro turno, a candidata, 

vestida toda de branco, apresenta a sua proposta: o CEU saúde (clínica de especialidades 

unificadas). Acompanhada pelo então secretário municipal da saúde Dr Gonzalo Vecina, a 

prefeita mostra ao eleitor uma grande maquete o que seria o CEU saúde, nesse mesmo 

programa, apareceu um depoimento do então Ministro da saúde Humberto Costa não 

apenas elogiando a proposta, como apresentava garantias de que iria financiá-la.  

 Entretanto, bastou ao candidato José Serra criticar a proposta, após dois programas 

de seu lançamento, o chamando de “fura-fila” da saúde, e apresentando a opinião de 

especialistas da saúde, que afirmavam que o custo do projeto era muito elevado, para 

desqualificar a proposta da prefeita. 

Apesar de o senador Aloizio Mercadante ter acusado, na propaganda eleitoral da 

candidata Marta Suplicy, a campanha de José Serra de utilizar-se do discurso emotivo de 

maneira baixa, uma vez que ele era usado para sensibilizar o eleitor e assim conseguir 

votos, quando analisamos os tipos de apelos de ambos os candidatos, percebemos que foi 

exatamente a campanha petista a que mais empregou o apelo do tipo emocional.  

 

Depoimento de Aloizio Mercadante: Todos os seus programas são absolutamente iguais, um 
apresentador e uma reportagem batendo na Marta. Um locutor da voz bonita, que fala quase 
todo o programa e muita gente elogiando, chorando, implorando e agradecendo ao Serra. 
Sinceramente um revoltante aproveitamento dos sentimentos e das emoções de gente 
humilde, usada pura e simplesmente como tática para conquistar o voto dos eleitores mais 
sensíveis (Programa da Marta Suplicy no 2º turno). 
 

Diferentemente de Figueiredo et alii (2000), que dividiu os apelos em cinco tipos46, 

parece-nos que esses poderiam ser agrupados em dois tipos, no apelo emocional, quando o 

programa utilizava-se mais de peças emotivas e com retóricas de sedução ou ameaça, e no 

apelo racional, quando predominavam peças que faziam o eleitor realizar algum tipo de 

cálculo com a vitória ou derrota do candidato.   

As propagandas eleitorais de José Serra apresentavam uma estratégia que fazia o 

eleitor realizar um cálculo dos motivos para votar no candidato. Mostravam que a 

administração petista tinha realizado algumas pequenas melhorias, e que essas não seriam 
                                                 
46 Os apelos identificados pelos autores foram: pragmáticos, ideológicos, políticos, emocionais e 
credibilidade das fontes. 
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apenas mantidas, como também melhoradas. Já as propagandas de Marta Suplicy 

utilizaram-se mais do apelo emotivo, afirmando que ela tinha pensado mais na periferia da 

cidade, mas não apresentaram ao eleitorado motivos para um novo mandato. 

 

Pronunciamento da Marta: Tenha certeza, se eu continuar por mais quatros anos à frente da 
prefeitura, vocês da periferia, vocês das regiões mais pobres continuarão sendo sempre a 
minha grande prioridade (Programa da Marta Suplicy no 1º turno). 

 

Tabela 39: Freqüência dos apelos utilizados pelos candidatos. 
 Marta Suplicy José Serra 

Emocional 15 10 

Racional 16 21 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 Uma outra acusação feita pelo senador petista nessa mesma propaganda eleitoral 

foi a de que o candidato tucano não apresentava nenhuma proposta em seus programas. 

Porém, tanto a análise quantitativa como a qualitativa nos mostram que as propagandas 

eleitorais de José Serra foram as que mais apresentaram propostas futuras, conforme a 

tabela 40 abaixo. 

Segundo Penteado (2005: 184), a categoria dos argumentos utilizados apresenta a 

finalidade de persuadir o eleitor, e eles podem ser enquadrados nos seguintes casos: 

políticas futuras, quando realiza a apresentação de proposta e programa de governo; 

políticas passadas, que são as realizações do candidato ou do partido no passado; atributos 

pessoais, quando realça as qualidades e características da pessoa do candidato: 

conhecimento, experiência, entre outros; partisão, destaca a vinculação do candidato ao 

partido, personalidades ou movimentos sociais; ideológico, sempre que o candidato mostra 

o seu relacionamento com categorias como direita, esquerda, socialista, liberal, ou 

conservador; simbólico é o enfoque nas referências a valores culturais, mitos, ideais etc.; e 

o último, análise de conjuntura, quando é realizada uma avaliação da situação do país, 

apresentando diagnósticos. 
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Tabela 40: Freqüência dos argumentos utilizados pelos candidatos. 
 Marta Suplicy José Serra 

Propostas futuras 24 30 

Realizações passadas 31 30 

Atributos pessoais 31 30 

Partisão 18 30 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 O único programa no qual o candidato José Serra não apresentou nenhuma 

proposta futura foi o do dia 21 de outubro, justamente o programa que foi utilizado pelo 

partido para que o âncora defendesse José Serra das acusações realizadas pelo senador 

Aloizio Mercadante, que ocuparam três programas da candidata para atacar os programas 

eleitorais do adversário. Na resposta, eles mostram trechos dos debates da Rede Globo, no 

1° turno, e na Rede Bandeirantes, no 2° turno, onde José Serra conseguiu direito de 

resposta devido às ofensas feitas pela candidata. Uma outra crítica feita pelo âncora ao 

senador se relacionava ao fato de ele ter tirado uma tarde toda para assistir as propagandas 

eleitorais de José Serra, em vez de estar em Brasília, onde justamente naquele dia estaria 

em discussão um projeto do próprio senador.  

 

Âncora do Serra: Agora a tática é diferente, a Marta quase nem aparece, é o senador 
Mercadante quem ataca o Serra por ela.  

 
Eleitora 1: Ela está apelando, está desesperada.  

 
Eleitor 2: Um absurdo, falta de capacidade para debater. 

 
Eleitora 3: Tá apelando para tudo, né? 

 
Eleitora 4: Tá passando dos limites. 

 
Eleitor 5: Eu acho que ela tem medo e não tem o que falar.  

 
Eleitora 6: Quem é a candidata é ela, e não o senador Mercadante.  

 
Âncora do Serra: No programa de ontem e pelo terceiro dia seguido, a Marta usou o 
senador Mercadante para um triste papel.  

 
Mercadante: Eu resolvi tirar uma tarde inteira só para assistir a todos os programas do 
Serra. 
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Âncora do Serra: Bom, primeiro, é de se lamentar que um senador da República, pago com 
dinheiro do povo, tire uma tarde para ver televisão e agredir os outros. Pior, ontem no 
senado estava em discussão um projeto proposto pelo próprio Mercadante, e ele nem 
apareceu. Segundo, é lamentável que a Marta fuja da televisão, que use outro político para 
atacar o Serra. E que não use o seu tempo, para falar sobre aquilo que interessa ao eleitor 
(Programa de José Serra no 2º turno). 

 

 As senhoras que apareciam emocionadas, agradecendo no horário eleitoral do 

PSDB ao trabalho do candidato como ministro, e que foram utilizadas pelo senador 

Mercadante como exemplo das imagens emotivas, no programa da Marta, também 

apareceram nesse dia para se defender, e criticaram muito a prefeita e sua campanha por 

utilizarem a imagem delas daquela maneira. Outro ataque realizado à candidata Marta 

Suplicy foi sobre a sua falta de coerência. Era mostrado um trecho do seu primeiro 

programa de 2004, no qual elogiava o governador Geraldo Alckmin, e depois as críticas 

que estava fazendo a ele. O ataque ficou ainda mais forte quando o programa mostrou 

imagens do falecido Governador Mario Covas anunciando o adiamento de sua internação 

para poder votar em Marta Suplicy na disputa de 2000, quando o PSDB apoiou a 

candidata no segundo turno contra Paulo Maluf.  

 Para finalizar esse programa, o âncora comentava ainda sobre a semelhança dos 

discursos de Celso Pitta na campanha eleitoral de 1996 e da campanha de Marta Suplicy 

em 2004, enfatizando que o publicitário das duas campanhas era o mesmo, Duda 

Mendonça.  

 Os argumentos baseados em realizações passadas e atributos pessoais estiveram 

presentes também em praticamente todas as propagandas eleitorais de ambos os 

candidatos, ficando ausentes apenas no programa acima citado do candidato José Serra. A 

maior diferença nos argumentos utilizados pelos candidatos diz respeito ao tipo partisão, 

onde o candidato fazia alguma referência a seu partido político. Verificamos que José 

Serra, em praticamente todas suas propagandas, fez alguma menção ao PSDB.   

 Apesar de ser uma eleição municipal, pode-se afirmar que a disputa eleitoral de 

2004 não foi apenas uma disputa local. Ela estava avaliando o peso político dos dois 

maiores partidos brasileiros. De um lado, avaliava os dois anos do primeiro mandato de 

Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da República, e de outro, os dez anos da 

administração estadual do PSDB em São Paulo. Portanto, os principais candidatos da 

disputa municipal apresentaram importantes padrinhos políticos.   
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 Tal fato não passou despercebido no horário eleitoral dos candidatos, mas foi 

muito mais presente nas propagandas de José Serra do que nas de Marta Suplicy, 

conforme a tabela 41 abaixo. 

 

Tabela 41: Freqüência das citações a padrinhos políticos pelos candidatos 
 Marta Suplicy José Serra 

Luiz Inácio Lula da Silva 14 - 

Geraldo Alckmin - 23 

Nenhum 17 8 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 Cabe ressaltar que a estratégia utilizada para a apresentação de seus padrinhos 

políticos foi diferenciada entre os candidatos. Desde os primeiros programas, o PSDB 

apresentava imagens de José Serra ao lado do Governador Geraldo Alckmin, bem como 

uma peça de depoimento do próprio governador declarando abertamente o seu voto ao 

candidato.  

 

Declaração do Alckmin: São Paulo precisa de união. União do trabalho com o 
planejamento. Da experiência com o equilíbrio. Por isso peço o seu voto para José Serra. 
Ele é preparado, competente, e em mais de vinte anos de vida pública, sempre fez pelos 
que mais precisam. Juntos, eu e o Serra vamos trabalhar em harmonia pela nossa capital. 
Agora, é a união que faz a força de São Paulo. (Programa de José Serra) 
 

Já o PT trazia apenas a citação do nome de Lula pela Marta Suplicy, que afirmava 

ter o apoio do presidente Lula. Essa estratégia pode ter sido mais um erro para a campanha 

petista, uma vez que, no programa do dia 27 de setembro, em seu horário eleitoral, o 

locutor em off cita os resultados de uma pesquisa eleitoral e afirma que, depois que o 

Presidente Lula entrou na campanha de Marta Suplicy, a candidata começou a subir nas 

pesquisas. 

 Porém, tal apoio teve um custo alto para o Presidente e para a campanha, pois a 

Justiça Eleitoral acabou multando o partido. Tal fato foi até mencionado numa reportagem 

do jornal espanhol El País no dia 9 de outubro (figura 16). Todavia, essa não foi a única 

punição sofrida pela campanha petista. Durante os dois turnos, o horário eleitoral de Marta 

Suplicy recebeu sete punições da Justiça Eleitoral, seis no primeiro turno e uma no 
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segundo. Essa última foi um direito de resposta ao Governador Geraldo Alckmin, que 

havia sido criticado pela candidata sobre as obras do Rodoanel. As outras punições eram 

relacionadas à invasão do horário de propaganda dos candidatos a vereadores com temas 

da eleição majoritária. A propaganda eleitoral de José Serra não recebeu nenhuma 

punição.  

 

Figura 16: Reportagem do jornal El País de 9 de outubro de 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retornando novamente à questão dos ataques, na disputa de 2004, podemos afirmar 

que o ataque foi a melhor estratégia de campanha. O publicitário Duda Mendonça tentou 

repetir em São Paulo a mesma estratégia que foi utilizada na campanha de 2002 com o 

então candidato Lula, a estratégia de “paz e amor”. Mas, deixando a candidata numa 

posição “acima da briga” no começo da campanha eleitoral, prejudicou a campanha da 
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reeleição. Enquanto o candidato José Serra partiu para o ataque, com a estratégia adotada 

por Marta Suplicy, a candidata o atacou diretamente em apenas oito programas. Outros 14 

ataques foram feitos pelo âncora ou pelos depoimentos, e há também três que foram feitos 

pelo senador Aloizio Mercadante. 

 

Pronunciamento da Marta: É impressionante a onda de ataque e críticas que o Serra tem 
feito contra mim e contra tudo o que eu fiz. Peguei a cidade arrasada pelo Pitta e lutei 
tanto, foi tão difícil fazer. Agora ele vem e tenta destruir tudo em quinze dias. O que será 
que passa na cabeça das pessoas? E o que será que vale mais? Tudo o que eu consegui 
fazer ou tudo o que o Serra diz? Tudo o que eu fiz, que você sabe, que você conhece ou 
um montão de promessas e de críticas? (Programa da Marta Suplicy no 2º turno) 

 
Pronunciamento do Serra: Boa noite. Eu quero pedir um minuto da sua atenção, porque eu 
acho que está na hora de esclarecer alguns fatos. Você viu e está acompanhando os ataques 
que a atual prefeita e membros do PT têm feito contra mim. A atual prefeita já atacou a 
minha honra, o Governador Geraldo Alckmin e até ao falecido Governador Mário Covas. 
Então, vamos deixar as coisas bem claras. Primeiro, eu já disse várias vezes, aqui na 
televisão e repito agora: nenhum projeto, nenhuma obra será interrompida, e nem vai ficar 
parado. Este não é o meu estilo. Eu sou um homem de responsabilidade. Segundo, eu 
quero ser prefeito para governar os quatros anos. Este é inclusive um compromisso público 
que eu assumi. E o povo de São Paulo me conhece. Terceiro, o meu vice, o deputado 
Gilberto Kassab, é um homem honrado. É engenheiro formado pela Universidade de São 
Paulo e economista, também pela mesma universidade. Foi chamado para ser secretário de 
planejamento de São Paulo por sua capacidade técnica. Trabalho inclusive com outros 
profissionais de renome, como o arquiteto Jorge William que hoje é secretário da Marta. O 
Gilberto Kassab só ficou um ano no cargo. O primeiro ano e depois saiu. Assim como toda 
a população de São Paulo, passou a discordar dos atos do então prefeito Pitta. Essa é a 
verdade dos fatos. Eu sou um homem de palavra, tenho orgulho de ter feito a minha vida 
pública com ações que melhoram a vida das pessoas. E agora, é assim que vou agir como 
prefeito de São Paulo, por quatro anos. Faço esse esclarecimento a respeito à você. E a 
você que peço que não se deixe enganar com mentiras, boatos, intrigas, que nada vai 
melhorar a vida da nossa cidade. O que vai melhorar isto sim, é trabalho desde o primeiro 
dia, é planejamento, é gente em primeiro lugar. (Programa de José Serra no 2º turno) 

 

 

A tabela abaixo mostra que a campanha de José Serra foi a campanha que mais 

atacou. Em todos os seus programas foi realizado algum tipo de ataque à administração 

petista. 27 desses ataques foram cometidos pelo próprio candidato, e outros 13 foram 

realizados pelo âncora do programa ou pelos depoimentos da população47. A campanha de 

Marta Suplicy atacou em apenas 58% de seus programas eleitorais, mas esses ataques não 

                                                 
47 Lembramos que essa categoria não era excludente, portanto em alguns programas os ataques ou foram 
realizados pelo candidato, ou pelo programa ou ainda pelos dois.  
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ficaram apenas concentrados no candidato José Serra, pois os seus padrinhos políticos 

também foram atacados.  

 

Tabela 42: Freqüência dos ataques na campanha eleitoral de 2004. 
 Marta Suplicy José Serra 

Marta Suplicy - 31 

José Serra 13 - 

José Serra e Geraldo Alckmin 04 - 

José Serra e Fernando Henrique Cardoso. 01 - 

Nenhum 12 - 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

   

 A presença de aliados políticos nas propagandas eleitorais não ficou restrita à 

participação do senador Aloizio Mercadante, do governador Alckmin e do Presidente 

Lula. Ambos os candidatos fizeram uso de depoimentos de aliados, que poderiam ser 

figuras do quadro partidário ou da sociedade civil.  

 

Tabela 43: Freqüência dos tipos de oradores utilizados pelos candidatos. 
 Marta Suplicy José Serra 

Âncora 09 16 

Candidato 27 31 

Aliado 14 26 

Locutor em off 28 30 

Personalidade 02 - 

População 27 31 

Repórter 12 03 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

Os tipos de oradores presentes nas propagandas dos dois candidatos eram 

parecidos com o que aparece na tabela 43, com exceção do aparecimento de 

personalidades do meio artístico e do tipo “repórter” da campanha. Oradores freqüentes 

em outras campanhas eleitorais do PT, na disputa de 2004, as personalidades foram 

praticamente inexpressivas, aparecendo em apenas duas propagandas.  
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 Outro ponto semelhante nas duas campanhas foi o tipo de recurso de imagem 

utilizado pelos candidatos, conforme a tabela abaixo.  

 

Tabela 44: Freqüência dos recursos de imagens. 
 Marta Suplicy José Serra 

Candidato em estúdio 29 31 

Animação 07 14 

Reportagem 25 30 

Dramatização 04 01 

Vídeos 20 21 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 Quando analisamos a propaganda eleitoral em seu todo, percebemos que ela não 

pode ser observada apenas como um aglomerado de peças que constituem um mosaico, 

uma vez que há um diálogo entre as campanhas e as peças, são construídas no dia-a-dia da 

disputa (Reis, 2003). Apesar de, na campanha de 2004, ter sido baixa a menção direta à 

propaganda eleitoral do candidato adversário, 22,5% no horário eleitoral de Marta Suplicy 

e 16,1% na de José Serra, não podemos afirmar que essas menções foram irrelevantes, 

pois o objetivo principal dessa estratégia é o de desqualificar o adversário, tirando-lhe 

votos. 

 

 Tabela 45: Se a propaganda eleitoral do candidato fez alguma menção ao programa do 
outro candidato. 
 Marta Suplicy José Serra 

Sim  07 05 

Não 24 26 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 Embora esse diálogo direto entre as duas campanhas tenha sido escasso, os temas e 

subtemas tratados nas propagandas eleitorais mostram que havia um diálogo indireto entre 

elas. 
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Tabela 46: Freqüência dos temas tratados pelos candidatos. 
 Marta Suplicy José Serra 

Economia 01 02 

Infraestrutura 08 03 

Social 14 22 

Violência 01  

Político 07 04 

Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

  

 Podemos afirmar que a campanha de José Serra foi a campanha de um tema só. Em 

70,9%, o principal tema tratado nas propagandas eleitorais foi o social. Já a campanha de 

Marta Suplicy, apesar de ter priorizado o tema social, destacou também os temas de 

infraestrutura e político. Os temas economia e violência reuniam os dois subtemas que 

mais preocupavam o eleitorado paulistano, o desemprego e a violência, mas foram 

justamente os temas que ambos deixaram de abordar em suas campanhas. 

 Diferentemente do que poderíamos suspeitar, o subtema mais tratado pelo 

candidato tucano não foi o da saúde, mas sim o governo estadual, conforme evidencia a 

tabela 47, cuja análise permite uma visão mais ampla e qualitativa da campanha eleitoral 

de 2004.  
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Tabela 47: Freqüência dos subtemas tratados pelos candidatos. 
José Serra Marta Suplicy 

Governo Estadual 28 Saúde 20 
Saúde 25 CEU 20 
Pesquisas 15 Educação 19 
Educação 13 Bilhete único 19 
Bilhete único 13 Obras e passa-rápido 16 
Transporte 13 Políticas compensatórias 16 
Emprego 12 Transporte 14 
Política tributária  09 Governo Federal 13 
Obras e passa-rápido 08 Governo Estadual 10 
Políticas compensatórias 08 Lazer / Turismo 09 
Habitação 07 Cultura 09 
CEU 05 Finanças 07 
Finanças 03 Habitação 06 
Lazer / Turismo 02 Emprego 05 
Política de segurança 02 Conservação pública 05 
Debates 02 Pesquisas 03 
Cultura 01 Política de segurança 03 
Violência e crimes 01 Política tributária  02 
Governo Federal  Debates 02 
Conservação pública  Violência e crimes 02 
Patrimônio histórico  Patrimônio histórico 01 
Escândalos Políticos / Corrupção  Escândalos Políticos / Corrupção 01 
Fonte: Dados obtidos pela autora para a pesquisa Agenda-Setting e Agenda Institucional. 

 

 José Serra usou e abusou da boa avaliação que o governo estadual do PSDB estava 

tendo naquele momento. Sua propaganda eleitoral apresentava constantemente as 

realizações da administração tucana no estado e no município, focalizando as áreas de 

habitação e saúde, além da construção de novas linhas do metrô. Eram veiculadas imagens 

do candidato ao lado do Governador Alckmin, que também dava depoimentos nos quais 

declarava que o seu candidato à prefeitura era José Serra.   

 As propagandas eleitorais de José Serra conseguiram explorar muito bem os pontos 

negativos da imagem da prefeita para os paulistanos, reproduzidos na fala do candidato e 

na da população. A prefeita Marta Suplicy era acusada de esbanjar o dinheiro público, 

adquirido com a criação de várias taxas, em obras sem importância para a cidade e em 

plantação de coqueiros, e de ser arrogante e prepotente. Foram exibidas em seus 

programas imagens de brigas da prefeita com o jornalista Chico Pinheiro num programa 

ao vivo na Rede Globo e de uma discussão com uma moradora que teve a sua casa 
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inundada em uma enchente, além das imagens dos debates da Rede Globo e da Rede 

Bandeirantes, onde o candidato obteve direito de resposta. 

 Outro ponto que foi muito trabalhado na campanha do candidato era o de mostrar 

ao máximo em suas propagandas o carinho que ele estava recebendo da população nas 

ruas. Em 93.5% de seus programas havia imagens de José Serra, nitidamente 

desconfortado, sendo abraçado e beijado pela população, enquanto a campanha petista 

mantinha a prefeita trancada em um estúdio, aparecendo ao lado da população apenas no 

final do segundo turno. 

Apesar da avaliação positiva que a então prefeita Marta Suplicy tinha no final do seu 

mandato, fato que chegou a ser destacado em seu horário eleitoral, a candidata não 

conseguiu criar justificativas para o eleitorado votar nela novamente. Sua campanha não 

foi capaz de construir um cenário de ameaça ao eleitorado, e ambas as propagandas 

estavam praticamente ofertando ao eleitor os mesmos benefícios. 

As principais realizações da administração petista, o bilhete-único e os vários 

programas de políticas compensatórias, foram, desde o começo do horário eleitoral, não 

apenas garantidas, como o candidato José Serra afirmava que iria melhorá-las. Afirmava 

que já tinha acertado com o Governador Geraldo Alckmin a integração do bilhete-único 

com o metrô e os trens, e mostrava os vários programas sociais que o governo estadual 

mantinha no estado.  

 Na área da saúde, o candidato atacou duramente a administração petista, afirmando 

que a prefeita deixou para a última hora o que era mais importante, e que isso não tinha 

acontecido por falta de verbas, mas sim por falta de competência. Afirmava que, apesar de 

ter todos os recursos, a prefeitura não tinha construído os hospitais nos bairros de Cidade 

Tiradentes e de M´Boi Mirim, sendo que o candidato chegou até a gravar um depoimento 

no terreno que estava destinado para a construção desse último. 

Uma outra obra importante e que foi muito destacada nas propagandas eleitorais de 

Marta Suplicy foi o CEU, que constantemente era apresentado em reportagens, com vários 

depoimentos sobre o projeto. Foram apresentados até os elogios feitos pelo então 

secretário geral da ONU, Kofi Annan, porém o eleitorado paulistano não o apoiou 

completamente, e a campanha de José Serra reforçava essa idéia. Isso mostrou que, apesar 

de ser uma obra com custo muito alto, essa proposta era ineficiente apara a educação, já 

que o número de vagas criadas era baixo.  
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Os programas eleitorais de José Serra fizeram muitas menções ao subtema pesquisas 

eleitorais, uma vez que o candidato sempre aparecia em vantagem nessas. Sua estratégia 

era a de provocar o “efeito bandwagon”48, que supõe que o comportamento de alguns 

eleitores está relacionado com as suas expectativas sobre o resultado das eleições, já que 

estão dispostos a votar em um candidato porque supõem que ele ganhará as eleições. Os 

resultados dessas pesquisas influenciam o comportamento eleitoral, uma vez que o eleitor 

pode adotar a “espiral do silêncio”, deixando de declarar publicamente o seu voto (Reis, 

2003). 

O subtema dos transportes foi abordado de uma maneira distinta pelos candidatos. 

De um lado, a então prefeita mostrava as melhorias feitas no transporte público em sua 

gestão, como a renovação da frota, o combate aos transportes clandestinos, a implantação 

do bilhete único e as construções dos “passa-rápido”. Do outro lado, o candidato José 

Serra se apoiava nas construções das novas linhas do metrô, realizadas pelo governo 

estadual. Algumas de suas propagandas chegaram até a afirmar que o metrô havia chegado 

em tal local graças ao trabalho do candidato, e também reforçavam que o bilhete único 

seria interligado ao metrô e ao trem. 

Juntamente com o subtema transporte, o candidato tucano reforçava a idéia de que as 

obras das novas linhas do metrô também eram um meio de gerar empregos, e assim o 

candidato abordava a principal preocupação do eleitorado paulistano naquele momento, 

que era o desemprego.  

As políticas compensatórias implementadas na gestão petista foram bem destacadas 

nas propagandas eleitorais (51,6%) da candidata, mas essa vantagem foi neutralizada pela 

campanha de José Serra, ao afirmar que iria continuar com esses projetos, além de mostrar 

ao eleitorado as políticas compensatórias aplicadas pelo governo estadual.       

Imagens dos debates da Rede Record (1° turno) e da Rede Bandeirantes (2° turno) 

também foram apresentadas pelos dois candidatos em suas propagandas, porém com 

edição. Só apresentavam aos eleitores os trechos que favoreciam o seu candidato e 

desqualificavam o adversário.  Numa dessas imagens selecionadas do debate da Rede 

                                                 
48 Venício Lima coloca em seu livro Mídia: teoria e política uma nota sobre esse termo que merece ser 
reproduzida: “Bandwagon é terminologia usada em publicidade e literalmente significa o último carro de um 
desfile, no qual vem a banda de música. Quando o desfile acaba, todos tentam subir no Bandwagon para 
continuar seguindo a multidão e não ficar para trás. A expressão em inglês (‘if everyboby does, why don´t 
you do?’) quer dizer literalmente: se todos fazem, por que você não faz também? Em bom português, pode 
ser traduzida como ‘catitu fora da manada é comida para onça’” (Lima, 2001: 204). 
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Bandeirantes, apareceu na propaganda eleitoral a única menção a um escândalo político, 

que se referia ao dinheiro das privatizações promovidas pelos governos federais e 

estaduais do PSDB. No entanto, esse ataque foi manipulado, uma vez que passou a 

impressão ao eleitor de que a candidata tinha feito a pergunta que era narrada pelo locutor 

em off no debate, quando na realidade ela não a tinha feito.  

Notamos que a campanha eleitoral de José Serra tinha um plano de ação desde o 

começo do horário eleitoral, que assim se explicitava: atacar os gastos da administração 

municipal; reforçar a imagem do candidato como a melhor solução para a saúde; e apoiar-

se nas realizações do governo estadual. Já a campanha de Marta Suplicy apresentou 

confusão na escolha de suas direções. Começou apresentando a proposta do CEU saúde, 

depois se centralizou no CEU educação e no Bilhete Único, e terminou o primeiro turno 

apoiando-se no Presidente Lula. No segundo turno, passou a atacar o vice do candidato 

José Serra, Gilberto Kassab, afirmando que ele era da turma do Pitta, para depois atacar o 

Serra, e finalizou com a tentativa de criar a idéia para o eleitorado de que ele não iria 

continuar com os seus projetos.  

As propagandas eleitorais dos dois candidatos apresentavam praticamente a mesma 

proposta futura para o eleitor. Era trocar seis por meia dúzia, e por isso o eleitor preferiu o 

candidato do PSDB.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme a pesquisa foi se desenvolvendo, percebemos que não conseguiríamos 

explicar a derrota eleitoral de Marta Suplicy se nos concentrássemos em apenas uma 

teoria. Por isso, procuramos reunir os vários elementos que poderiam influenciar no 

comportamento eleitoral.   

Começamos nos perguntando sobre a teoria de CR-P. Parece-nos que realmente é 

importante agregar a essa teoria a capacidade de intervenção do Estado e da sociedade 

civil no andamento do processo eleitoral, conforme afirma Jorge Almeida. Concentrando-

nos primeiramente na sociedade civil, realizamos um estudo sobre o comportamento 

eleitoral dos brasileiros e dos paulistanos.  

Downs afirma que todo eleitor é um sujeito racional, uma vez que sempre votaria 

no partido que acredita ser aquele que proporcionará o maior número de benefícios para si. 

Utilizamos o pressuposto desse eleitor downsiano, que é um sujeito racional, acima de 

tudo egoísta e que procuraria sempre minimizar os efeitos da incerteza, que faz parte da 

vida política (Figueiredo, 1991) e decide o seu voto a partir da avaliação da atuação do 

governo atual. Passamos, então, a buscar as possíveis justificativas para a não reeleição de 

uma administração com uma taxa de aprovação de 48%. 

 A resposta poderia estar no fato de o eleitorado paulistano se comportar mais como 

um eleitor de tipo não-racional, que apresenta sua decisão de maneira intuitiva e imediata, 

e depende muito da conjuntura que encontra ao seu redor. Tal inquietação levou-nos a 

realizar uma análise da geografia do voto no município de São Paulo. Verificamos que, 

nas últimas eleições municipais, ocorreu uma alternância da escolha personalista para a 

partidária no voto do eleitorado paulistano, uma vez que as principais forças políticas 

realizam uma alternância entre os candidatos apresentados. Entretanto, o eleitorado 

paulistano, na eleição de 2004, considerou algumas características pessoais de Marta 

Suplicy para não votar nela.  

Analisando as cinco últimas eleições municipais (de 1988 a 2004), parece-nos que 

existem fortes indícios a respeito do comportamento eleitoral ter se tornado mais 

partidário no eleitorado de São Paulo. Confirmamos uma vez mais que a contínua 

participação em eleições está possibilitando o surgimento de uma lealdade partidária, que 

tende a crescer ao longo da experiência política democrática. 
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O PSDB foi o que mais cresceu nas zonas eleitorais nas cinco eleições municipais 

analisadas. Notamos que essa é uma consolidação que foi adquirida com o passar de cada 

eleição. Até a disputa de 2004, das 41 zonas eleitorais pesquisadas, o PSDB obteve um 

aumento de sua votação em 28 zonas, sendo importante destacar que não é possível 

afirmar que o seu crescimento esteve limitado apenas aos bairros de classe social alta, uma 

vez que o partido também foi bem votado nas zonas eleitorais que estão na periferia da 

cidade, como as da Brasilândia, Casa Verde e Guaianases.  

 O crescimento eleitoral do PT nas zonas eleitorais não foi tão expressivo quanto o 

do PSDB. No entanto, as correlações são mais fortes no PSDB, pois em todas as cinco 

zonas eleitorais elas foram positivas forte – na da zona eleitoral da Piraporinha, a 

correlação foi quase perfeita. Percebemos também que a zona eleitoral da Brasilândia está 

sendo disputada pelos petistas e pelos tucanos. 

 Como era de se esperar, a correlação de Pearson confirmou que o malufismo está 

em declínio no município paulistano, uma vez que não apresentou crescimento em 

nenhuma zona eleitoral., A correlação ficou negativa forte em seis zonas, isto é, o 

malufismo perdeu mais votos nelas a cada eleição. 

 Apesar de trazer importantes contribuições, percebemos que a análise da geografia 

do voto não seria suficiente para justificar o comportamento eleitoral do paulistano, tendo 

como objeto de estudo a campanha de 2004. Sabendo que os meios de comunicação 

podem influenciar no comportamento político, passamos a analisar a agenda-setting da 

mídia durante o ano eleitoral.  

Desenvolvida há quase quarenta anos por McCombs e Shaw, a teoria agenda-

setting foi convertida em um conceito-chave para o estudo da agenda midiática e de seus 

efeitos. Desde 1968, vários estudos empíricos sobre agenda-setting foram realizados em 

universidades nacionais e internacionais, e todas as pesquisas deram fortes provas de que 

são as mídias e os seus retratos do mundo que estabelecem a agenda do público. As mídias 

possuem um papel relevante, às vezes polêmico, na formação da agenda da opinião 

pública. 

Por outro lado, acreditamos que os meios de comunicação não são capazes de criar 

uma realidade alternativa, mas que conseguem reforçar, e até mesmo reordenar, o que é 

percebido pela opinião pública, construindo assim a sua realidade. A agenda-setting é uma 

teoria das ciências sociais que traça um mapa muito detalhado das contribuições da 
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comunicação de massa para a construção das imagens que temos da política e dos assuntos 

públicos, bem como das imagens que o público retêm. A pesquisa encontrou um dado 

muito importante quando comparamos os principais subtemas presentes nos três tipos de 

agenda que pesquisamos: a agenda interpessoal, a agenda-setting e a agenda institucional.  

Nos quatro anos da administração da petista Marta Suplicy, a mídia reforçou o 

comportamento conservador do eleitorado paulistano. Ao ser eleita em 2000, Marta 

Suplicy era a esposa do senador Eduardo Suplicy. Esse não foi o principal motivo de sua 

vitória, mas o senador foi um dos motivos da forte rejeição à candidatura de Marta em 

2004. 

Quando analisamos as reportagens sobre a então prefeita, percebemos que elas 

reforçavam o comportamento conservador dos paulistanos, e enfatizavam principalmente 

o seu lado preconceituoso e machista. Os paulistanos aceitaram votar em 2000 em Marta 

Suplicy, mas isso se tornou impensável para a Marta Suplicy Favre que estava disputando 

em 2004.   

 A nossa análise sobre a agenda-setting mostrou que a mídia ajudou a reforçar uma 

CR-P na qual ficava mais difícil a reeleição de Marta Suplicy, e não era porque ela não 

tinha realizado uma boa administração, mas sim porque ela era muito arrogante, mandona, 

vaidosa, autoritária, e para finalizar, tinha se separado do senador mais “querido” do Brasil 

para se casar com um “argentino”. 

A partir da análise do item 2.2, “De Chanel na lama: A imagem de Marta Suplicy 

pela mídia”, percebemos que a mídia não foi muito benevolente com a prefeita, e que a 

candidatura de José Serra foi bem recebida pelos meios de comunicação. 

 Porém, se a agenda da mídia conseguiu influenciar na CR-P, ela não foi capaz de 

fixar os temas das agendas institucionais, que foram revelados durante a campanha 

eleitoral dos candidatos.  

 Quando verificamos a agenda interpessoal do eleitorado paulistano em junho de 

2004, notamos que os subtemas dessa agenda não coincidiram com os subtemas da 

agenda-setting, mas sim com os da agenda institucional. Portanto, durante a campanha 

eleitoral de 2004, podemos afirmar que a agenda-setting não influenciou a agenda 

institucional. A agenda dos temas tratados pelos candidatos estava muito mais próxima da 

agenda da opinião pública de junho. Ao aceitar essa agenda, a campanha de Marta Suplicy 

acabou favorecendo a José Serra.  
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 As propagandas eleitorais de Marta Suplicy, na última semana da campanha 

eleitoral de 2000 e de 2004, demonstram bem as diferenças entre um candidato que 

disputa pela primeira vez o cargo e aquele que disputa sua reeleição, e que a influência do 

homo zapping é evidente na construção destes programas. As propagandas políticas estão 

muito mais dinâmicas, e os elementos que as constituem são praticamente os mesmos nos 

dois partidos analisados.  

 O discurso da continuidade não esteve presente apenas na campanha eleitoral de 

Marta Suplicy. A cada programa, o candidato José Serra apresentava argumentos de que 

iria manter as principais conquistas da então prefeita Marta Suplicy, e reforçava em suas 

propagandas a imagem que a agenda-setting tinha criado. O eleitorado reconhecia que a 

administração municipal tinha realizado um bom mandato, mas não queria votar em Marta 

Suplicy.  
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Lista dos Candidatos que disputaram o cargo de Prefeito. 
 
 

1988 Partido 
José Maria Eymael  PDC 

Paulo Salim Maluf  PDS 

Airton Soares  PDT 

Marco Antonio Barbosa Caldas PH 

Luiz Paulino PHN 

João Mellão Neto PL 

Armando Correa da Silva  PMB 

João Leiva PMDB 

José Galico  PNAB 

Luiz Pacces Filho  PSD 

José Serra PSDB 

Walter Zigrossi  PSP 

Luiza Erundina de Souza  PT 

Marco Antonio Mastrobuono  PTB 

 
 

1992 Partido 
Antonio Carlos Belini Amorim PCDN 

José Maria Eymael  PDC 

Paulo Salim Maluf  PDS 

Aloysio Nunes Ferreira PMDB 

José Vieira  PMR 

Valmor Bolan PRN 

Fabio Feldmann PSDB 

Marcilio Duarte Lima PST 

Eduardo Matarazzo Suplicy  PT 

 
 



1996 Partido 
Francisco Rossi de Almeida PDT 

Jose Aristodemo Pinotti  PMDB 

Celso Roberto Pitta do Nascimento PPB 

Havanir Tavares de Almeida Nimtz PRONA 

Carlos Alves de Souza PRP 

Jose Levy Fidelix da Cruz PRTB 

Pedro de Camillo Netto PSC 

José Serra PSDB 

Valerio Arcary PSTU 

Luiza Erundina de Souza  PT 

Antonio Carlos de Campos Machado PTB 

Dorival Masci de Abreu PTN 

 
 

2000 Partido 
Osmar de Oliveira Lins PAN 

Rui Costa Pimenta PCO 

Romeu Tuma PFL 

Francisco Canindé Pegado do Nascimento PGT 

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque PL 

Paulo Salim Maluf PPB 

Ciro Tiziani Moura PRN 

Enéas Ferreira Carneiro PRONA 

Fernando Affonso Collor de Mello PRTB 

Luiza Erundina de Sousa PSB 

José Maria Marin PSC 

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho PSDB 

João Manuel Baptista PSDC 

Fabio José Bosco PSTU 

Marta Teresa Suplicy PT 

José Masci de Abreu PTN 

 



2004 Partido 
Osmar de Oliveira Lins PAN 

José Walter Canoas PCB 

Anai Caproni Pinto PCO 

Paulo Pereira da Silva PDT 

Francisco Rossi de Almeida PHS 

Paulo Salim Maluf PP 

Havanir Tavares de Almeida Nimtz PRONA 

Luiza Erundina de Sousa PSB 

José Serra PSDB 

João Manuel Baptista PSDC 

Dirceu Travesso PSTU 

Marta Tereza Suplicy PT 

Ciro Tiziani Moura PTC 

Jose Luiz de França Penna PV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planilha da Mídia Televisiva. 
 
 
Identificação: __________________ 
 
Emissora: � Globo � Record � Cultura � Bandeirantes � Rede TV�____________ 
 
Programa: _____________________________________________________ 
 
Data ____ /____ 
 
Dia da semana: � 2ª feira � 3ª feira � 4ª feira � 5ª feira � 6ª feira � Sábado 
 
Período: � Manhã (6h01 até 12h00) � Tarde (12h01 até 18h) � Noite (18h01 
até 0h00) 
 
Apresentador: __________________________________________________ 
 
Valoração: � Positivo � Neutro � Negativo 
 
 
Temas: 
 
 
 
 
 
 
 
Quem fala:   � só a mídia 

          � Mídia e governo 
          � Mídia, governo e população. 
          � Mídia e população 

           � Mídia e candidato 
           � Mídia, candidato e população. 

          � Outros políticos 
            � Entrevista com um candidato 
 
 
 



LISTA DE TEMAS E SUB-TEMAS. 
 
 
1. ECONOMIA 
 

1.1 Camelôs 
1.2 Comércio 
1.3 Serviços 
1.4 Desemprego e salário 
1.5 Finanças 
1.6 Política Tributária (impostos/ taxas do lixo) 
1.7 Greves 
1.8 Emprego 

 
   
2. INFRAESTRUTURA 

 
2.1Transporte 
2.2 Enchente/ CGE 
2.3 Sabesp 
2.4 Obras e passa-rápido 
2.5 Conservação pública 
2.6 Meio Ambiente 
2.7 CET (transito e acidentes) 
 
 

3. SOCIAL 
 

3.1Habitação 
3.2 Saúde 
3.3 Educação 
3.4 Políticas compensatórias (renda mínima, bolsa escola) 
3.5 Bilhete único 
3.6 CEU 
 

 
4. VIOLÊNCIA E SEGURANÇA 
 

4.1 Violência e crimes 
4.2 Política de segurança 
4.3 Assassinato dos moradores de rua 

 
5. CULTURA 
  
 5.1 Patrimônio histórico 
 5.2 Lazer/Turismo 
            5.3 Cultura 



6. POLÍTICOS 
 

6.1 Pesquisa eleitoral 
 6.2 Debate político 
 6.3 Entrevistas com candidatos/ políticos/ secretários 
 6.4 Convenções Partidárias 
 6.5 Agenda do candidato 
6.6 Propostas 
6.7 Ataques à prefeitura/ Marta 
6.8 Escândalos Políticos (caso Maluf) / Corrupção 
6.9 Governo Estadual 
6.0 Governo Federal 

 
7. OUTROS 

 
7.1 Briga de galo 
7.2 Eventos da Prefeitura 
7.3 Acidentes na cidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planilha do HGPE. 

 
Identificação: __________________ 
 
Data ____ /____ 
 
Programa do Candidato: � Marta Suplicy  � José Serra 
 
Dia da semana: � 2ª feira � 3ª feira � 4ª feira � 5ª feira � 6ª feira � Sábado 
 
Turno: � 1º    � 2º 
 
Tipo de peça: � pronunciamento do candidato � história de vida � jingles � dramatização 
� depoimentos � chamadas � spots � vinhetas  
 
Apelo: � emocional � racional 

Tema Principal: � economia � infraestrutura � social � violência e segurança � cultura � 
políticos � outros 
 
Subtemas:_______________________________________________________________ 
 
Ataque: � Marta � Serra � Serra e Alckmin � Marta e Lula � Serra e FHC � Nenhum 
Quem atacou: � candidato � programa. 
 
Tipo de Orador: �âncora � candidato �personalidade �aliado �povo �locutor off 
�repórter  
 
Recursos: �declaração �animação gráfica �reportagens / documentários �dramatizações 
�videoclipes 
 
Argumentos: �política futuras �políticas passadas �atributos pessoais �partisão 
�ideológico �simbólico  
 
Imagem: �Estúdio �externas 
 
Padrinho Político: �Lula �Alckmin �nenhum 
 
Punição Eleitoral: � Sim � Não 
 
Candidato com o povo: � Sim � Não 
 
Menção ao HGPE do outro candidato: � Sim � Não 
 



Planilha dos Debates 

 
Identificação: __________________ 
 
Data ____ /____ 
 
Debate da emissora: � Rede Globo  � Rede Bandeirantes � Rede Record 
 
Turno: � 1º    � 2º 
 
Discurso da Pergunta: � ataque � defesa � persuasivo  

Tema Principal: � economia � infraestrutura � social � violência e segurança � cultura � 
políticos � outros 
 
Sub temas: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Apelos: �política futuras �políticas passadas �atributos pessoais �partisão �ideológico 
�simbólico �análise de conjuntura �propaganda negativa 
 
Quem pergunta: � Marta Suplicy � Luiza Erundina � Paulinho � José Serra � Paulo 
Maluf � Ciro Moura  
 
Quem responde: � Marta Suplicy � Luiza Erundina � Paulinho � José Serra � Paulo 
Maluf � Ciro Moura 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


