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RESUMO 

Ao observarmos os períodos de campanhas eleitorais, podemos perceber nitidamente a 
abundância de propaganda política que divulga os candidatos, sua agenda de campanha, suas 
propostas e tudo o mais que possa levá-los à vitória nas urnas. A propaganda é hoje uma 
ferramenta essencial na disputa de votos, em conseqüência disso, há, no Brasil, a crescente 
participação dos partidos em seminários de marketing eleitoral. São variadas estratégias 
midiáticas utilizadas na divulgação das candidaturas, dentre elas o slogan. Instigados pela 
explícita relação mídia/política, este trabalho pretende investigar as ideologias (valores) 
veiculadas pelos slogans de propaganda política que circularam em períodos eleitorais. Para 
tanto, nos ancoramos na teoria do Círculo de Bakhtin, que considera o enunciado como unidade 
da comunicação verbal, e que concebe a linguagem como fenômeno dialógico, e, ainda, nas 
concepções de já-dito, vozes sociais e relações dialógicas formuladas pela referida teoria. 
Lançamos mão também, para melhor compreender o slogan como estratégia midiática, do estudo 
clássico feito por Olivier Reboul acerca do slogan; e, como ponto de partida de uma concepção 
sobre ideologia, vimos como John Thompson compreende o fenômeno ideológico. Nosso corpus 
constitui-se de 14 slogans políticos veiculados nas campanhas para prefeito das cidades de Natal 
e Mossoró, ambas localizadas no estado Rio Grande do Norte, Brasil, em 1996, 2000 e 2004. 
Para a  análise desses slogans, consideramos o contexto sócio-histórico nos quais foram 
veiculados, sendo contemplado o aspecto lingüístico e discursivo, de acordo com a seguinte 
ordem metodológica: a identificação dos já-ditos (interdiscurso); as vozes sociais e os tipos de 
relações dialógicas estabelecidas; e, por fim, a ideologia veiculada pelo enunciado. Com isso, 
podemos chegar à conclusão de que no contexto eleitoral ocorre uma verdadeira guerra de 
ideologias, ou seja, no jogo político de uma campanha eleitoral, os slogans veiculam diferentes 
valores, que variam em função de diversos fatores, por exemplo, a historicidade, os sujeitos 
enunciadores, os posicionamentos discursivos. 

Palavras-chave: Ideologia. Slogan. Lingüística. Propaganda-política.
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ABSTRACT 

To the observe the periods of electoral campaigns, we can realize sharply the abundance of 
political propaganda that announces the candidates, their campaign record, their proposed and 
everything  that can carry them to the victory in the urns. The propaganda is today an essential 
tool in the votes dispute, in consequence of this, there is, in Brazil, the increasing participation of 
the Politics Parties in seminars of electoral marketing. They are varied strategies of the media 
used in the divulging of the candidacies, among them the slogan. Instigated by the explicit 
relation media/political, this work intends to investigate the ideologies (values) announced by the 
slogans of political propaganda that circulated in electoral periods. Thus, we base on the theory of 
the Circle of Bakhtin, who considers the statement as unit of the verbal communication, and that 
conceives the language as phenomenon dialogical, and, too, in the conceptions of alien words, 
social voices and dialogical relations formulated by the referred theory. We use, for better to 
comprehend, the slogan as strategy mediatic, of the classical study done by Olivier Reboul 
concerning the slogan; and, like starting point of a conception about ideology, studied John 
Thompson to comprehends the ideological phenomenon. Our corpus it constitutes of 14 political
slogans announced in the campaigns for mayor of the cities in Natal and Mossoró, both located in 
Rio Grande do Norte’s state, Brazil, in 1996, 2000 and 2004. For the  analysis of these slogans,
we consider the social-historical context in which were announced, being contemplated the 
linguistic and discursive aspect, according to the following methodological order: the 
identification of alien words (interdiscours); the social voices and the kinds dialogical relations 
established; and, finally, the ideology announced by the statement. This way, we can arrive to the 
conclusion that in the electoral context occurs a true “ideologies war”, in other words, in the 
political game of an electoral campaign, the slogans announces different values, which vary in 
several factors function, for example, the historicity, the subject that enunciates, the discursive 
positionings. 

Key-word: Ideology. Slogan. Linguistics. Political-propaganda. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 1967, Guy Debord proclamava: vivemos na sociedade do espetáculo.  E o que isso 

significa? A supervalorização da imagem constitui o cerne da sociedade contemporânea, é a sua 

principal produção, ou seja, a mídia é hoje o “ambiente em que se processa a nova expansão do 

capitalismo” (FRIEDMAN, 2000, p. 23). A política, portanto, não fica de fora, ao contrário, é 

infiltrada pelo jogo do espetáculo.  

Partindo da idéia geral de que a mídia é hoje o principal lugar em que se disputa uma 

campanha política, este estudo surge da necessidade de compreender melhor a relação 

mídia/política, relação esta que torna cada vez mais a política espetacularizada, que reflete o atual 

meio de disputar uma campanha política, cujo foco não mais recai sobre os grandes comícios, os 

eloqüentes discursos ou as correntes ideológicas, mas muda-se para a televisão, para o confronto 

de imagens e para as pesquisas de marketing (CANCLINI, 2006). Isso porque, como tendência 

universal, podemos perceber que para a massa o que é atrativo no político é a imagem, mais do 

que qualquer outra coisa. 

De acordo com Gomes (2004), a imprensa comercial vem exercendo uma forte 

influência nas eleições, mesmo que não tenha filiação partidária; em conseqüência disso, “[...] até 

pouco tempo atrás os comícios eram a essência de qualquer campanha eleitoral, agora esse papel 

foi absorvido pela imprensa, pelo rádio e, principalmente, pela televisão.” (GOMES, 2004, p.18).  

E assim a necessidade vital da imagem entra na política, modificando seu modo de operar. 

O cruzamento do discurso midiático com o discurso político expressa-se na propaganda 

política dos candidatos que disputam a campanha eleitoral, independentemente da instância em 

que se processa essa campanha, seja municipal, estadual ou federal. Podemos perceber em 

qualquer campanha eleitoral que há todo um trabalho de marketing eleitoral1 a fim de tornar 

viável a eleição do candidato, uma vez que estamos vivendo um crescente descomprometimento 

programático por parte dos candidatos e dos eleitores, característica da atual prática política.  Em 

função da pouca valorização do programa político-partidário, o foco recai muito mais sobre o 

candidato, enquanto personagem construído para atuar na cena política, do que sobre o partido.  

                                                
1 Consideramos importante distinguir marketing eleitoral de marketing político.  O primeiro está direcionado ao 
eleitor com o objetivo de eleger um determinado candidato numa dada eleição. O segundo refere-se às estratégias 
utilizadas permanentemente para aproximar o cidadão do partido político (GOMES, 2004).  
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 No campo dos estudos da linguagem, consideramos as pesquisas que investigam a 

relação mídia/política essenciais para a compreensão da ideologia subjacente às propagandas 

políticas que circulam em nosso meio em períodos eleitorais.  Assim, tentamos incluir a presente 

pesquisa nesse rol, já que o nosso objeto de estudo compreende a identificação da ideologia (dos 

valores na compreensão bakhtiniana), subjacente aos slogans de propaganda política dos 

principais candidatos a prefeito das cidades de Natal e Mossoró, no estado Rio Grande do Norte, 

nas campanhas de 1996, 2000 e 2004. A opção pelos slogans políticos deu-se por eles serem um 

dos principais elementos de motivação das campanhas políticas e, principalmente, por refletirem 

a face midiática tão característica do cenário político contemporâneo.  

Para tanto, estamos nos fundamentando na concepção bakhtiniana de linguagem e em 

alguns de seus conseqüentes desdobramentos, o já-dito – o interdiscurso, usando a terminologia 

da Análise de Discurso de linha francesa –, as vozes sociais e as relações dialógicas; para tratar 

de ideologia, também nos basearemos na compreensão do Círculo de Bakhtin acerca desse 

conceito.   

Tal estudo se faz importante na medida em que se insere na área da Lingüística 

Aplicada, numa perspectiva crítica que requer pesquisas engajadas política e socialmente, cuja 

contribuição deve se dar no sentido de fomentar a leitura crítica dos discursos que circulam em 

nosso meio social, no nosso caso específico, no que se refere à propaganda política. 

Este estudo está estruturado em quatro capítulos.  O primeiro capítulo trata das questões 

metodológicas que norteiam nossa pesquisa, a qual se inclui no paradigma das pesquisas de 

caráter qualitativo, inserida mais especificamente na área de Lingüística Aplicada, numa 

perspectiva crítica, e ainda orientada pela proposta metodológica de fazer ciências humanas 

pensada pelo Círculo de Bakhtin, que considera o homem como seu objeto de estudo e o texto 

como dado primário. Inclui-se ainda neste capítulo a contextualização da pesquisa, na qual 

explicitamos as questões gerais, o objetivo principal e os objetivos específicos; a coleta e 

constituição do corpus e a explicitação de como será feita a análise dos dados. 

No segundo capítulo desta dissertação, discutimos brevemente o papel da mídia na 

sociedade contemporânea e, mais especificamente, na prática política. Partindo do estudo clássico 

de Olivier Reboul acerca do slogan, tratamos de suas funções e principais características, 

avançando neste trabalho na direção dos estudos discursivos. Neste capítulo, realizamos ainda 

uma revisão na literatura da área sobre trabalhos relacionados ao nosso objeto de estudo. 
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O terceiro capítulo destina-se à fundamentação teórica desta pesquisa. Primeiramente, 

fizemos uma breve revisão do conceito de ideologia, com a qual vimos como esse conceito surgiu 

e como tomou diversas direções, chegando, então, à concepção formulada por John Thompson, 

que se distancia dos estudos tradicionais. A partir desta, ampliamos com o conceito de signo 

ideológico formulado pelo Círculo de Bakhtin, o conceito de ideologia que estamos adotando.. 

Neste capítulo, definimos a concepção de linguagem adotada para este estudo, a qual está 

orientada pelo dialogismo, intrínseco a toda e qualquer prática discursiva.  E ainda discutimos as 

categorias de análise: o já-dito (que na terminologia da Análise de Discurso Francesa – AD 

Francesa – é denominado de interdiscurso), as relações dialógicas e as vozes sociais. 

A análise dos dados foi feita no quarto capítulo.  Mapeamos o contexto histórico em que 

circularam os slogans políticos, focalizando os principais candidatos que disputaram as 

campanhas já citadas.  Consideramos esse mapeamento fundamental para nossa análise, uma vez 

que, na visão bakhtiniana, um enunciado não pode ser considerado fora de seu contexto, 

desvinculado da vida, nem dos enunciados proferidos antes nem daqueles que o sucedem.  Com a 

análise dos slogans, buscamos identificar a ideologia –  compreendida de acordo com a 

perspectiva bakhtiniana, isto é, os valores expressos por esses enunciados no contexto das 

campanhas eleitorais – por meio das categorias de análise referidas anteriormente. Para tanto, 

procuramos identificar o interdiscurso – os já-ditos para os quais remetem os enunciados 

analisados –, bem como as vozes sociais e as relações dialógicas que se estabelecem no interior 

dos enunciados. 

Por fim, tecemos as considerações finais da pesquisa, as quais retomam os aspectos 

mais relevantes da análise, relacionando-os aos questionamentos iniciais.  
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2 PERCURSO METODOLÓGICO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Nossa intenção neste capítulo é tratar do percurso metodológico realizado nesta 

pesquisa, discutindo alguns pontos teóricos necessários para situar o trabalho no campo 

científico, e descrevendo suas etapas de realização.  

 Não julgamos procedente uma enorme teorização acerca da metodologia de trabalho, 

por isso vamos discutir um pouco do paradigma em curso atualmente no campo das ciências 

humanas e sociais, baseados em Chizzotti (1998), Mazzotti e Gewandsznajder (1998) e Laville e 

Dionne (1999), qual seja a pesquisa de caráter qualitativo. A partir dessa discussão, situaremos 

nosso trabalho no contexto da Lingüística Aplicada, sendo esta uma área que se quer crítica, 

fundamentando-nos em Moita Lopes (2004), Faraco (2001) e Pennycook (2003). Lançaremos 

mão, ainda, das orientações propostas por Bakhtin (2003) para a pesquisa nas ciências humanas, 

especificamente para os estudos lingüísticos, complementando, sempre que preciso, com os 

esclarecimentos de Brait (2006) e Oliveira (2002). 

2.1 POR QUE PESQUISA QUALITATIVA? 

Já não é nenhuma novidade que o paradigma positivista vem sendo gradativamente 

deixado para trás no que diz respeito ao fazer pesquisa em ciências humanas.  Isso porque o 

método científico que subjaz a esse paradigma, o experimental, foi trazido das ciências naturais, 

que por sua vez tem um objeto de estudo completamente diferente do objeto das ciências 

humanas.  Estas valorizam os aspectos qualitativos dos fenômenos, não dando tanta ênfase às 

generalizações, de acordo com Chizzotti:  

Nas ciências humanas e sociais, a hegemonia das pesquisas positivista, que 
privilegiam a busca da estabilidade constante dos fenômenos humanos, a 
estrutura fixa das relações e a ordem permanente dos vínculos sociais, foi 
questionada pelas pesquisas que se empenharam em mostrar a complexidade e 
as contradições de fenômenos singulares, imprevisibilidade e a originalidade 
criadora das relações interpessoais e sociais. (CHIZZOTTI, 1998, p.78). 

A quebra da hegemonia do paradigma positivista tornou-se, então, uma necessidade, uma vez que 

o objeto de estudo das ciências humanas não se deixa reduzir ao positivismo.  
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Nesse sentido, pela natureza de seu objeto de estudo, as ciências humanas devem ter 

uma metodologia própria, ou pelo menos mais adequada ao que se pretende estudar, já que não 

há um modelo único, como também não há modelos “bons ou maus”, o que há são modelos 

adequados ou inadequados para se construir conhecimento confiável (MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1998). Por sua especificidade, não pode ter como pressuposto um padrão 

único de pesquisa, utilizado para todas as ciências, e que se baseie no modelo das ciências da 

natureza. As ciências humanas não podem legitimar seus conhecimentos por meio de 

procedimentos quantificáveis, que se transformam, “por técnicas de mensuração, em leis e 

explicações gerais.” (CHIZZOTTI, 1998, p. 79). 

Pode-se afirmar, com base em Mazzotti e Gewandsznajder (1998), que o surgimento do 

paradigma qualitativo permitiu o aparecimento de um espaço para a invenção, como também que 

fossem estudados problemas que até então não poderiam ser contemplados dentro dos rígidos 

limites do positivismo. Mesmo porque os fatos humanos são bem mais complexos que os fatos da 

natureza, a simples observação dos primeiros faz emergirem problemas que não apareceriam nas 

ciências da natureza. Nessa afirmação, reside um dos principais equívocos do positivismo nas 

ciências humanas, como muito bem colocam Laville e Dionne: 

A perspectiva positivista supõe que os fatos humanos são, como os da natureza, 
fatos que começam a ser observados tais quais [...]; fatos que, em seguida, 
devem ser submetidos à experimentação, para que se possa determinar sua ou 
suas causas; [...] daí tirar explicações tão gerais quanto possíveis.  Esse 
procedimento é realizado com a esperança de determinar, no campo do humano, 
as leis naturais que o regem. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p.31).   

  

É nessa perspectiva do paradigma qualitativo, o qual atualmente marca o campo das 

ciências humanas, que se fundamenta este trabalho, pela natureza do seu objeto de estudo, já que 

pretendemos estudar a linguagem por meio de enunciados únicos e irreproduzíveis, inseridos no 

contexto sócio-histórico, que revelam a natureza intersubjetiva e multifacetada do homem, 

compreendido aqui segundo a perspectiva bakhtiniana como um ser de linguagem.   
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2.1.1 Afinal, o que queremos da Lingüística Aplicada? 

Está claro que atualmente a linguagem constitui o centro dos estudos da Lingüística 

Aplicada (LA). Para dar conta do estudo desse objeto, a LA instalou-se na fronteira de um 

número aberto de disciplinas relacionadas com a linguagem, tais como a Lingüística, a 

Psicologia, a Sociologia, a Antropologia, a Pedagogia, a Filosofia. 

 Na opinião de muitos pesquisadores da LA, dentre eles Moita Lopes, os estudos 

contemporâneos acerca da linguagem, sendo esta considerada no seu uso, só serão possíveis se 

houver familiaridade com as referidas áreas, pois elas apontam para “a natureza de vida social de 

nossos dias” (MOITA LOPES, 2004, p. 164). De acordo com esse pesquisador, é preciso que a 

LA se aproxime de áreas que tratem do social, do político e do histórico, do contrário 

“continuaremos a focalizar a linguagem e quem a usa em um vácuo social, sem vida cultural, 

histórica e política, isto é, um sujeito associal, apolítico e ahistórico.” (MOITA LOPES, 2004, p. 

164). Nesse sentido, ele sugere que a investigação no campo das ciências humanas e sociais deve 

estar vinculada às questões de natureza política e de poder, o que significa essencialmente 

politizar a LA.  

As críticas que têm sido feitas em relação à LA no sentido explicitado por Moita Lopes 

foram rotuladas sob a expressão Lingüística Aplicada Crítica, ou simplesmente LAC.  Pennycook 

(2003) afirma que é comum a LA considerar a linguagem inserida no contexto, o problema é que 

ela acaba limitando esse contexto a uma visão muito abrangente das relações sociais, com uma 

teorização inadequada.  Uma LA que pretende ser crítica precisa superar tais limitações e assumir 

o compromisso de encontrar formas de relacionar o macro ao micro, partindo do pressuposto de 

que as relações sociais são problemáticas. 

Um elemento central da LAC, portanto, relaciona-se a uma maneira de explorar 
a linguagem em contextos sociais que vão além de meras correlações entre 
linguagem e sociedade, e, ao contrário, levanta mais questões críticas que têm a 
ver com acesso, poder, disparidade, desejo, diferença e resistência. 
(PENNYCOOK, 2003, p. 27).          

Essa perspectiva crítica aponta para a necessidade de uma LA engajada, mais responsável 

politicamente, embora isso não signifique apenas acrescentar a dimensão crítica à LA, mas 
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colocar em pauta uma série de questões e considerações, por exemplo, os discursos sobre a 

identidade, a sexualidade ou a caracterização do outro, temas ainda desconsiderados pela LA. 

Desde a Grécia antiga, apenas dois grandes modos de estudar a língua foram 

predominantes: o modo retórico e o modo lógico-gramatical. Este exerceu sua hegemonia no 

último milênio, expulsando de cena os atores e construindo uma língua sem falante.  De acordo 

com esse modelo, a língua é compreendida como um objeto autônomo, abstrato, e o falante é 

concebido como um ente autônomo, não problemático, desvinculado da história e das relações 

sociais (FARACO, 2001). 

Como contribuição para os estudos contemporâneos da linguagem, Pennycook (2003) 

defende que a LAC deve ter em seu cerne determinadas posturas, quebrar com esse modelo 

hegemônico de concepção de língua, ou seja, 

sua concepção de linguagem não pode ser autônoma, que recuse associar a 
língua a questões políticas mais amplas; além disso, seu foco em tais políticas 
deve ser responsável por visões políticas e éticas mais amplas, que coloque a 
opressão e a compaixão na fronte das discussões. (PENNYCOOK, 2003, p. 30). 

 O que se quer, então, é uma concepção de LA mais ampla, que levante uma série de questões 

importantes para o estudo da linguagem na contemporaneidade, que seja engajada política e 

socialmente.   

Nesse sentido, este trabalho pretende se inserir na perspectiva de uma LA que se propõe 

crítica, mais ainda, que necessita ser crítica. Ousamos nos incluir nessa perspectiva, na medida 

em que este estudo faz emergir questões relacionadas ao universo da espetacularização da 

política, ou seja, questões que associam a imagem ao poder, e que possuem bastante relevância 

quando levamos em consideração a sociedade midiatizada em que vivemos, uma sociedade que já 

desbancou o ser, dando lugar ao ter e, no atual momento, vem privilegiando o parecer.   
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2.1.2 A contribuição de Bakhtin para a pesquisa lingüística 

O Círculo de Bakhtin2 deu uma enorme contribuição para os estudos da linguagem, não 

somente porque construiu uma teoria fundamental para esse estudo, conhecida como a concepção 

dialógica da linguagem, mas também porque propôs orientações para esse estudo no campo das 

ciências humanas, que se afastam da visão de mundo idealista e da concepção positivista, 

presentes nas ciências de uma forma geral.   

Bakhtin critica a forma de fazer ciência a partir da distinção que faz entre as ciências 

humanas e as ciências exatas, para ele, as ciências exatas são “uma forma monológica de 

conhecimento” (BAKHTIN, 1992 apud OLIVEIRA, 2002, p. 115), ficando, dessa forma, o 

pesquisador diante de uma coisa muda. Isso as difere das ciências humanas, cujo objeto de estudo 

é o homem em suas diversas manifestações discursivas, e o pesquisador surge enquanto sujeito, 

que fala, que tem emoções, sentimentos, que emite julgamentos de valores, e não como um 

objeto, uma coisa muda. 

De acordo com Bakhtin (2003, p.319), “o texto é o dado (realidade) primário e o ponto 

de partida de qualquer disciplina nas ciências humanas”. Nessa perspectiva, então, deve-se partir 

do texto para chegar ao objeto real: o homem social, na concretude de seus enunciados; é a partir 

dos textos que ele cria que poderemos investigá-lo do ponto de vista científico. Para Bakhtin 

(2003), a partir dos textos, é “como se obrigássemos o homem a falar” (BAKHTIN, 2003, p.319).  

E é a partir dessa possibilidade que Bakhtin investe no conceito de singularidade, concebendo o 

dado como acontecimento irreproduzível, “questionando uma metodologia científica que, nos 

marcos de um positivismo, pressupõe como ciência apenas aqueles conhecimentos que 

generalizam”. (OLIVEIRA, 2002, p.118). 

A partir da crítica às duas correntes do pensamento lingüístico que vigoravam na época, 

o subjetivismo abstrato e o objetivismo abstrato, Bakhtin vai propor um novo olhar para os 

estudos lingüísticos, pautado no enunciado compreendido como acontecimento, como unidade da 

comunicação verbal, um todo de sentido, cuja natureza é social, o que vem a quebrar com a 

concepção de língua abstrata, fora do contexto social e que despreza o falante.   

                                                
2 Mikail Bakhtin foi o estudioso mais importante e mais conhecido do que atualmente se denomina Círculo de 
Bakhtin, um grupo de intelectuais que se reuniam na URSS (pintores, músicos, físicos, filósofos, escritores) do início 
do século XX.  A preocupação central desse grupo estava no “questionamento do mundo da cultura e os processos de 
significação” (OLIVEIRA, 2002, p.107), vindo daí a origem do interesse do Círculo pela a linguagem. 
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Dentro dessa visão de ciências humanas, “só o enunciado tem relação imediata com a 

realidade e com a pessoa viva falante (o sujeito)” (BAKHTIN, 2003, p. 328.).  Porém, há ainda a 

hegemonia de um paradigma que, usando uma expressão bakhtiniana, expulsa o homem do 

centro de seus estudos.  Nessa perspectiva bakhtiniana, assim também compreende Oliveira 

(2002): 

O paradigma, ainda hegemônico, nos estudos das ciências humanas, por reificar 
seu objeto de estudo, não estaria condizente com estas ciências, uma vez que 
estas, ao tratar do ser humano e suas especificidades, remetem para questões que 
dizem respeito ao sujeito, à subjetividade, e às práticas discursivas. (OLIVEIRA, 
2002, p. 116). 

Pelo conjunto da obra de Bakhtin, podemos perceber que há uma grande preocupação 

em propor uma abordagem metodológica adequada para as ciências humanas, em especial, para 

os estudos lingüísticos. Isso porque Bakhtin e alguns autores do Círculo não vêem como estudar a 

linguagem fundamentando-se no que a lingüística, orientada pelo paradigma positivista, propõe 

como metodologia, embora reconheçam que a lingüística não deve ser excluída do estudo da 

linguagem. 

É pela necessidade de estudar a linguagem como fenômeno dialógico que Bakhtin 

sugere que seu estudo se fundamente essencialmente na relação língua, linguagens, história, 

sujeitos. Assim, propõe uma nova disciplina, a Metalingüística, cujo objeto de estudo são as 

relações dialógicas, que são extralingüísticas, irredutíveis às relações lógicas e às concreto-

semânticas, porém impossíveis de serem percebidas sem estas (BAKHTIN, 1997). Nesse sentido, 

entendemos com Brait (2006) que essa abordagem específica do discurso, ou seja,  

o trabalho metodológico, analítico e interpretativo com textos/discursos se dá 
[...] herdando da Lingüística a possibilidade de esmiuçar campos semânticos, 
descrever e analisar micro e macroorganizações sintáticas, reconhecer, recuperar 
e interpretar marcas e articulações enunciativas que caracterizam o(s) discurso(s) 
e indiciam sua heterogeneidade constitutiva, assim como a dos sujeitos aí 
instalados.  (BRAIT, 2006, p. 13). 

Portanto, essa abordagem não pode desconsiderar os aspectos lingüísticos, pois, a partir deles, 

pode se chegar às relações dialógicas, objeto de estudo da Metalingüística. 
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Nessa abordagem discursiva, não existem categorias pré-definidas, a análise do corpus

discursivo, dos sujeitos e das relações que se estabelecem vão definindo as categorias. Segundo 

Brait, essa é uma das principais características da abordagem bakhtiniana do discurso: “não 

aplicar conceitos a fim de compreender um discurso, mas deixar que os discursos revelem sua 

forma de produzir sentido, a partir do ponto de vista dialógico, num embate”. (BRAIT, 2006, p. 

24).  

Como vimos, a proposta bakhtiniana para abordagem dos estudos lingüísticos afasta-se 

completamente do paradigma positivista, no qual ainda se baseia boa parte desses estudos. 

Assumimos para este trabalho a abordagem proposta pelo Círculo bakhtiniano no estudo da 

linguagem, abordagem esta que, de acordo com Oliveira (2002), atribui às ciências humanas as 

tarefas de interpretar e a compreender, o que envolve duas consciências, e não apenas a tarefa de 

explicar, que requer somente uma consciência, como ocorre com os estudos na área das ciências 

naturais. 

2.2 SITUANDO A PESQUISA 

Este estudo pretende analisar discursivamente os slogans de propaganda política dos 

candidatos a prefeito das cidades de Natal e Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, 

referentes às campanhas de 1996, 2000 e 2004. Tal análise baseia-se na concepção dialógica da 

linguagem, tendo como dado primário o texto, compreendido de acordo com a perspectiva 

bakhtiniana de enunciado.  Dessa forma, definimos como objetivo principal da nossa pesquisa: 

• identificar a ideologia, ou seja, os valores, na compreensão bakhtiniana, 

subjacente a esses enunciados, uma vez que estamos assumindo que todo signo 

é ideológico, ou seja, portador de valor.   

Tais slogans serão analisados como enunciados, compreendidos, segundo o Círculo de Bakhtin, 

como unidade de comunicação verbal, os quais portam valores e, por meio das vozes sociais, 

possibilitam a atribuição de diversos sentidos em função de inúmeros fatores, destacando-se entre 

estes os posicionamentos discursivos e a historicidade.  
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Partimos da idéia de que a mídia, hoje (o slogan político é uma estratégia midiática), 

transforma os fatos sociais em espetáculos, e a política não está fora disso. O indivíduo não mais 

vivencia a cidadania ao votar ou ao reivindicar direitos; essa cidadania, na conjuntura atual, está 

associada diretamente ao consumo, ao ato de comprar.  No caso da política, ou mais 

especificamente das campanhas eleitorais, o aspecto mercadológico  apresenta-se sob a forma do 

marketing eleitoral, cuja função é cuidar da imagem do candidato, imagem esta que deve estar 

configurada como mercadoria, pronta para ser comprada pelo eleitor-consumidor. 

Dessa discussão, decorrem algumas questões relevantes para esta pesquisa: 

1. se nas campanhas políticas os discursos/enunciados são utilizados para a 

legitimação e a manutenção do poder, como isso se expressa nos slogans de 

propaganda política?  

2. que valores (ideologia) estão em disputa nos enunciados das referidas 

campanhas?   

Para tentarmos responder a essas questões, buscaremos como objetivos específicos 

dessa análise discursiva: 

• identificar o(s) sentido(s) dos slogans políticos; 

• compreender as vozes sociais que dão suporte a esses sentidos e que tipo de 

relações dialógicas são estabelecidas nos enunciados; 

• identificar os valores sociais que constroem esses sentidos. 

Orientados por uma Lingüística Aplicada Crítica (LAC), que requer pesquisas com um 

engajamento político e social, e por uma perspectiva bakhtiniana de abordagem do discurso, cuja 

contribuição maior é a valorização do diálogo, esperamos contribuir para a discussão no debate 

mais amplo, não apenas no nível da academia, mas também para a sociedade de uma forma geral, 

sobre o aspecto cada vez mais mercadológico das campanhas políticas, refletido nas propagandas 

políticas daqueles que concorrem ao pleito.
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2.2.1 A constituição do corpus 

Para esta pesquisa, contamos com um corpus composto por 14 slogans políticos, 

veiculados nas campanhas de 1996, 2000 e 2004 para prefeito de Natal e Mossoró. Em 1996, os 

slogans são das candidatas Wilma de Faria e Fátima Bezerra, em Natal, e de Sandra Rosado e 

Rosalba Ciarlini, em Mossoró; em 2000, temos novamente em Natal os slogans das campanhas 

de Wilma de Faria e Fátima Bezerra e, em Mossoró, das campanhas de Rosalba Ciarlini e Fafá 

Rosado; em 2004, por fim, temos em Natal os slogans dos candidatos Carlos Eduardo Alves e 

Luiz Almir e, em Mossoró, de Fafá Rosado e Larissa Rosado.  

Essas peças publicitárias foram veiculadas em meios diversificados, tais como: 

santinhos, outdoors, camisetas, calendários, bonés etc. No entanto, estamos apenas focalizando os 

slogans da propaganda política do candidato, independentemente do meio em que fora veiculado.   

Os slogans que constituem nosso corpus foram utilizados nas propagandas políticas dos 

principais candidatos das referidas campanhas para prefeito, entendendo-se por principais 

candidatos os dois melhores colocados na votação ao final do processo eleitoral.  Natal e 

Mossoró foram selecionadas dentre as 167 que compõem o estado do Rio grande do Norte por 

serem as duas maiores cidades, e por se tratar, no caso de Natal, da capital do estado, e no caso de 

Mossoró, da capital da região oeste. Esses municípios são os dois maiores pólos representativos 

em termos de dimensão das campanhas políticas, de embate entre candidatos e maior 

expressividade dos partidos, como também do uso da propaganda política. Selecionamos as 

campanhas de 1996, 2000 e 2004 por entendermos que a partir destas a mulher se constituiu 

como peça fundamental na política norte-rio-grandense, uma vez que nas principais cidades do 

estado (Natal e Mossoró), com exceção de 2004 em Natal, os candidatos com chance de eleição 

nos referidos pleitos foram do sexo feminino.    

No entanto, é importante ressaltar que, apesar da emergência da mulher na política ter 

sido um dos elementos que despertou nosso interesse, o foco desta pesquisa não está limitado à 

questão de gênero, mas busca compreender os valores veiculados pelos slogans. Assim, a questão 

das coligações partidárias e o fato dos candidatos serem do sexo masculino ou feminino não se 

constituíram em critérios para a seleção do corpus.  
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A seguir, nos Quadros 1 e 2, esquematizamos o corpus da pesquisa para melhor 

visualização.     

Campanha Candidato 1 Slogan Candidato 2 Slogan 
1996 Wilma de Faria  Natal melhor 

outra vez 
Fátima Bezerra Só tem ela pra 

mudar 

2000 Wilma de Faria A favor de 
Natal 

Fátima Bezerra Pode confiar 

2004 Carlos Eduardo 
Alves 

O prefeito da 
gente 

Luiz Almir a) 100% Natal 
b) O povo na 
prefeitura 

Quadro 1 – Candidatos a prefeito de Natal (1996, 2000, 2004) e seus respectivos slogans
políticos  

Campanha Candidato 1 Slogan Candidato 2 Slogan 
1996 Rosalba Ciarlini Todos na 

reconstrução de 
Mossoró 

Sandra Rosado Uma mulher de 
palavra 

2000 Rosalba Ciarlini a) Adoro 
Mossoró 
b) A força do 
povo de novo 

Fafá Rosado Uma mulher de 
coragem  

2004 Fafá Rosado Avançando nas 
mudanças 

Larissa Rosado Trabalho e 
competência 

Quadro 2 – Candidatos a prefeito de Mossoró (1996, 2000, 2004) e seus respectivos slogans
políticos 

2.2.2 A coleta de dados 

Para coletarmos os dados desta pesquisa, trilhamos dois caminhos.  Primeiramente, 

fomos em busca dos slogans das campanhas políticas, numa pesquisa de campo em que 
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percorremos algumas agências de propaganda de Natal e Mossoró e os partidos dos quais os 

candidatos citados faziam parte na época das campanhas.   

O outro caminho trilhado não foi propriamente em busca dos dados, da empiria, embora 

esse momento tenha possibilitado a coleta de alguns dados. Estávamos, na verdade, interessados 

em fazer a contextualização do momento histórico em que os slogans foram veiculados, 

entendendo que o enunciado, na concepção bakhtiniana, não deve ser analisado fora de seu 

contexto sócio-histórico.  Assim, recorremos aos jornais impressos, veiculados na época das 

campanhas para mapear o contexto histórico e social no qual se inserem as propagandas políticas. 

Contamos com os jornais Tribuna do Norte e Diário de Natal, localizados em Natal e com 

circulação em todo o estado; e Gazeta do Oeste, O Mossoroense e o Jornal de Fato, localizados 

em Mossoró, mas com circulação restrita a Mossoró e à região Oeste do estado.    

2.2.3 A análise dos dados 

Para a análise dos dados que compõem nosso corpus, assumimos, primeiramente, a 

concepção de linguagem como fenômeno dialógico.  Procuramos identificar a ideologia, os 

valores no sentido bakhtiniano, que perpassam os slogans políticos, a partir do interdiscurso para 

o qual remetem esses enunciados, das vozes sociais que estão em constante embate no interior do 

discurso, e de como essas vozes estabelecem relações dialógicas. 

Para tanto, mapeamos o contexto sócio-histórico no qual circularam os slogans, fizemos 

o levantamento das alianças partidárias, da atuação política de cada candidato no cenário político 

do estado, bem como da atuação de seus aliados.  Consideramos também como o jogo de 

marketing atua na construção da imagem dos candidatos, já que estamos partindo da relação 

imagem/poder tão presente na sociedade em que vivemos. 
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3 A MIDIATIZAÇÃO DA POLÍTICA NA SOCIEDADE DO ESPETÁCULO 

Neste momento, faremos uma breve discussão sobre a relação mídia/política na 

sociedade atual. Temos como base a idéia de que a mídia tornou-se o principal lugar onde se 

disputa uma campanha política e, como conseqüência disso, entendemos que o cidadão-eleitor 

tornou-se um consumidor, e o candidato, um produto a ser vendido, a ser consumido. 

Entendemos que para uma análise aprofundada dos slogans políticos, a qual faremos mais 

adiante, é fundamental uma compreensão mais ampla do modo de funcionamento da mídia e da 

política na sociedade contemporânea, ou seja, de como a mídia atua conjuntamente com a 

política. 

  Debord, já em 1967, anunciava a sociedade do espetáculo, teoria crítica segundo a qual 

“a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real” (DEBORD, 1997, p.15). Nesse sentido, o 

espetáculo não é apenas uma característica da sociedade atual, mas é o seu âmago, é o modelo de 

vida dominante, é a principal produção da sociedade atual. Para Debord, estamos atualmente no 

deslize do ter para o parecer, reflexo da sociedade espetacularizada, que prima pela imagem e 

pela produção de mercadoria, aliás o “espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou 

totalmente a vida social” (DEBORD, 1997, p. 30) e assim o consumidor real passou a ser 

consumidor de ilusões.   

Na política, percebemos claramente essa multiplicidade de imagens e de produção de 

mercadorias às quais Debord se refere, não apenas durante o período de campanha eleitoral, mas, 

freqüentemente, as instâncias governamentais, para se manterem no poder, veiculam em suas 

propagandas imagens e slogans muito mais vinculados ao parecer do que ao ter.  Quantas vezes 

assistimos estarrecidos à propaganda do governo (seja ele de direita, esquerda, centro-direita, 

centro-esquerda) por não reconhecermos como verdadeiras as imagens que supostamente 

retratam as ações administrativas. Tais imagens são na verdade são a tentativa de fazer parecer 

que muita coisa está sendo feita em favor da população.  Assim, vemos escolas muito bem 

equipadas, professores satisfeitos com as condições de trabalho, alunos uniformizados, dispondo 

de todo material escolar, além de uma ótima merenda, salas de aula limpas com carteiras novas e 

arrumadas, ou seja, um ambiente escolar perfeito.  Nesse jogo de imagens, o governo vai 

tentando criar uma realidade que não existe, ao mesmo tempo em que cria o desejo que ela exista.  
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Fazendo referência a Debord, Friedman, no texto A sociedade da imagem e a nova vida 

das mercadorias, ressalta a onipresença da mídia, reforçando a idéia da sociedade da imagem. 

Segundo esse autor, a propaganda e a mídia são essenciais para a criação de novas necessidades 

de consumo, o que ocorre em função da multiplicação de linguagens do mundo da mídia, 

instaurando uma cultura de imagens, que sobrepassa a cultura literária, característica do 

capitalismo industrial clássico.  Essa cultura de imagens se “funde aos negócios e constitui um 

novo momento onde o imaginário, as pulsões da intimidade e a maneira de ser foram 

incorporadas ao universo das mercadorias” (FRIEDMAN, 2000, p. 29-30).  

Canclini (2006) propõe repensar a cidadania em conexão com o consumo, lembrando 

que a cidadania sempre esteve associada à igualdade de direitos que se concretizava pelo voto e 

pela representação de partidos políticos e sindicatos.  Porém, com a crescente descrença nas 

instituições político-partidárias, surgem outras formas de se exercer a cidadania. Atualmente, 

essas formas estão mais associadas ao consumo privado de bens e aos meios de comunicação de 

massa do que propriamente às regras da democracia.  Para Canclini (2006), as identidades, hoje, 

se constroem no consumo, na dependência do que se possui ou do que se pode chegar a possuir.   

Nesse contexto, a política também se torna espetacularizada, é o espetáculo político que 

entra em cena, “as campanhas eleitorais se mudam dos comícios para a televisão, das polêmicas 

doutrinárias para o confronto de imagens e da persuasão ideológica para as pesquisas de 

marketing” (CANCLINI, 2006, p. 29), fazendo com que o indivíduo se sinta um consumidor, 

ainda que seja interpelado como cidadão. Percebemos, portanto, que essa conexão entre cidadania 

e consumo é encarada como sendo uma estratégia política, que, inserida numa sociedade cujo 

bem maior é o espetáculo, explora ao máximo o fato das pessoas recorrerem à rádio e à televisão 

para conseguir o que as instituições governamentais não lhe dão: serviços, justiça ou apenas 

atenção.     

Nesse sentido, Courtine (2003), em seu artigo intitulado Os deslizamentos do espetáculo 

político, ressalta a crise do discurso político nas sociedades ocidentais, o que está associado à 

falta de crença nas instituições governamentais. Nesse artigo, o autor afirma que tal crise vem 

dando lugar a um outro modo de fazer política e a televisão se torna “o lugar e o meio de uma 

modificação profunda da eloqüência política” (COURTINE, 2003, p. 22). Essas modificações 

estão diretamente ligadas ao crescente uso das técnicas de comunicação de massa no meio 

político: 
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As técnicas audiovisuais de comunicação política promoveram toda uma 
pedagogia do gesto, do rosto, da expressão.  Elas fizeram do corpo um objeto-
farol, um recurso central da representação política.  É como se se passasse de 
uma política do texto, veículo de idéias, para uma política da aparência, geradora 
de emoções. (COURTINE, 2003, p. 25). 

Então, para entendermos a espetacularização da política, é preciso considerar o advento da 

televisão, e, além disso, a série de alterações no discurso político, como a brevidade da fala, a 

conversação e a predominância do homem privado sob o personagem público. 

Em concordância com todas as idéias destacadas anteriormente, mas analisando essa 

conjunção entre mídia e política no contexto brasileiro, Piovezani Filho (2003), em seu texto 

Política midiatizada e mídia politizada: fronteiras mitigadas na pós-modernidade, busca 

focalizar, principalmente, a “espetacularização” da política.  O autor coloca que uma das 

características mais marcantes da sociedade contemporânea é a “compressão do tempo-espaço” 

(HARVEY, 1996 apud PIOVEZANI FILHO, 2003, p. 51), ou seja, a brevidade do tempo e a 

diminuição extrema do espaço, o que promove o crescimento da produção e aumenta o fluxo da 

circulação das mercadorias mundo afora. A ética dá lugar à estética capitalizada, estamos numa 

era em que os meios de divulgação da imagem são abundantes. A política, em meio a esse 

contexto, torna-se também espetacularizada, inserindo-se nos padrões midiáticos da pós-

modernidade.  Com isso, “a competição pública não se faz entre partidos, ideologias ou 

candidatos, mas entre imagens que disputam valores, como credibilidade, confiabilidade, 

respeitabilidade, inovação, prestígio” (CHAUÍ, 1992 apud PIOVEZANI FILHO, 2003, p. 52). 

Como vimos, por intermédio do olhar de alguns estudiosos, a relação mídia/política está 

cada vez mais estreita, cada vez mais entrelaçada, pois é reflexo de uma sociedade que tem no 

seu cerne o espetáculo, a imagem, a idéia do parecer e, mais ainda, do aparecer.   

Nesse contexto de espetacularização da política, o slogan aparece como mecanismo 

indispensável à propaganda eleitoral dos candidatos. Em função de sua própria origem – o grito 

de guerra de um clã –, e mais tarde de sua utilização pelos meios de comunicação de massa, por 

ser conciso e repetível, o slogan é o “crachá” do candidato, uma das formas mais eficazes de 

manter contato com seus eleitores. Veremos na discussão a seguir por que o slogan é assim tão 

poderoso. 
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3.1 O SLOGAN 

Para discutir o slogan, recorremos ao estudo clássico realizado por Olivier Reboul 

(1975), em que o autor analisa as funções, o poder e o domínio do slogan. Nesse estudo, Reboul 

elenca uma série de traços característicos do slogan, sendo alguns deles bastante pertinentes para 

a nossa pesquisa, embora a análise realizada pelo referido autor não seja uma análise discursiva, a 

qual estamos adotando em nosso estudo. 

Já na introdução dessa obra, Reboul parte de três observações acerca do slogan. A 

primeira diz respeito à abundância de slogans presentes em nosso cotidiano; a segunda refere-se 

ao poder dele; e a terceira é relativa ao seu domínio. O autor destaca que o principal objetivo do 

livro é pôr em relevo a abundância, o poder e o domínio do slogan, pautando-se no 

questionamento: existe um bom uso do slogan?  

3.1.1 O slogan e suas funções 

No capítulo I, intitulado Quando a fala é uma arma, o autor ressalta a dificuldade de 

definir o termo slogan, pois seu sentido varia de autor para autor. A origem do termo é gaélica – 

sluagh-ghairm – e significa, na antiga Escócia, “o grito de guerra de um clã”. A Inglaterra adotou 

o termo mais tarde, utilizando-o como divisa de um partido e, em seguida, como palavra de 

ordem eleitoral; os americanos, por sua vez, adotaram o termo, dando-lhe um sentido de divisa 

comercial. Com isso, podemos perceber que o slogan não é um achado da modernidade, já que 

sua origem remonta à Idade Média; a modernidade apenas apropriou-se de uma “arma” que já 

existia.  

Não é o uso do slogan que é moderno, mas sua extensão. A comunicação de 
massa, tanto a comercial como a política ou cultural, dele faz uma arma cujo 
alcance ultrapassa de longe os limites de um grupo restrito, como os leitores de 
uma obra, os fregueses de uma loja e até os membros de uma multidão, uma 
arma destinada a sacudir este ser anônimo e sem rosto que é a multidão. 
(REBOUL, 1975, p.11). 

Para Reboul (1975), são três as funções que o slogan tende a desempenhar: fazer 

aderir, prender a atenção e resumir. A primeira é a função mais antiga, no entanto, não 
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depende do slogan em si, já que para a adesão dos destinatários contribuem outros fatores alheios 

a ele, os quais serão fundamentais para sua adesão ou não. A segunda função diz respeito ao 

slogan-título, cujo papel é levar o destinatário a ler ou a ouvir o comercial (texto-reclame) 

seguinte; essa função é muito recorrente na propaganda, pois o slogan pode alcançar cinco vezes 

mais o número de leitores que o próprio anúncio. A terceira função é considerada por Reboul a 

mais freqüente e mais marcante das três, isso porque “o slogan é uma fórmula que resume de 

maneira curta e incisiva quer o texto de um cartaz, quer o conjunto de uma campanha eleitoral ou 

publicitária, ou ainda toda uma ideologia” (REBOUL, 1975, p. 12).  

Nessa perspectiva, o slogan não se constitui apenas para informar ou prescrever, mas 

para pressionar, ou seja, para mandar fazer. Assim, a linguagem vai além do dizer para produzir 

coisa diferente do que diz. A esse respeito, Reboul reporta-se à distinção que os ingleses fazem 

quanto ao ato verbal, considerando que este pode ser: ilocutório, o que se faz dizendo (prometer, 

apostar, comandar); e perlocutório, o que se produz por meio daquilo que se diz, ou seja, o efeito 

da fala sobre o destinatário. O autor compreende o slogan como sendo um ato verbal 

perlocutório, cujo interesse recai não sobre o seu sentido, e sim sobre o seu impacto no 

destinatário. 

Quanto ao aspecto gramatical, o slogan pode ser constituído de uma palavra, frase ou 

sintagma. Para sua composição, podem ser utilizadas palavras-choque, ou seja, palavras que 

provoquem reações afetivas no destinatário. Palavra, frase ou sintagma, o verdadeiro slogan é 

aquele que vem para fazer calar ou repeti-lo; e novamente nos encontramos com o que mais 

importa no slogan: o impacto que ele pode causar nos seus destinatários.  

Reboul (1975, p. 28), em relação ao estilo do slogan, questiona: “que é o estilo senão a 
marca pessoal do autor posta em sua mensagem? Ora, nada é menos pessoal do que um slogan” 
(REBOUL, 1975, p. 28). O estilo de um slogan é o anonimato, mesmo em cartazes em que há 
assinaturas o slogan permanece anônimo; o destinatário, então, é interpelado, mas não sabe quem 
fala.  

Destinado a sacudir as massas, o verdadeiro slogan é anônimo num duplo 
sentido: não lhe ignoramos somente o autor, mas também o destinatário. Pois, 
enfim, a quem se dirige? Quem é esse Eu de que não tenho senão uma queixa? 
Ou que diz voto em X [...]? Quem somos Nós, Você, Ele ou Ela? Trata-se de 
Você e de Mim? (REBOUL, 1975, p.30). 
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Como podemos perceber, Reboul destaca o caráter anônimo do slogan, para ele, mesmo 

no âmbito da política, em que as propagandas estão diretamente atreladas aos partidos políticos e, 

portanto, assumidos pelos grupos que as lançam, os slogans mais eficientes são os anônimos. O 

autor ilustra essa afirmação com o exemplo do slogan que por tanto tempo definiu muito bem a 

ex-União Soviética: a cortina de ferro. Para ele, este foi muito mais eficiente que todas as 

propagandas anti-soviéticas. Embora Reboul (1975) destaque essa característica, a do anonimato, 

entendemos que todo enunciador tem um enunciador, o qual é historicamente situado e, ainda, 

dirige-se a ouvintes também historicamente situados, o que torna esses sujeitos essenciais para a 

constituição do sentido.  

Na tentativa de diferenciar o slogan da divisa, da norma, e da palavra de ordem, pois 

considera que, por serem fórmulas breves e terem alguns traços semelhantes em relação ao 

slogan, podem ser confundidas com este, Reboul propõe o quadro a seguir.  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Norma + + - - + - 

Palavra de ordem + + + + - - 

Divisa + - + + + - 

Slogan + + + + + + 

Quadro 3 – Diferenciação do  slogan  em relação à norma, à divisa e à palavra de ordem 

Fonte: Reboul (1975, p. 39).

(1) Fórmula concisa, em geral anônima, ou que pode vir a sê-lo, endereçada 
às massas;     

(2) destinada a fazê-las agir em função de um objetivo preciso;  
(3) que pode ser polêmica; 
(4) que pode comportar a própria justificação e ser portanto verdadeira ou 

falsa; 
(5) que tem um sentido pejorativo.  (REBOUL, 1975, p. 39). 

A partir dessa diferenciação, o autor dá a seguinte definição para slogan: 

Chamo de slogan uma fórmula concisa e marcante, facilmente repetível, 
polêmica e freqüentemente anônima, destinada a fazer agir as massas tanto pelo 
seu estilo quanto pelo elemento de autojustificação, passional ou racional que ele 
comporta; como o poder de incitação do slogan excede sempre seu sentido 
explícito, o termo é mais ou menos pejorativo. (REBOUL, 1975, p. 39). 
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Conforme o referencial teórico que dá aporte a este trabalho, entendemos que o slogan, além de 

ser uma fórmula concisa e marcante, expressa o posicionamento social do enunciador, aponta 

para o contexto sócio-histórico no qual foi veiculado e, ainda, traz a inscrição do outro no fio do 

discurso. Tais características são fundamentais para compreender o seu sentido.   

3.1.2 O poder do slogan

Reboul enfatiza o poder do slogan, fazendo a devida ressalva de que não se pode 

explicar esse poder isolando-o do poder maior da propaganda e até mesmo da ideologia.  Ou seja, 

por si só o slogan não tem poder, mas o que está por trás daquilo que ele veicula é que prepara o 

terreno para uma boa aceitação. 

Porém, o slogan tem um poder específico, algo que lhe é inerente e que lhe faz eficiente 

quando utilizado: sua concisão. Uma palavra a mais, desnecessária, pode enfraquecê-lo e muitas 

vezes destruí-lo, tamanha é a importância da concisão.  Reboul nos dá o exemplo: o álcool mata 

lentamente provoca a reação imediata não tenho pressa.  Nesse caso, deveria ter sido utilizado o 

álcool mata, afirmação sem réplica porque sumária, o que o corre devido ao caráter conciso do 

slogan. 

É, portanto, a concisão que permite o impacto do slogan, fazendo com que ele seja, ao 

mesmo tempo, um enunciado sumário, polêmico e autodissimulador.  “Não se trata apenas de 

uma fórmula curta, mas de uma fórmula sempre um pouco mais curta em relação ao que ela quer 

dizer. E é isso que ela quer dizer” (REBOUL, 1975, p. 48). Essa concisão também está no fato de 

que o slogan deve se aproximar da oralidade, com marcas lingüísticas que se aproximem muito 

mais da língua falada do que da escrita.  

Um outro aspecto do slogan é o fato de ser repetível, criando nos destinatários a 

necessidade de ser reproduzido.  Mas, necessariamente, não acreditamos nos slogans que muitas 

vezes propagamos, pois quantas vezes repetimos slogans de partidos políticos com os quais não 

estamos comprometidos ou de empresas das quais não somos fregueses? Isso ocorre pelo fato de 

serem fórmulas passíveis de repetição. E o que torna um slogan repetível?  O poder de satisfazer, 

de demonstrar, de mostrar e, antes de tudo, seu estilo, que recorre a procedimentos retóricos 

diversos, sobretudo, a concisão.   
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Reboul faz referência a um outro aspecto do poder do slogan: a satisfação das 

necessidades.  O slogan formula necessidades da massa, do público, dando a impressão de que 

sabe exatamente o que as massas querem.  O público é interpelado não como indivíduo, pessoa 

única, mas como eleitor, dona de casa, criança etc. E na sociedade altamente consumista da qual 

fazemos parte não é difícil causar a impressão de que estamos necessitados de... 

Quanto mais se desenvolve a sociedade “de consumo” mais as necessidades às 
quais apelamos afastam-se daqueles a quem o produto está destinado a 
satisfazer, vendem-se não cigarros, mas suavidade, [...] não carros mas prestígio, 
não gasolina mas virilidade ... Há portanto transferência de um objeto real para 
um artificial.  [...] Não se pode fazer beber a um burro que não esteja com sede; 
a um homem, sim. (REBOUL, 1975, p. 57) 

Como bem destaca Reboul, a propaganda tem esse poder de transferir as necessidades 

reais para as artificiais, criadas pela mídia, com o intuito de fazer transbordar o consumo sem 

freios.  A propaganda não cria a necessidade de beber, pois esta é inerente ao ser humano, mas 

pode criar a necessidade de beber cerveja skol, por exemplo.  

Complementando o que vem sendo dito sobre o poder do slogan, destacamos ainda o 

que Reboul diz sobre a sua eficácia por aquilo que ele não diz, o não-dito, o qual é preenchido 

pelo destinatário.  

Um ponto parece evidente: é o próprio destinatário que se encarrega do não-
dito; é ele que diz para si mesmo o que o slogan se limita a sugerir; que a pilha 
é a “única” que não se gasta, que o detergente lava mais branco “do que todos 
os outros”.  Ele o diz, mas sem tomar consciência disso, já que o não-dito 
perderia seu poder ao se tornar consciente.  (REBOUL, 1975, p. 88). 
  

Reboul (1975) ainda atribui ao slogan uma função que ele considera essencial: a de 

justificar.  O slogan é o que justifica as necessidades criadas pela propaganda, pelo fato de ser 

repetível, de alcançar um grande número de pessoas, pela sua concisão e, principalmente, por 

fazer aderir ao que está sendo dito. 
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3.1.3 Slogan: o que (e quem) ele domina? 

Reboul também vai tratar do domínio do slogan. Inicialmente, ele propõe uma 

diferenciação entre os slogans publicitários, políticos e ideológicos, considerando estes últimos 

como os mais eficazes. Entre os publicitários e os políticos, quatro são as diferenças:  

• o publicitário tem como objetivo maior a venda de um produto; já o político 

serve a diversos fins, cujo objetivo comum é o poder; 

• o publicitário apela aos interesses do indivíduo, mesmo ele sendo anônimo, e a 

publicidade faz questão de fazê-lo competir com seu semelhante; o político faz 

apelo ao indivíduo enquanto coletividade, o que implica, muitas vezes, 

sacrifícios individuais; 

• o publicitário separa os indivíduos; o político agrupa-os; 

• o  publicitário torna o destinatário passivo; o político pode ser retomado por 

aqueles para os quais se dirige.  

                Embora tenhamos tomado como referência o trabalho de Reboul, cabe ressaltar que 

essa diferenciação que ele faz slogan ideológico não está de acordo com a concepção discursiva 

em que se fundamenta nosso trabalho, pois, como veremos no capítulo 3, estamos considerando, 

com base na perspectiva bakhtiniana, que todo signo é ideológico, assim, todo slogan é portador 

de ideologia, não existindo um tipo de slogan que veicule ideologia e outro que não veicule, 

como compreende Reboul. Ao estabelecer essa diferença, Reboul afirma que “a função 

ideológica permanece subsidiária no slogan comercial e político” (REBOUL, 1975, p.100), o que 

não está em conformidade com a compreensão bakhtiniana de ideologia, a qual estamos 

assumindo neste trabalho. 

O autor ainda aponta para questões bastante pertinentes: qual seria o papel do slogan no 

interior da ideologia? Quando a ideologia se exprime por slogans? 

Acredito que a palavra éclat, com todos os seus sentidos possíveis, é a melhor 
que caracteriza o slogan no seu relacionamento com a ideologia, [...] no sentido 
de produto de uma explosão, mas também o próprio ato de explodir, mesmo o de 
produzir uma explosão [...] no sentido de uma intensidade, de um clarão, mais 
ofuscante do que iluminadora [...] o slogan é um éclat de ideologia. (REBOUL, 
1975, p.123). 
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 E essa relação exprime-se na e pela linguagem, pela qual se exprimem não apenas visões de 

mundo, mas signos carregados de ideologia, aos quais vão ser atribuídos sentidos e, a estes, 

valores. 

A respeito do que foi colocado, Reboul questiona: há um bom uso do slogan? Para ele, 

o seu uso não pode ser justificado pela causa que defende, embora esta possa torná-lo necessário, 

porém é no uso que se faz dele que reside o seu valor. Uma crítica que o autor faz ao slogan é que 

ele pára o pensamento, adormecendo-lhe a vigilância, por vezes, eliminando o diálogo, 

manipulando e arruinando o espírito crítico, isso acontece porque “aposta no conformismo dos 

destinatários, nos seus preconceitos, os seus esteriótipos, no seu maniqueísmo; se ele desconserta, 

se faz pensar, cessar de agir” (REBOUL, 1975, p.133). Embora, para Reboul, o slogan “aposte” 

na passividade dos destinatários, entendemos a partir dos estudos bakhtinianos que todo 

enunciado é elaborado sem perder de vista aquele para quem se dirige, dessa forma, essa 

passividade não tem relação com o funcionamento dialógico da linguagem, a qual se dirige para o 

outro, na forma do já-dito, antecipando respostas dos falantes que certamente surgirão numa 

reação ao dito.   

Diante do que foi visto, a respeito das funções, do poder e do domínio do slogan, 

podemos perceber, a partir do estudo clássico de Olivier Reboul, vários traços característicos do 

slogan, que fazem dele uma fórmula eficaz, que serve à publicidade, à política e, numa escala 

mais ampla, à ideologia.  

Assim, ampliando esse estudo, tentaremos avançar no sentido de compreender o slogan, 

especialmente o político, sob o ponto de vista discursivo, de acordo com o qual não se pode 

desconsiderar o contexto histórico no qual os enunciados, no nosso caso os slogans políticos, 

circularam, muito menos os enunciados anteriores para os quais remetem tampouco aqueles que 

são antecipados. A perspectiva discursiva considera ainda o outro como constitutivo do 

enunciado, haja vista que este é elaborado na expectativa de uma reação-resposta de seu 

interlocutor.  
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3.2 SLOGAN: OUTRAS ABORDAGENS 

              Neste momento, vamos realizar um passeio por trabalhos que trazem uma análise 

discursiva de slogans, tanto os que servem para fins de propaganda política quanto aqueles que 

são utilizados para outros fins (campanhas publicitárias, de esclarecimento etc.). 

  No artigo intitulado Configurações da memória discursiva em slogans políticos, 

Baronas analisa discursivamente slogans de campanhas políticas de candidatos ao governo do 

estado do Mato Grosso nas eleições de 1998. Esse estudo é feito com base nas teorias advindas 

da Análise do Discurso Francesa, especialmente no que diz respeito ao interdiscurso e à memória 

discursiva. 

               Com base nessa perspectiva, Baronas (2000) entende a linguagem numa relação estreita 

com a exterioridade, a qual é concebida como sendo as condições de produção do discurso. Este, 

por sua vez, constitui-se sobre o primado do interdiscurso, o que significa dizer que o discurso 

produz sentidos a partir de outros sentidos já cristalizados, ou seja, todo discurso é determinado 

pelo interdiscurso. A memória discursiva pode ser entendida, então, como “esses sentidos 

cristalizados, legitimados na sociedade [...] é, assim, uma reatualização, uma revigoração dos 

sentidos institucionalizados” (BARONAS, 2000, p.71-72). 

              Para Baronas (2000), os slogans reatualizam esses sentidos cristalizados, por meio do 

efeito do pré-construído, fazendo emergir algo que foi dito “antes, em outro lugar, 

independentemente” (PÊCHEUX, 1995 apud BARONAS, 2000, p. 73). Por exemplo, os slogans

políticos “Casa Arrumada, Hora da Virada” e “Você em primeiro lugar”, ambos utilizados na 

campanha política para governador de Mato Grosso, fazem ressurgir, pela memória discursiva do 

povo mato-grossense, discursos que apontam para sentidos distintos. 

              No primeiro, percebe-se que o enunciador, governador do estado e candidato à reeleição, 

pretende dar ênfase ao que fez durante o primeiro mandato, ou seja, pôs a administração em 

ordem; e, num segundo mandato, diante do que ele fez, é o candidato que pode proporcionar as 

mudanças de que a população de Mato Grosso precisa. Já o segundo slogan, de acordo com 

Baronas, está numa relação polêmica com o primeiro, pois enfatiza o aspecto social, ou seja, o 

cidadão deve estar em primeiro lugar: 
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Esse slogan, diferentemente do anterior, que revigora um discurso do senso 
comum, reatualiza um discurso filosófico humanista de que o homem deverá vir 
sempre em primeiro lugar, e o bem-estar do cidadão deverá estar acima de tudo 
o que não lhe traga benefício direto. (BARONAS, 2000, p. 74). 

Uma outra característica discursiva dos slogans é a naturalização dos sentidos, na 

medida em que eles impõem uma interpretação da realidade como se fosse a única e uma verdade 

irrefutável. Baronas (2000) acrescenta que os slogans não só revigoram sentidos, mas também, e 

principalmente, institucionalizam novos sentidos: 

                         O slogan, quer seja ele didático, religioso, publicitário ou político, nutre-se da 
atualização e da reconfiguração da memória discursiva. Além disso, ele é uma 
fonte geradora de novos sentidos que, posteriormente, farão parte de uma nova 
memória coletiva. Além de serem discursos-agentes (discursos que 
reconfiguram outros discursos), são também discursos-pacientes (discursos 
primeiros que dão origem a outros discursos). (BARONAS, 2000, p.72). 

Como vimos, Baronas amplia a compreensão do slogan, a partir do estudo clássico feito por 

Reboul, acrescentando-lhe uma dimensão discursiva, que considera o interdiscurso e a memória 

discursiva essenciais para a revigoração de sentidos e, sobretudo, para a institucionalização de 

novos sentidos, os quais passam a gerar outros sentidos.  

Um outro trabalho que trata dos slogans sob o ponto de vista discursivo é o artigo As 

discursividades que perpassam os slogans da campanha do carnaval de 2003, de Cavallari. A 

autora faz uma análise de slogans utilizados em campanhas preventivas do carnaval de 2003, com 

vistas à conscientização da população sobre o contágio das doenças sexualmente transmissíveis 

(DST). 

Para tal análise, a autora considera “as determinações histórico-sociais e ideológicos que 

estão no fundamento de qualquer dizer” (CAVALLARI, 2004, p.195), baseando-se nas teorias da 

AD Francesa, para a qual 

[...] os sentidos em um acontecimento discursivo são pensados como efeito da 
presença do interdiscurso, tendo em vista que toda palavra se refere ao discurso 
no qual significa ou significou, graças à memória discursiva que direciona o 
dizer. (PÊCHEUX apud CAVALLARI, 2004, p.195). 
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Assim, a autora procura buscar em sua análise as manifestações ideológicas presentes 

nos processos de construção dos sentidos, considerando, para tanto, as condições de produção (o 

contexto sócio-histórico-ideológico), que determinam a produção dos slogans, bem como a sua 

interpretação.  

Analisando slogans como Mostre que você cresceu e sabe o que quer; Neste carnaval, 

use camisinha; Aprenda a transar com a existência da AIDS; Sem camisinha nem pensar, a 

autora observa que o discurso sobre DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) remete a outras 

discursividades, sobretudo, evocando as noções de verdade, direitos e deveres.  Para ela, são 

essas noções que perpassam os sentidos produzidos pelos slogans pesquisados. 

No primeiro slogan, as noções de individualidade e autonomia predominam como 

norteadoras do sentido, que aponta para o fato de que os que vivem numa sociedade devem saber 

o que querem e o que podem fazer. Tem-se aí a idéia de capacidade de escolha individual e de 

responsabilidade do sujeito como reguladores de sentido. 

Com relação ao segundo slogan, Neste carnaval, use camisinha, a autora observa que o 

discurso presente aponta para o imaginário do carnaval como época de libertação sexual, 

prevendo comportamentos permissivos associados às práticas sexuais. 

O terceiro enunciado, Aprenda a transar com a existência da AIDS, aponta para o 

discurso pedagógico, mobilizado pelo verbo aprender, o que parece incentivar a prática da 

liberação sexual, desde que o indivíduo seja responsável.  Ou seja, “devido à existência de um 

‘mal’ que atinge a todos, depende de cada indivíduo aprender a seguir determinados 

comportamentos que possam evitá-los. Há, portanto, um apelo a uma conscientização guiada por 

uma razão moral comum”. (CAVALLARI, 2004, p. 202). 

Quanto ao quarto slogan – Sem camisinha, nem pensar –, a autora mostra que esse 

enunciado aponta mais uma vez para a interdiscursividade da liberação sexual no período de 

carnaval.  Embora não mencione diretamente o ato sexual e suas conseqüências, os sentidos que 

sinalizam para esse já-dito não deixam de ser evocados por intermédio do interdiscurso. De 

acordo com Cavallari, o verbo pensar também evoca as noções de conscientização e 

responsabilidade do indivíduo: “Em função de uma razão moral comum, reforçada pelo discurso 

de direitos e deveres, o desejo sexual passa a ser condicionado a uma escolha ‘consciente’ do 

indivíduo, se igualando a qualquer outro ato social”. (CAVALLARI, 2004, p.203). 
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Como vimos, esse artigo discute a interdiscursividade para a qual apontam os slogans

de campanha preventiva das DST veiculados no período carnavalesco, interdiscursividade que é 

inerente a toda prática discursiva. 

O slogan tal como é compreendido por Reboul em seu estudo clássico diferencia-se da 

compreensão que têm Baronas (2000) e Cavallari (2004) sobre esse tipo de enunciado. Embora 

esses autores tenham partido do estudo realizado por Reboul, eles entendem que o slogan não só 

aponta para um sentido pré-construído, já cristalizado pelo interdiscurso, como também instaura 

outros (novos) sentidos. Para tal compreensão, é necessário que se considere o contexto sócio-

histórico no qual o slogan está inserido, pois a significação do dizer está estreitamente 

relacionada à exterioridade a qual leva aos diversos discursos que circundam esse dizer e que são 

fundamentais para a compreensão do sentido que deles emergem. 
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4 IDEOLOGIA E LINGUAGEM 

Neste capítulo, discutiremos os conceitos de ideologia e linguagem que estamos 

adotando para esta pesquisa, ambos de fundamental importância para a análise discursiva dos 

slogans políticos a que nos propomos fazer. 

4.1 IDEOLOGIA: UM PERCURSO HISTÓRICO 

Primeiramente, faremos uma revisão do conceito de ideologia, o percurso histórico, as 

transformações que esse conceito sofreu ao longo do tempo; em seguida, tomaremos a concepção 

formulada por John Thompson, que difere dos estudos tradicionais, e, mais adiante, ampliaremos 

essa concepção a partir dos estudos do Círculo de Bakhtin sobre ideologia, nos quais nos 

fundamentamos para, enfim, expor a nossa concepção de linguagem também fundamentada nas 

idéias do Círculo.   

Thompson (1995) parte do conceito e da teoria que trata do termo ideologia, noção que 

surge na França do século XVIII e que passa por muitas transformações, para elaborar uma 

concepção crítica desse termo, e construir o que ele chama de “teoria social da comunicação”.   

Mas, principalmente, nos interessa a revisão do conceito de ideologia que o autor faz 

nessa obra a partir da tradição dos estudos sobre ideologia, que segundo ele padecem de certas 

limitações, dificultando a abordagem da relação ideologia e comunicação de massa.  Para o autor, 

os escritores que estudaram a questão da ideologia não conseguiram tratar de forma adequada 

essa relação no mundo moderno. 

Eles [os escritores] tenderam a olhar o desenvolvimento dos meios de 
comunicação de massa como a emergência de um novo mecanismo de controle 
social nas sociedades modernas, um mecanismo através do qual as idéias dos 
grupos dominantes pudessem ser propagadas e difundidas e através do qual a 
consciência dos grupos dominados pudesse ser manipulada e controlada.  A 
ideologia foi entendida como uma espécie de ‘cimento social’, e os meios de 
comunicação de massa foram vistos como mecanismos especialmente eficazes 
para espalhar o cimento. (THOMPSON, 1995, p. 11). 
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O autor critica justamente esse enfoque, pois, no seu entendimento, é um enfoque 

fundamentalmente falho. 

Thompson destaca que o termo ideologia carrega em si uma ambigüidade.  Por um lado, 

isso se deve ao fato de que esse conceito percorreu um longo caminho; a sua multiplicidade, 

portanto, resulta desse longo caminho histórico. Por outro lado, quando usamos o termo, não 

temos a certeza de estarmos usando-o descritivamente ou prescritivamente, ou seja, se ele está 

sendo usado para descrever um estado de coisas ou para avaliar um estado de coisas.  “Ideologia 

é o pensamento do outro, o pensamento de alguém diferente de nós. Caracterizar um ponto de 

vista como ideológico é, tem-se a impressão, já criticá-lo implicitamente, pois o conceito de 

ideologia parece transmitir um sentido negativo, crítico”.  (THOMPSON, 1995, p. 14). 

Segundo Thompson (1995), para desfazer essa ambigüidade, a literatura da teoria social 

e política construiu duas repostas.  Uma delas foi a tentativa de domar o conceito, de tirar a carga 

negativa, incorporando seu sentido num conjunto de conceitos descritivos empregados pelas 

ciências sociais.  Então, surgiu o que se chama de concepção neutra de ideologia, segundo a qual 

a ideologia pode ser vista como “sistemas de crenças” ou “sistemas simbólicos”, que se referem à 

ação social ou à prática política.  Nessa perspectiva, “a ideologia está presente em qualquer 

programa político e é uma característica de qualquer movimento organizado”. (THOMPSON, 

1995, p.14). 

A outra resposta à herança ambígua do conceito de ideologia foi abandonar o conceito, 

já que este fora marcado por uma história em que foi usado e abusado de diferentes modos, não 

se prestando mais para fins de análise social e política. 

Thompson (1995) constrói uma concepção que difere dessas duas respostas.  

Primeiramente, porque considera que o conceito permanece útil e importante para a análise social 

e política.  Em segundo lugar, acredita o autor, porque esse conceito não pode ser despojado de 

seu sentido negativo, entendido aqui como crítico.  Essa reformulação pode ser vista como uma 

concepção crítica da ideologia, a qual preserva a conotação negativa e liga a análise da ideologia 

à questão da crítica. 

O termo ideologia surgiu na França, no século XVIII, primeiramente usado pelo 

filósofo francês Destutt de Tracy.  De Tracy era um nobre rico e educado, estudioso dos 

pensadores iluministas Voltaire, Holbach e Condillac e defensor das reformas ligadas à 

Revolução Francesa.  Ao assumir uma sessão relacionada à análise das sensações e das idéias do 
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curso de Moral e Ciência do Instituto Nacional, de Tracy delineou os objetivos dessa disciplina 

com o argumento de que “não podemos conhecer as coisas em si mesmas, mas apenas as idéias 

formadas pelas sensações que temos delas” (THOMPSON, 1995, p. 45).  Para esse 

empreendimento, de Tracy propôs o nome de ideologia. 

Através de uma análise cuidadosa das idéias e das sensações, a ideologia 
possibilitaria a compreensão da natureza humana e, desse modo, possibilitaria a 
reestruturação da ordem social e política de acordo com as necessidades e 
aspirações dos seres humanos.  A ideologia colocaria as ciências morais e 
políticas num fundamento firme e as preservaria do erro e do preconceito – uma 
fé iluminista que de Tracy herdou de Condillac e de Bacon. (THOMPSON, 
1995, p. 45).  

Como podemos ver, o conceito de ideologia surge fundamentado numa  compreensão 

positiva.  De Tracy constrói tal concepção como base de todas as ciências, já que todo o 

conhecimento científico está baseado na combinação de idéias.     

Mas, durante a ditadura de Napoleão Bonaparte, esse conceito começa a ganhar uma 

conotação negativa, sendo desvinculado do seu projeto original.  Isso ocorre quando o termo 

escorrega para a arena política, por intermédio de um imperador que procurava silenciar seus 

opositores, na tentativa de sustentar um regime em decadência. Em conseqüência disso, quase 

todos os tipos de pensamento foram condenados como ideologia.  A partir daí, ideologia 

deixou de se referir apenas à ciência das idéias e começou a se referir às idéias 
mesmas, isto é, a um corpo de idéia que, supostamente, seria errôneo e estaria 
divorciado das realidades práticas da vida política. [...] A Ideologia como ciência 
positiva e eminente, digna do mais alto respeito, gradualmente deu lugar a uma 
ideologia como idéias abstratas e ilusórias, digna apenas de ridicularização e 
desprezo.  (THOMPSON, 1995, p. 48). 

Vimos, então, que o conceito de ideologia passa de uma concepção positiva, com de 

Tracy, para uma concepção negativa, com Napoleão.  Após esse percurso, tal conceito vai ocupar 

um lugar central nos escritos de Marx, que o incorpora, com o sentido negativo atribuído por 

Napoleão, a um referencial teórico e a um programa político advindos do Iluminismo.  Porém, 

Marx não trabalha com um único sentido para o conceito de ideologia.  Thompson coloca três 
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principais nuances desse conceito, tal como é entendido por Marx: a concepção polêmica, a 

concepção epifenomênica e a concepção latente.   

A concepção polêmica de ideologia surge nos escritos de Marx e Engels como uma 

crítica à visão dos “jovens hegelianos” (Feuerbach, Bauer, Stirner), denominando essa visão  de  

“ideologia alemã”, uma relação com o atraso econômico e social no qual vivia a Alemanha do 

início do século XIX.  Dessa forma, Marx e Engels empregam o termo ideologia no sentido 

polêmico, com o objetivo de denotar que a visão dos jovens hegelianos é ideológica, “pois 

valorizam demasiadamente o valor e o papel das idéias na história e na vida social” 

(THOMPSON, 1995, p. 50).  E, assim, opõem idéias a idéias, e como conseqüência não 

conseguem modificar o mundo. “[...] ideologia, nesse sentido, é uma doutrina teórica e uma 

atividade que olha erroneamente as idéias como autônomas e eficazes e que não consegue 

compreender as condições reais e as características da vida sócio-histórica” (THOMPSON, 

1995, p. 51, grifos do autor). 

Na segunda concepção, denominada epifenomênica, Marx e Engels começam a  ligar 

ideologia às relações de classe, sendo aquela dependente e derivada das condições econômicas, 

expressando as idéias, os interesses e as ambições da classe historicamente dominante, ao mesmo 

tempo em essa classe luta para se manter na posição de dominação.   Assim, entender a ideologia 

dessa maneira, significa dizer que as formas de consciência ideológicas representam as relações 

de classe de forma ilusória, e por isso podem ser desmascaradas, mostrando-se que são erradas e 

sem justificação racional.  Nas palavras de Thompson (1995, p.54, grifos do autor), “ideologia, 

de acordo com a concepção epifenomênica, é um sistema de idéias que expressa os interesses da 

classe dominante, mas que representa relações de classe de uma forma ilusória”. 

De acordo com a terceira concepção formulada por Marx, a qual Thompson descreve 

como “latente” (1995, p.58, grifos do autor),  

ideologia é um sistema de representações que servem para sustentar relações 
existentes de dominação de classes através da orientação das pessoas para o 
passado em vez de para o futuro, ou para imagens e ideais que escondem as 
relações de classe e desviam da busca coletiva de mudança social. 
(THOMPSON, 1995, p. 58, grifos do autor). 
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 Compreendida dessa maneira, a ideologia seria usada para sustentar as relações sociais 

de dominância e para impedir que as mudanças sociais pudessem acontecer, isso tudo por meio 

da prevalência e difusão de construções simbólicas.  Tal concepção chama atenção para aquilo 

que se pode “descrever como um processo de conservação social dentro de uma sociedade que 

está passando por uma mudança social sem precedentes”. (THOMPSON, 1995, p. 59, grifos do 

autor). 

4.1.1 Então, o que é ideologia? 

Como vimos anteriormente, a teoria social e política construiu duas concepções gerais 

para o termo ideologia.  As concepções desenvolvidas por de Tracy, Lenin, Lukács e Mannheim 

(na formulação geral) são as chamadas concepções neutras de ideologia, no sentido de que elas 

não possuem, necessariamente, um sentido negativo, pejorativo, e não implicam a ideologia 

como um fenômeno que deve ser combatido e, se possível, eliminado.  Já as concepções de 

ideologia formuladas por Napoleão Bonaparte, Marx e Mannheim (na formulação restrita) são 

concepções críticas, visto que possuem um sentido negativo, e supõem que os fenômenos 

caracterizados como ideológicos são passíveis de críticas, por serem enganadores, ilusórios ou 

parciais. 

A análise da ideologia proposta por Thompson destoa dessas concepções gerais, pois 

está  

primeiramente interessada com as maneiras como as formas simbólicas se 
entrecruzam com as relações de poder.   Ela está interessada nas maneiras como 
o sentido é mobilizado, no mundo social, e serve, por isso, para reforçar pessoas 
e grupos que ocupam posições de poder.  [...] estudar ideologia é estudar as 
maneiras como o sentido serve para estabelecer e sustentar relações de 
dominação.  Fenômenos ideológicos são fenômenos simbólicos significativos 
desde que eles sirvam, em circunstâncias sócio-históricas específicas para 
estabelecer e sustentar relações de dominação.    (THOMPSON, 1995, p.75-76, 
grifos do autor). 

Com base nessa compreensão, os fenômenos ideológicos só podem ser analisados se o 

contexto sócio-histórico em que estão inseridos for considerado, pois é nesse contexto que os 

fenômenos simbólicos podem servir ou não para estabelecer e sustentar as relações de poder. 
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O único critério de negatividade usado por Thompson em sua concepção de ideologia é 

o critério de sustentação das relações de dominação, ponto em que se distancia da concepção de 

Marx, o qual entende esse critério apenas em termos de relações de classe.  Para Thompson, as 

relações de classe são apenas uma das muitas formas de dominação, junto com as relações sociais 

entre gêneros, entre etnias, entre nações hegemônicas e  marginalizadas etc.   

Diferentemente do pensamento marxista clássico, Thompson entende que as formas 

simbólicas e o sentido não pré-existem à realidade social, mas são constitutivos dessa realidade, 

na medida em que criam e mantêm relações de dominação.  Nesse caso, o sentido é entendido 

como sendo “o sentido das formas simbólicas que estão inseridas nos contextos sociais e 

circulando no mundo social”; e as formas simbólicas, como sendo um “amplo espectro de ações e 

falas, imagens e textos, que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como 

construtos significativos” (THOMPSON, 1995, p. 79).  O autor ainda coloca que as formas 

simbólicas podem ser “não-lingüísticas” ou “quase-lingüísticas”, como uma imagem ou uma 

seqüência que combine a imagem e o verbal. 

 De acordo com Thompson, a compreensão da ideologia passa, então, pela maneira 

como  

o sentido, mobilizado pelas formas simbólicas serve para estabelecer e sustentar 
relações de dominação: estabelecer, querendo significar que o sentido pode criar 
ativamente e instituir relações de dominação; sustentar, querendo significar que 
o sentido pode servir para manter e reproduzir relações de dominação através de 
um contínuo processo de produção e recepção de formas simbólicas.  
(THOMPSON, 1995, p. 79). 

O conceito de ideologia, conforme formulado por Thompson, é importante para este estudo na 

medida em que considera as relações de dominação, tão presentes na política. Assim, amplia a 

compreensão marxista clássica desse conceito, enfatizando não só as relações de classe, mas toda 

e qualquer relação de dominação. Entendemos que o sentido mobilizado nas propagandas 

políticas produzidas em contextos de campanha eleitoral se presta a estabelecer e sustentar os 

grupos políticos que estão no poder como também aqueles que pleiteiam estar no poder.  

Vimos, pois, a concepção clássica de ideologia, advinda dos estudos marxistas, e, a 

partir da compreensão de Thompson, ampliamos esse conceito. No próximo item, vamos ampliar 

ainda mais nosso entendimento acerca dessa questão, pois lançaremos mão da compreensão 
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bakhtiniana sobre ideologia, de como o Círculo de Bakhtin entende tal questão ao introduzir o 

conceito de signo ideológico. 

4.1.2 Ideologia segundo o Círculo de Bakhtin  

Após a tentativa de mapear, ainda que resumidamente, o percurso histórico trilhado pelo 

conceito de ideologia, e também de mostrar, conforme Thompson, que a ideologia, por meio dos 

sentidos mobilizados pelas formas simbólicas, serve para criar e manter relações de dominação, 

vamos discorrer sobre como o Círculo de Bakhtin compreende a questão da ideologia, em que 

essa compreensão se distancia das concepções vistas anteriormente, e em que ela casa com o 

entendimento apresentado por Thompson acerca dessa questão. 

Conforme Faraco (2006), o termo ideologia permeia toda a obra do Círculo, sendo 

usado geralmente para se referir ao universo que engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a 

religião, a ética, a política.  Os escritos do Círculo também empregam o termo no plural 

(ideologias) “para designar a pluralidade de esferas da produção imaterial (assim, a arte, a 

ciência, a filosofia, o direito, a religião, a ética, a política são as ideologias)” (FARACO, 2006, p.

46).  Nesse sentido, o pensamento do Círculo afasta-se das teorias marxistas, pois não 

compreende os fenômenos ideológicos como mascaramento do real, como enganadores ou 

ilusórios, passíveis de serem combatidos.   

Contrariamente, no entendimento do Círculo, um produto ideológico faz parte de uma 

realidade; tudo que é ideológico carrega em si um significado e remete ao que lhe é exterior: 

“tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia” (BAHKTIN – Volochinov, 

1995, p. 31, grifos do autor). Dessa forma, o Círculo de Bakhtin introduz o conceito de signo 

ideológico, pois carrega valor, posicionamento social, uma vez que acontece em contextos sócio-

históricos específicos e ocorre entre indivíduos socialmente organizados. 

Assim, a concepção do Círculo vai muito além das concepções marxistas de ideologia, 

visto que, para tal grupo, o signo tanto reflete uma realidade como a refrata, podendo lhe ser fiel, 

distorcê-la ou apreendê-la.  Vê-se, pois, que o signo está estreitamente relacionado com o mundo 

exterior, o que coloca a ideologia fora da consciência, ao contrário do que pensam a filosofia 

idealista e a visão psicologista.  O Círculo de Bakhtin critica a visão que essas duas correntes 

teóricas têm acerca da ideologia quando afirma que “a própria consciência só pode surgir e se 
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afirmar como realidade mediante a encarnação material em signos”, ou seja, “[...] a consciência 

só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, 

conseqüentemente, somente no processo de interação social” (BAHKTIN - Volochinov, 1995, p. 

33-34).   

Dessa forma, a ideologia não pode ser compreendida como integrante da consciência, 

mas o seu lugar é entre indivíduos socialmente organizados, ela reside no material social dos 

homens, onde residem os signos.  Indo de encontro aos idealistas e aos psicologistas, a visão 

bakhtiniana entende que a consciência só pode ser explicada a partir do meio ideológico e 

sociológico, no grupo socialmente organizado, no qual um sistema de signos pode constituir-se. 

No capítulo 1 da primeira parte do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin 

(Volochinov) vai ressaltar a importância da palavra para o estudo da ideologia, pois  

A palavra é o fenômeno ideológico por excelência.  A realidade toda da palavra 
é absorvida por sua função de signo.  A palavra não comporta nada que não 
esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela.  A palavra é 
o modo mais puro e sensível de relação social.  (BAKHITIN - Volochinov, 
1995, p. 36) 

E ainda acrescenta que a palavra, diferentemente do signo, é neutra em relação à função 

ideológica, no sentido de que pode servir a qualquer espécie dessa função, seja ela estética, 

científica, moral, religiosa. De acordo com o pensamento do Círculo, a palavra é exatamente a 

materialidade pela qual a consciência é veiculada e, para que se possa compreender a palavra 

como sendo esse instrumento, é preciso que se faça uma análise profunda e aguda de seu papel 

como signo social, ou seja, como elemento social que acompanha toda criação ideológica, seja 

ela qual for.   

De acordo com a perspectiva de que todo signo é ideológico, entendemos com o Círculo 

de Bakhtin que “a significação dos enunciados tem sempre uma dimensão avaliativa, expressa 

sempre um posicionamento social valorativo” (FARACO, 2006, p. 46).  Então, todo enunciado é 

sempre ideológico, não existe um enunciado que não seja ideológico: primeiro porque ocorre 

sempre na esfera de uma das ideologias (no interior de uma das atividades intelectuais humanas); 

e segundo porque expressa sempre uma posição avaliativa. 
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4.1.3 Signo: para refletir e para refratar 

Já vimos que os signos emergem no oceano de valores sociais, numa relação 

axiologizada, para significar o mundo. Para estudá-los, portanto, é preciso situá-los nos contextos 

históricos mais globais de significação. Esse é o nosso entendimento, com base nos estudos do 

Círculo de Bakhtin, para quem os signos não só refletem o mundo, mas, sobretudo, refratam o 

mundo. 

Como conseqüência dessa refração, diversas vozes sociais podem atravessar um mesmo 

material semiótico, e sua significação dependerá do meio social concreto, da voz social em que se 

ancora.  Nesse sentido, o aspecto da refração torna-se essencial para os estudos contemplados 

pelo Círculo, segundo o qual não é “possível significar sem refratar” (FARACO, 2006, p. 50). E 

refratar significa nessa perspectiva que não só descrevemos o mundo por meio dos signos, mas 

interpretamos de diversas maneiras, e muitas vezes contraditórias, esse mundo.  Essas várias 

interpretações são construídas em função do caráter heterogêneo da história, como também do 

mesmo caráter heterogêneo e múltiplo que é inerente às experiências dos diversos grupos 

humanos.  

A dinâmica da história, em sua diversidade e complexidade, faz cada grupo 
humano, em cada época, recobrir o mundo com diferentes axiologias, porque são 
diferentes e múltiplas as experiências que nela se dão.  E essas axiologias 
participam, como elementos constitutivos, dos processos de significação, daí 
resultando as inúmeras semânticas, as várias verdades, os inúmeros discursos, as 
inúmeras línguas ou vozes sociais [...] com que atribuímos sentido ao mundo.  
(FARACO, 2006, p.51). 

Esse aspecto da refração é fundamental na teoria dos signos para entendermos como 

diferentes vozes sociais podem atravessar um mesmo signo, visto que é esse fenômeno que faz 

surgirem as vozes sociais no interior do discurso e que faz com que essas vozes, entendidas 

“como complexos semiótico-axiológicos com os quais um determinado grupo humano diz o 

mundo” (FARACO, 2006, p. 55), coexistam em um permanente conflito, no qual elas podem se 

opor, se complementar, se apoiar, se parodiar etc. 

Esse universo de vozes sociais que surgem no interior do discurso encontra-se numa 

cadeia de responsividade que se reporta para os já-ditos, no sentido de que não há uma primeira 
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palavra nem uma última, ao mesmo tempo em que aponta para as respostas que certamente 

surgirão numa reação ao dito.  Assim, na concepção do Círculo, todo dizer faz parte de uma 

grande discussão em larga escala, ou seja, de um grande diálogo, este tomado em seu sentido 

mais amplo e dinâmico – o diálogo social –, que não significa necessariamente consenso, 

convergência, mas espaço de divergência, desacordo, questionamento, posicionamentos sociais 

valorados. 

4.2 CONCEPÇÃO BAKHTINIANA DE LINGUAGEM 

Para tratar de linguagem, estamos nos ancorando na concepção dialógica de linguagem 

que foi construída pelo Círculo de Bakhtin ao longo da primeira metade do século XX.  Embora 

não tenha sido o ponto de partida do Círculo, essa concepção foi o ponto mais comum, o conceito 

mais convergente entre os estudiosos do Círculo, especialmente, Bakhtin, Volochinov e 

Medvedev (FARACO, 2006). “A visão de mundo de Bakhtin, que vai sustentar suas elaborações 

teóricas e suas análises empíricas, emerge a partir de sua concepção de linguagem” (FARACO, 

1996, p. 119); nisso reside a importância dessa concepção para a compreensão da teoria 

bakhtiniana.  

Uma leitura dos textos de Bakhtin leva-nos a um ponto comum, central, o grande 

paradigma que perpassa toda a obra desse teórico: o diálogo.  De acordo com Boukharaeva, os 

estudos sobre linguagem na perspectiva bakhtiniana desenvolvem-se com base num conceito 

paradigmático, o diálogo; “o diálogo é o paradigma único e autêntico de toda criação bakhtiniana, 

seu início e seu pináculo. O que Bakhtin deu ao mundo foi o diálogo” (BOUKHARAEVA,1997, 

apud CAZARIN, 2005, p. 133). 

As concepções de língua que vigoravam no final do século XIX e início do século XX 

despertaram o interesse dos teóricos do Círculo, especialmente as que vinham de duas correntes 

teóricas, as quais eram denominadas nos textos do Círculo como objetivismo abstrato  (o 

estruturalismo de Ferdinand de Saussure) e subjetivismo idealista (a língua concebida como fonte 

de expressão individual).  

Na verdade, o Círculo de Bakhtin fez críticas severas a essas duas formas de conceber a 

língua. Isso porque a primeira corrente tem como principais pressupostos as idéias de que: a 

língua é um sistema estável, imutável, de formas lingüísticas; as relações que se estabelecem na 
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língua são meramente lingüísticas e ocorrem no interior de um sistema fechado; as relações 

lingüísticas não têm a ver com valores ideológicos; os atos de fala constituem apenas 

deformações das formas normativas (BAKHTIN - Volochinov, 1995). A segunda corrente, assim 

como a primeira, também concebe a língua fundamentada na enunciação monológica, porém 

“como um ato puramente individual, como uma expressão da consciência individual, de seus 

desejos, seus impulsos criadores, seus gostos etc.” (BAKHTIN - Volochinov, 1995, p. 110-111). 

Tanto uma como a outra estão pautadas na idéia de língua como sistema abstrato e na 

desconsideração do outro na constituição do discurso. 

E é contrapondo-se à visão dada pela Lingüística imanente, para a qual interessam 

apenas os elementos do sistema abstrato, as formas lingüísticas isoladas, que o Círculo de 

Bakhtin constrói a sua concepção de linguagem.  Uma concepção diferente, que considera o 

signo de natureza ideológica e a alteridade como elemento constitutivo do discurso, fazendo 

emergir a questão do histórico e do social nos estudos da linguagem. Dessa forma, a uma mesma 

palavra podem ser atribuídos diferentes valores e diferentes sentidos, em função do contexto de 

uso, dos interlocutores, das relações que travam entre si, enfim, as palavras só são iguais no nível 

da abstração, no plano do sistema e não do ato concreto de sua utilização.    

Bakhtin-Volochinov (1995) sinaliza para a idéia de que a linguagem deve ser estudada a 

partir da enunciação, entendida como produto de interação entre indivíduos socialmente 

organizados. O Círculo de Bakhtin, diferentemente de Saussure, que objetiva a língua e sua 

estrutura formal, afirma a natureza social e não individual da língua, heteroglótica em sua 

essência, construída no processo de interação verbal, contrapondo-se dessa forma à visão de 

língua homogênea.  

Considerando a interação verbal como constitutiva dos estudos da linguagem, surge um 

elemento que não pode ser esquecido, de acordo com essa perspectiva, o outro.  Ou seja, a 

palavra vem de um falante socialmente situado e dirige-se para um interlocutor também 

socialmente situado, sendo assim determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como 

pelo fato de que se dirige para alguém.  Assim, 
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Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte.  Toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro.  Através da palavra, 
defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise em relação à 
coletividade.  A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. 
[...]. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. (BAKHTIN - 
Volochinov, 1995, p. 113). 

A contraposição eu/outro, aliás, é um dos eixos em que se baseia a teoria bakhtiniana; 

as palavras estão carregadas por sentidos já produzidos por outros falantes, os quais também não 

foram os primeiros a utilizá-las.  Para o Círculo de Bakhtin, toda enunciação é carregada da “voz 

alheia” do outro, sendo que a presença do interlocutor, como vimos em Bakhtin - Volochinov, é 

tão essencial quanto a presença do falante, que sempre toma a palavra numa atitude responsiva, 

para retificar, concordar, discordar, polemizar etc.  Nesse sentido, estamos tratando do caráter 

responsivo da linguagem, ou seja, a resposta a algo que foi dito anteriormente e a retomada da 

fala alheia.  Essas duas orientações constituem o funcionamento dialógico da linguagem na 

concepção bakhtiniana. 

Em Discurso no Romance, Bakhtin reitera sua visão de língua, assim como o faz em 

grande parte de sua obra, no seu entendimento: 

a língua não conserva mais formas e palavras neutras ‘que não pertençam a 
ninguém’ [...]. Todas as palavras evocam uma profissão, um gênero, uma 
tendência, um partido, uma obra determinada, uma pessoa definida, uma 
geração, uma idade, um dia, uma hora. Cada palavra evoca um contexto ou 
contextos, nos quais ela viveu sua vida socialmente tensa, todas as palavras e 
formas são povoadas de intenções (BAKHTIN, 1990, p. 100).    

E toda essa carga social que as palavras evocam só pode ser vislumbrada se considerada a 

enunciação, o processo de interação verbal em que estão dois sujeitos que se encontram social e 

historicamente situados e ligados pela ponte chamada palavra. Entendemos com Bakhtin que a 

palavra é semi-alheia, na medida em que pertence ao território do falante como também do 

interlocutor, ela é própria apenas quando aquele a povoa com seus valores, com suas intenções, 

ou seja, quando o componente axiológico “encobre” a palavra, tornando-a um signo carregado de 

ideologia.  

Faraco (2006) resume muito bem o funcionamento dialógico da linguagem no sentido 

bakhtiniano quando coloca que “os enunciados, ao mesmo tempo em que respondem ao já-dito 
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[...] provocam continuamente as mais diversas respostas [...]. O universo da cultura é 

intrinsecamente responsivo, ele se move como se fosse um grande diálogo” (FARACO, 2006, p. 

57).  Assim, entendemos, com base na teoria do Círculo de Bakhtin, que todo dizer está inserido 

numa grande discussão, “ele responde ao já-dito, refuta, confirma, antecipa respostas e objeções 

potenciais, procura apoio etc.” (FARACO, 2006, p. 57).  O discurso, portanto, constitui-se na 

atmosfera do já-dito e orienta-se, ao mesmo tempo, para o discurso-resposta que ainda não foi 

dito, mas que foi solicitado a surgir (BAKHTIN, 1990).  

Resumidamente, a dialogicidade do discurso pode ser apresentada, conforme Faraco 

(2006, p.58), sob três dimensões diferentes: “1) todo dizer não pode deixar de se orientar para o 

já-dito; 2) todo dizer é orientado para a resposta; 3) todo dizer é internamente dialogizado”. 

Como dissemos anteriormente, a concepção de diálogo é o maior legado deixado pelos 

estudos do Círculo de Bakhtin,  

deve-se entendê-lo, portanto, como o encontro em todas as instâncias da 
linguagem – inclusive na bivocalidade do enunciado individual ou na dinâmica 
do discurso interior –, de vozes, isto é, de manifestações discursivas sempre 
relacionadas a um tipo de atividade humana e sempre axiologicamente 
orientadas, que se entrecruzam, se complementam, discordam uma das outras, se 
questionam, duelam entre si e assim por diante (FARACO, 1996, p. 124).  

A concepção de linguagem, no sentido que estamos assumindo, está intrinsecamente 

ligada a essa compreensão de diálogo, na medida em que considera a historicidade, os sujeitos, o 

social, ou seja, considera a linguagem como atividade, e toda carga axiológica que atravessa 

qualquer dizer. Nesse sentido, tal forma de conceber a linguagem é fundamental para nosso 

estudo, na medida em que consideramos que os slogans das campanhas políticas são sempre 

orientados para alguém, no caso para os eleitores em potencial, além do que todo enunciado, no 

dizer de Bakhtin, é passível de ser atribuído sentido ao mesmo tempo em que é carregado de 

valores, elementos centrais, conforme consideram Thompson e o próprio Bakhtin na construção 

da ideologia.     
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4.2.1 Enunciado 

Neste momento do nosso trabalho, veremos como o enunciado é compreendido pelo 

Círculo de Bakhtin, por entendermos que esse conceito possui extrema importância na concepção 

de linguagem que fundamenta este estudo, isso porque a linguagem, no pensamento do Círculo, é 

concebida “do ponto de vista histórico, cultural e social que inclui, para efeito de compreensão e 

análise, a comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos” (BRAIT; MELO, 2005, 

p.65).  

O termo enunciado, assim como enunciação, tal como foi estudado pelo Círculo, não 

pode ser encontrado pronto e acabado numa determinada obra, mas foi construído ao longo do 

conjunto de suas obras.  Neste estudo, vamos recorrer, principalmente, ao texto O enunciado, 

unidade da comunicação discursiva –  parte do capítulo que trata dos gêneros do discurso, o qual 

compõe a obra Estética da criação verbal; e ainda a outros textos do Círculo que venham a tratar 

do assunto, bem como a teóricos contemporâneos que estudam a obra do Círculo bakhtiniano.          

Para discorrer sobre sua compreensão acerca do que vem a ser o enunciado, Bakhtin 

parte de algumas críticas que faz à Lingüística, primeiramente a do século XIX, a qual relega ao 

segundo plano a função comunicativa da linguagem para dar ênfase à função da língua enquanto 

expressão do pensamento, independente da comunicação.  Critica ainda a escola de Vossler, a 

partir da qual a função expressiva passa a primeiro plano, resumindo a linguagem à expressão do 

universo individual do interlocutor.  O conceito de língua, segundo essa corrente, está baseado na 

necessidade do homem de expressar-se, de exteriorizar-se. Sua crítica toca ainda muitos outros 

teóricos que propuseram outras variantes das funções da linguagem, mas todas baseadas num 

equívoco: “a linguagem é considerada do ponto de vista do falante, como que de um falante sem 

a relação necessária com outros participantes da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003, p. 

270). Tais teorias desconsideram a relação entre o falante e seu interlocutor, aspecto para o qual 

se direciona a crítica bakhtiniana. 

Dessa forma, a relação eu/outro não era considerada; quando se falava no outro, seu 

papel era de um ouvinte que compreende passivamente o falante; a língua era concebida apenas 

como meio de comunicação. É nesse sentido que Bakhtin critica veementemente a Lingüística 

que representa os sujeitos da comunicação, falante e ouvinte, por meio de processos ativos, no 

que diz respeito ao falante, e processos passivos, referindo-se ao ouvinte.  Para o autor, esses 
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esquemas não são de todo errado, no entanto, se o que se pretende é estudar o todo da 

comunicação verbal, eles se tornam inadequados.  

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (lingüístico) do discurso, 
ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda 
ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para 
usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o 
processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a 
partir da primeira palavra do falante. (BAKHTIN, 2003, p. 271) 

Assim, para Bakhtin, toda compreensão de um enunciado gera uma resposta, o que faz com que o 

ouvinte se torne falante. 

Dessa forma, o próprio falante já é um respondente na medida em que não é o primeiro 

a falar, pressupondo, assim, a existência de enunciados anteriores, aos quais ele está 

respondendo: “cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 272).  

Bakhtin, então, entende que o enunciado não é uma unidade convencional, mas uma 

unidade real da comunicação verbal; para ele, as fronteiras do enunciado concreto são 

determinadas pela alternância dos sujeitos falantes.  Antes de seu início, há o enunciado dos 

outros, com o seu término, o falante passa a palavra ao outro, ou dá lugar à compreensão 

responsiva ativa do outro ou pelo menos à compreensão ativamente responsiva silenciosa do 

outro.  

Essa alternância de sujeitos de que fala Bakhtin poderá ser verificada de forma mais 

perceptível no diálogo real; cada réplica do diálogo expressa uma posição do sujeito, a partir da 

qual se pode tomar uma atitude responsiva. As relações que existem entre as réplicas do diálogo 

só podem ser percebidas “entre enunciações de diferentes sujeitos do discurso” (BAKHTIN, 

2003, p. 276), pois pressupõem outros membros da comunicação discursiva, não podem, assim, 

ser percebidas somente entre as unidades da língua, uma vez que não se prestam à 

gramaticalização.   
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Sem a alternância de sujeitos e sem considerar os sujeitos falantes, não se pode trabalhar 

com o enunciado, pois estaríamos nos resumindo à oração3.  Ao longo de boa parte do texto O 

enunciado, unidade da comunicação discursiva, Bakhtin contrapõe a oração, unidade da língua, 

esta entendida como sistema gramatical abstrato, ao enunciado concreto, unidade da comunicação 

socioverbal. Nas palavras de Bakhtin (2003, p.292), “a emoção, o juízo de valor, a expressão são 

estranhos à palavra da língua e surgem unicamente no processo de seu emprego vivo em um 

enunciado concreto”, ou seja, palavras isoladas são neutras, já os enunciados nunca serão neutros, 

e sim acabados, irreproduzíveis, únicos.   

Nesse sentido, podemos dizer que o conceito de enunciado, tal como outros conceitos 

desenvolvidos pela teoria bakhtiniana, é compreendido considerando-se a unicidade e 

eventicidade do Ser, a contraposição eu/outro e o componente axiológico inerente ao ser humano 

(FARACO, 2006).  Os enunciados apontam para outros enunciados, não são auto-suficientes, ao 

contrário,  

uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros [...]  Cada 
enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais 
está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada enunciado 
deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes de 
um determinado campo (aqui concebemos a palavra “resposta” no sentido mais 
amplo): ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-se como 
conhecidos, de certo modo os leva em conta.  (BAKHTIN, 2003, p.297). 

Considerando esses aspectos do enunciado, vemos que o outro exerce uma influência 

marcante.  Questões como “A quem se dirige o enunciado?”, “Como o falante vê o seu 

destinatário?”, “De que forma a imagem do destinatário influencia na produção dos enunciados?” 

orientam a composição e o estilo do enunciado.  Assim, o enunciado vai sendo elaborado tendo 

em vista uma reação-resposta dos outros, do destinatário, que pode ser um interlocutor direto, um 

conjunto de especialistas, um auditório de partidários ou adversários, de subalternos, de chefes 

etc. Enfim, “esses outros [...] não são ouvintes passivos, mas participantes ativos da comunicação 

discursiva [...]. É como se todo o enunciado se construísse ao encontro dessa resposta” 

                                                
3 A oração, na perspectiva bakhtiniana, insere-se num contexto de um único e mesmo sujeito falante, não admitindo 
uma atitude responsiva.  Portanto, a oração como unidade da língua não pode suscitar uma resposta, apenas o faz no 
todo do enunciado. 
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(BAKHTIN, 2003, p. 301), o outro, então, constitui o enunciado, uma vez que este é elaborado 

tendo em vista a reação-resposta do seu interlocutor.    

A compreensão de enunciado como unidade da comunicação verbal, cujos limites são 

definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, que tem contato com a situação extraverbal e 

com os enunciados alheios, e capacidade de suscitar imediatamente a atitude responsiva do outro, 

é a mais adequada para o estudo ao qual nos propomos. Fundamentando-nos nessa compreensão, 

consideramos os slogans políticos como enunciados, uma vez que estes atendem a todas as 

propriedades que diferenciam a oração, unidade da língua, do enunciado, unidade da 

comunicação verbal. 

4.2.2 Relações dialógicas 

É bem verdade que os conceitos formulados pelo Círculo de Bakhtin, tais como relações 

dialógicas, vozes sociais, já-dito, heteroglossia, plurilingüismo e outros, não estão prontos e 

acabados em determinadas obras dos estudiosos do Círculo.  Ao contrário, esses conceitos vão 

sendo construídos em todas as obras pertencentes ao Círculo de Bakhtin e estão inter-

relacionados de tal forma que não se pode mencionar um desses conceitos sem necessariamente 

tocar no outro.  Usando a metalinguagem bakhtiniana: eles mantêm um interminável diálogo uns 

com os outros.

Para entendermos a concepção bakhtiniana de linguagem e toda arquitetônica da teoria 

de Bakhtin, concordamos com Faraco de que precisamos entender de forma mais abrangente o 

que vem a ser o dialogismo.  Na verdade, o dialogismo é a maneira de acordo com a qual Bakhtin 

compreende o mundo, o homem e o seu fazer cultural.  Dessa forma,  

pensa  a cultura como um vasto e complexo universo semiótico de interações 
axiologicamente orientadas; e entende o homem como um ser de linguagem [...], 
cuja consciência, ativa e responsiva [...], se constrói e se desenvolve 
alimentando-se dos signos sociais, em meio às inúmeras relações interacionais 
[...] (FARACO, 1996, p. 118).     
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O dialogismo para Bakhtin constitui o modo de funcionamento real da linguagem.  Isso 

porque o acesso à realidade ocorre via linguagem, ou seja, mediado pela linguagem.  Assim, 

“nosso discurso não se relaciona diretamente com as coisas, mas com outros discursos, que 

semiotizam o mundo” (FIORIN, 2006, p. 167).  Essa relação entre discursos é o dialogismo, o 

qual constitui o modo de funcionamento real da linguagem. 

Com base nessa compreensão, entendemos com Bakhtin que  

[...] A palavra não é um objeto, mas um meio constantemente ativo, 
constantemente mutável de comunicação dialógica.  Ela nunca basta a uma 
consciência, a uma voz.  Sua vida está na passagem de boca em boca, de um 
contexto para outro, de um grupo social para outro, de uma geração para outra 
[...]. 

Um membro de um grupo falante nunca encontra previamente a palavra neutra 
da língua, isenta das aspirações e avaliações de outros ou despovoada das vozes 
dos outros.  Absolutamente.  A palavra ela a recebe da voz do outro e repleta da 
voz do outro” (BAKHTIN, 1997, p. 203). 

Para Bakhtin, então, não existe discurso que não seja cercado de outros discursos.   Ao contrário: 

o discurso é permeado pelo discurso alheio, pela voz do outro, e esses discursos que se referem 

ao mesmo tema (objeto) o encontram já desacreditado, contestado, avaliado, rotulado pelos 

outros discursos que já falaram sobre ele (BAKHTIN, 1990).  

Fundamentado na concepção filosófica do dialogismo, e não apenas no que chama de 

orientação dialógica do discurso, própria de todo discurso, Bakhtin propõe estudar o 

funcionamento real da linguagem através da metalingüística4, disciplina que não nega a 

lingüística, mas investiga o mesmo fenômeno sob ângulos diferentes de visão. Tal disciplina tem 

como objetivo estudar “as relações dialógicas entre os enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 320). 

Dessa forma, o que Bakhtin propõe não nega o objeto de estudo da lingüística, mas amplia-o na 

medida em que essas relações são consideradas extralingüísticas e, simultaneamente, não podem 

ser dissociadas da língua enquanto fenômeno integral. A lingüística, então, não dá conta do 

estudo das relações dialógicas por serem irredutíveis às relações lógicas, muito embora aquelas 

não possam ser estudadas desprezando-se estas. 

                                                
4 O termo metalingüística, proposto por Bakhtin, vem sendo substituído pelo termo translingüística, em virtude dos 
valores semânticos que envolvem o primeiro termo.  Essa substituição foi feita primeiramente na França e já está 
sendo adotada por alguns estudiosos do Círculo de Bakhtin no Brasil (FIORIN, 2006).   
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As relações dialógicas são relações de sentido que ocorrem entre enunciados, os quais, 

por sua vez, possuem uma autoria, diferentemente do que ocorre com as unidades da língua, daí 

porque não pode haver relações dialógicas entre tais unidades, uma vez que estas não são lógico-

semânticas, mas são relações entre diferentes posições de sujeitos. 

Faraco compreende muito bem a proposta bakhtiniana de se estudar as relações 

dialógicas, de acordo com essa perspectiva: 

as relações dialógicas são relações entre índices sociais de valor, parte inerente 
de todo enunciado, que, no sentido bakhtiniano, é a unidade da interação social, 
e não um complexo de relações entre palavras, mas um complexo de relações 
entre pessoas socialmente organizadas (FARACO, 2006, p. 64). 

Portanto, as relações dialógicas não podem ocorrer entre elementos da língua, se 

concebida como sistema, nem entre unidades sintáticas ou preposições, assim como não podem 

ocorrer entre textos cuja abordagem se faz por uma perspectiva meramente lingüística.  Para que 

haja relações dialógicas, faz-se necessário que a materialidade lingüística tenha entrado na esfera 

discursiva, ou seja, tenha se tornado um enunciado, dando relevo à posição do sujeito socialmente 

organizado. Dessa forma,  

[...] é possível responder (em sentido amplo e não apenas empírico do termo), 
isto é, fazer réplicas ao dito, confrontar posições, dar acolhida fervorosa à 
palavra do outro, confirmá-la ou rejeitá-la, buscar-lhe um sentido profundo, 
ampliá-la.  [...] estabelecer com a palavra de outrem relações de sentidos de 
determinada espécie, isto é, relações que geram significação responsivamente a 
partir do encontro de posições avaliativas. (FARACO, 2006, p. 64). 

Com isso, entendemos que o estudo dessas relações deve considerar, essencialmente, o 

enunciado como unidade da comunicação verbal, o qual aponta para a presença do outro na 

linguagem e no fio do discurso, e para a orientação de todo e qualquer discurso em direção ao já-

dito.  
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4.2.3 Interdiscurso (já-dito bakhtiniano) 

Neste momento, procuramos discutir as idéias do Círculo de Bakhtin sobre 

interdiscurso. Embora saibamos que nos estudos do Círculo esse termo não foi utilizado, essa 

noção é mencionada sob diversas expressões – já-dito, discurso de outrem, heterogeneidade. 

Vamos também fazer referência à escola francesa da Análise de Discurso, linha teórica que, a 

partir dos estudos bakhtinianos, sistematizou o conceito de interdiscurso.

Como já foi dito, a contraposição eu/outro é um dos eixos no qual se baseia a teoria 

bakhtiniana. Nesse sentido, as palavras estão carregadas por sentidos já produzidos por outros 

falantes, sendo impregnadas da “voz alheia”.  Assim, todo discurso orienta-se para o já-dito, o 

que constitui um dos aspectos do fenômeno dialógico natural da linguagem.       

De acordo com essa perspectiva, o discurso molda-se na interação dialógica com uma 

palavra alheia que já está no objeto.  O discurso constitui-se na atmosfera do já-dito e, ao mesmo 

tempo, orienta-se para uma resposta ainda não dita, ele encontra-se “na fronteira do seu próprio 

contexto e daquele de outrem” (BAKHTIN, 1990, p. 92). 

Entendemos com Bakhtin que o discurso vem sempre atravessado por outros discursos, 

o que nos dá a certeza de que nenhum discurso é homogêneo. Dessa forma, o outro está 

contemplado, está inscrito no discurso do falante, produzindo sentido e tornando a 

heterogeneidade elemento constitutivo do discurso.   

Bakhtin ressalta que entre o discurso e o seu objeto está um meio permeado de discursos 

de outrem, de discursos “alheios”, e esses discursos que se referem a um mesmo tema (objeto) o 

encontram já desacreditado, contestado, avaliado pelos outros discursos que falam sobre esse 

tema.  Assim, todo discurso revela, essencialmente, duas posições: a sua e a do outro. 

Orientado para seu objeto, o discurso penetra neste meio dialogicamente 
perturbado e tenso de discursos de outrem, de julgamentos e de entonações. Ele 
se entrelaça com eles em interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-
se de outros, cruzando com terceiros, e tudo isso pode formar substancialmente o 
discurso [...] (BAKHTIN, 1990, p. 86). 

A presença da palavra do outro em toda e qualquer prática discursiva decorre da própria 

concepção de linguagem do Círculo bakhtiniano. Linguagem entendida como condição humana 



59

constitutiva, “levando em conta a dimensão psíquica, que ele [Bakhtin] aborda pela consciência e 

pela ideologia, a interdiscursividade que atravessa o sujeito e impede a homogeneidade, o ‘um’ 

absoluto” (BRAIT, 2001, p.15). 

 Nessa perspectiva, podemos afirmar que os enunciados são sempre discursos citados, 

mesmo quando isso não está explícito, já que eles surgem em resposta ativa ao que já foi dito e, 

conseqüentemente, fazem surgir outros enunciados como resposta àqueles, num diálogo vivo e 

intenso.  Cabe ainda reforçar, segundo Brait, que o outro, na teoria de Bakhtin, é “concebido 

numa dimensão ideológica constitutiva da linguagem, e que significa tanto o interlocutor quanto 

os outros discursos constitutivos de qualquer discurso” (BRAIT, 2001, p.17).     

As palavras estarão na nossa memória discursiva, como palavras de outrem, que 

perderam as aspas – usando a figura bakhtiniana – sendo bivocalizadas, ou seja, expressando 

simultaneamente a palavra do outro e a nossa posição: “elas são citadas direta ou indiretamente, 

são aceitas incondicionalmente ou ironizadas, parodiadas, polemizadas aberta ou veladamente, 

estilizadas, hibridizadas” (FARACO, 2006, p. 82). 

A interdiscursividade na teoria bakhtiniana expressa-se na palavra do outro, a qual é 

inerente à prática discursiva, o que a torna fundamental na análise de qualquer discurso, pois na 

medida em que enunciamos estamos respondendo, tomando uma posição social avaliativa frente 

a outras posições, e é disso que decorre a orientação dialógica da linguagem. 

A Análise de Discurso Francesa também é uma das teorias que fundamenta seus estudos 

na relação eu/outro, ou seja, na discursividade, sistematizando-os sob a forma de interdiscurso.  

A AD inscreve-se, portanto, na mesma perspectiva que a de Bakhtin, a de uma heterogeneidade 

constitutiva. (MAINGUENEAU, 2005). 

Maingueneau (2005) propõe a hipótese do primado do interdiscurso sobre o discurso, ou 

seja, o interdiscurso antecede o discurso e ancora-se na heterogeneidade constitutiva. O 

interdiscurso é parte essencial na constituição dos sentidos do discurso, já que é a partir dele que 

se constroem outros discursos.  Nesse sentido, Maingueneau coloca que o interdiscurso é a 

gênese, o discurso primeiro, a partir do qual vão se constituir outros discursos, ou, citando 

Bakhtin: “O discurso reencontra o discurso do outro em todos os caminhos que levam a seu 

objeto, e um não pode não entrar em relação viva e intensa com o outro” (BAKHTIN apud 

MAINGUENEAU, 2005, p. 35). 
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Mas, com relação ao termo interdiscurso, Maingueneau sugere a sua substituição, por 

considerá-lo muito vago, pela tríade: universo discursivo, campo discursivo, espaço discursivo.  

O universo discursivo compreende o conjunto de todas as formações discursivas que interagem 

numa conjuntura dada.  O campo discursivo é formado pelo conjunto de formações discursivas 

“que se encontram em concorrência, delimitam-se reciprocamente em uma região determinada do 

universo discursivo” (MAINGUENEAU, 2005, p. 35).  E em relação aos espaços discursivos, 

Maingueneau sugere que sejam isolados, no campo discursivo, constituindo-se em subconjuntos 

de formações discursivas cuja relação o analista considera importante para seu propósito. 

Com essa tríade, Maingueneau reafirma que o discurso é constituído a partir do discurso 

do outro, ou seja, o outro já se encontra na raiz do mesmo.  Dessa forma, 

“[...] o Outro não deve ser pensado como uma espécie de ‘envelope’ do discurso 
[...]. No espaço discursivo, o Outro não é nem um fragmento localizável, uma 
citação, nem uma entidade exterior; não é necessário que seja localizável por 
alguma ruptura visível da compacidade do discurso.  Encontra-se na raiz de um 
Mesmo sempre já descentrado em relação a si próprio, que não é em momento 
algum passível de ser considerado sob a figura de uma plenitude autônoma”.  
(MAINGUENEAU, 2005, p.39).   

Como já postulava a teoria bakhtiniana, o outro constitui toda prática discursiva, está em sua 

origem, e esta remete, total ou parcialmente, ao discurso primeiro – ao interdiscurso, ao outro – 

do qual ela se constituiu.  Nesse sentido, estamos falando do “caráter essencialmente dialógico 

de todo enunciado do discurso” (MAINGUENEAU, 2005, 38, grifos do autor). 

Vimos, então, que tanto o Círculo de Bakhtin quanto a AD Francesa compreendem a 

interdiscursividade como fundamento do discurso, e que o sentido deste está estreitamente 

relacionado ao discurso do outro.  Portanto, para uma análise de qualquer prática discursiva, é 

essencial a identificação do interdiscurso visando compreender os discursos que dão suporte ao 

discurso segundo, o que foi ressignificado, que vozes sociais atravessam o discurso e que tipo de 

relações dialógicas elas estabelecem. 
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4.2.4 Vozes sociais 

Como já vimos anteriormente, para o Círculo de Bakhtin a língua nunca é única, 

somente o será como sistema abstrato, normativo; ao contrário, sua concepção de língua está 

ligada à vida social viva e à evolução histórica: “os elementos abstratos da língua, idênticos entre 

si, carregam-se de diferentes conteúdos semânticos e axiológicos, ressoando de diversas maneiras 

no interior destas diferentes perspectivas” (BAKHTIN, 1990, p. 96).  Disso decorre a 

heterogeneidade do discurso, que nos permite colocar mais um aspecto da dialogicidade: o 

caráter internamente dialogizado de todo dizer. Esse aspecto expressa a articulação de múltiplas 

vozes, ou seja, é no discurso que se encontram e se confrontam todas as vozes.

As vozes sociais ressoam no interior do discurso por meio do fenômeno da refração, 

inerente a todo signo, através do qual interpretamos, julgamos, emitimos as diversas verdades 

sociais sobre o mundo.  É, portanto, as diferentes interpretações, julgamentos, apreciações, as 

muitas verdades sociais que atravessam um mesmo material semiótico que Bakhtin chama de 

vozes sociais e que configuram o discurso com a heterogeneidade constituída: “o objeto é para o 

prosador a concentração de vozes multidiscursivas” (BAKHTIN, 1990, p.88). 

Essa multidão de vozes, na compreensão do Círculo, deixa explícito um outro tipo de 

estratificação da língua, que foge às variedades geográfica, social e temporal, de acordo com 

Faraco (2006, p.56), “é uma estratificação dada por diferentes axiologias” e que atravessa 

também esse conjunto formal de variedades, pois  

É dada pelos índices sociais de valor oriundos da diversificada experiência 
sociohistórica dos grupos sociais.  Aquilo que chamamos de língua é também e 
principalmente um conjunto indefinido de vozes sociais.  (FARACO, 2006, p. 
56). 

A partir dessa compreensão, é possível afirmar que diversas vozes sociais podem atravessar um 

mesmo material semiótico, e sua significação dependerá do meio social concreto, da voz social 

em que se ancora. 

É interessante ressaltar os jogos de poder que ocorrem entre as vozes sociais no 

enunciado.  Bakhtin, ao destacar o aspecto multidirecional do funcionamento das relações 

dialógicas, compreendidas como espaços de tensão entre enunciados, afirma que qualquer 
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enunciado é uma unidade de tensão, de contradição, já que nele, necessariamente, coexistem duas 

tendências opostas, as quais ele vai chamar de força centrípeta e força centrífuga.  A primeira 

tende à centralização discursiva, busca calar as vozes opostas, e a segunda tenta corroer essa 

centralização. 

Nessa perspectiva, o diálogo, na compreensão bakhtiniana, deve ser entendido como um 

espaço de luta entre as vozes sociais, sendo, de acordo com Faraco, “uma espécie de guerras dos 

discursos” (FARACO, 2006, p. 67), em que atuam as forças centrípetas e as forças centrífugas.  

Nessa guerra, as vozes sociais expressam nada mais que a luta entre as verdades sociais que 

emergem do enunciado, já que dizer é tomar uma posição social avaliativa, é posicionar-se diante 

de outras posições; enunciar é responder e se colocar para uma resposta.  

Perceber as vozes sociais que atravessam os enunciados é fundamental na análise 

discursiva dos slogans políticos, pois nos leva ao encontro da ideologia, do posicionamento 

social que assume cada candidato no contexto de campanha eleitoral.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

Como já foi dito, nossa proposta é, a partir da análise do interdiscurso, do já-dito 

bakhtiniano, para o qual remete todo enunciado, bem como da compreensão das vozes sociais 

que atravessam os enunciados analisados e do tipo de relações dialógicas que elas estabelecem no 

interior desse discurso, identificar a ideologia que subjaz o slogan político. Enfim, nossa proposta 

é essencialmente embasada numa análise discursiva dos slogans políticos, considerando o 

contexto sócio-histórico em que estes foram veiculados. 

5.1 HISTORICIZAÇÃO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA PREFEITO DE NATAL E 

ANÁLISE DISCURSIVA DOS SLOGANS POLÍTICOS 

A capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, recebeu esse sonoro nome em 

virtude da data de sua fundação, 25 de dezembro de 1599. Situa-se na região litorânea do estado, 

sendo conhecida internacionalmente como “a cidade do sol”, cujo clima é agradável e o ar ainda 

bastante puro em relação às capitais dos estados brasileiros. Considerada uma cidade de médio 

porte, começou a se desenvolver na 2ª guerra mundial, com a vinda das tropas americanas para a 

cidade, porém só passou a se projetar no cenário nacional e internacional por meio de seu 

potencial turístico. 

5.1.4 Campanha de 1996  

Em 1992, Aldo Tinoco consegue se eleger prefeito de Natal, com o total apoio da então 

prefeita Wilma de Faria, numa eleição surpreendente, disputada com o deputado federal Henrique 

Eduardo Alves, filho e herdeiro político de um dos líderes do cenário político do estado, o ex-

governador Aluízio Alves5. Aldo Tinoco era completamente desconhecido pelo povo, tinha tudo 

para sair derrotado da disputa, porém sua força estava no apoio que Wilma de Faria lhe deu.  

Resultado: uma disputa apertadíssima na qual a população de Natal vai dormir com a certeza de 

                                                
5Aluízio Alves foi um dos maiores líderes políticos da história do Rio Grande do Norte; representante por excelência 
da família Alves, ingressou muito cedo na vida política, chegando à Câmara aos 23 anos de idade, governou o estado 
e foi ministro do governo José Sarney, e até bem pouco tempo antes de morrer, em maio de 2006, liderava um dos 
mais fortes grupos políticos do estado.  Como jornalista, fundou o jornal Tribuna do Norte, como político, grande 
orador, exercia uma liderança carismática, mas perseguia seus adversários e desafetos. Dividiu o estado nas cores 
verde, que o representava, e vermelho, que representava o grupo adversário, liderado por Dinarte Mariz.    
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que o seu novo prefeito é o deputado Henrique Alves e acorda, inacreditavelmente, com a notícia 

de que o chefe do executivo da cidade de Natal a partir de então é Aldo Tinoco. 

Três anos se passam e começa uma nova corrida para assumir a cadeira de prefeito das 

cidades. Em Natal, não poderia ser diferente.  As alianças se formam, as pré-candidaturas surgem 

e as convenções confirmam os nomes que disputarão aquela eleição. 

Com o apoio do prefeito Aldo Tinoco, o nome de João Faustino, do PSDB (Partido da 

Social Democracia Brasileira), é lançado pela coligação Unidade Popular, que tem como 

principal partido o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), do qual faz parte o 

então Governador do estado Garibaldi Alves. Já a coligação Vontade do Povo lança como 

candidata a ex-prefeita de Natal Wilma de Faria, do PSB (Partido Socialista Brasileiro), que tem 

como principal aliado o PFL6 (Partido da Frente Liberal), ao qual pertence o senador José 

Agripino. A Frente Popular lança a deputada estadual Fátima Bezerra, do PT (Partido dos 

Trabalhadores), aliado do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) na disputa pela prefeitura. 

 Esses são os três candidatos com maiores chances de conseguir se eleger, por isso, 

darei um maior enfoque a eles, mesmo porque os slogans analisados mais adiante serão aqueles 

cujos candidatos tiveram uma maior atuação político-partidária durante a campanha eleitoral.   

Porém, é importante pontuar as outras candidaturas dessa campanha.  O deputado 

estadual Leonardo Arruda, do PDT (Partido Democrático Trabalhista), é candidato pela coligação 

Vitória do Povo. O PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados) rompe com o PT, 

alegando que este vem formando alianças com partidos de direita, e lança candidato próprio, o 

professor secundarista, com atuação marcadamente sindical, Dário Barbosa. E surge um 

candidato desconhecido no meio político, apresentando-se como homem do povo, estudante, que 

anda de ônibus, desprovido de qualquer estrutura política: Geraldo Forte, do PRP (Partido 

Republicano Progressista).  Este último enquadra-se no que Carvalho chama de fenômeno 

eleitoral, ou seja, “candidatos que em um rápido período de tempo são alçados da condição de 

meros figurantes para ocupar posição entre os favoritos ao pódio eleitoral” (2005, p. 54).   

As pesquisas de intenção de voto apontam Wilma de Faria e João Faustino como 

prováveis candidatos a passarem para o 2º turno das eleições, entretanto, o candidato da Unidade 

Popular não consegue superar nas urnas a candidata do PT, Fátima Bezerra, que segue numa 

disputa acirrada com Wilma de Faria pela vaga de prefeito da capital.   

                                                
6 Atualmente, o PFL mudou a nomenclatura do partido para DEM, Democratas.   
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A campanha segue com um embate crítico feito por ambas as candidatas. Fátima 

Bezerra critica a gestão de Wilma de Faria quando esteve à frente da Prefeitura da cidade e ainda 

ressalta a história política de sua opositora, que, segundo a candidata do PT, foi “parida e gestada 

na ditadura militar” (TRIBUNA DO NORTE, 1996).  Dessa forma, Fátima Bezerra enfatiza a 

forte ligação da sua opositora com um dos grupos mais tradicionais da oligarquia política do Rio 

Grande do Norte. Wilma, então Wilma Maia, foi casada com Lavoisier Maia, governador 

indicado pela Ditadura Militar no período de 1978-1982, e iniciou seu percurso político no antigo 

PDS (Partido Democrático Social), partido pelo qual se elegeu prefeita em 1988. Antes disso, 

esteve à frente dos trabalhos assistenciais no governo do marido e na Secretaria de Ação Social 

no governo de José Agripino Maia, primo de Lavoisier Maia, no período de 1982-1986. Assim, 

mesmo presidindo um partido de denominação esquerdista, como é o caso do PSB, a história 

política da candidata Wilma mostra que ela surge a partir do esquema dos Maia, e somente 

quando exerce seu mandato de deputada federal (1986-1988), vai buscando uma certa 

independência em relação a esse grupo, muito embora as  alianças partidárias são marcadamente 

feitas com partidos de maior influência política, como é o caso do PFL, particularmente nesta 

campanha.       

A candidata da coligação Vontade do Povo focaliza suas críticas na gestão do SINTE-

RN, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, do qual sua adversária, Fátima Bezerra7, e o 

grupo que a apóia, esteve à frente por muito tempo. Wilma de Faria acusa o PT de formar uma 

oligarquia no sindicato, por ser um mesmo grupo que comanda a gestão do sindicato durante 

vários mandatos, e ainda ressalta o mau uso do dinheiro pago como contribuição pelos 

professores por parte da gestão do SINTE-RN.  Nesta campanha, especialmente, o PT começa a 

receber algumas críticas segundo as quais o partido vem se “misturando” com partidos de direita.  

O próprio presidente do partido, na época Luís Inácio Lula da Silva, de passagem por Natal, já 

estimulava a candidata Fátima Bezerra a buscar tais alianças, “Lula lembrou aos petistas locais 

que não se deve pedir ‘atestado ideológico’ aos possíveis aliados e sugeriu que a candidata seja 

liberada para fazer campanha” (TRIBUNA DO NORTE, 1996, p. 3).  As críticas a esse tipo de 

postura, estimulada pelo presidente do partido e acatada pela maioria dos políticos petistas, 

                                                
7 Fátima Bezerra participou da criação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN (SINTE-RN), atuou 
como secretária-geral, de 1989 a 1991, e presidente, de 1991 a 1994, sendo também fundadora do Fórum Estadual 
dos Servidores Públicos (MACHADO, 2006). 
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partem de setores mais radicais que não admitem determinadas alianças que o partido tem 

sinalizado fazer. 

Mas, em meio a todas essas críticas, há um ponto de intersecção nas duas candidaturas: 

ambas se colocam como oponentes da gestão do prefeito Aldo Tinoco, as suas propagandas 

tentam dar visibilidade ao aspecto da mudança. Porém, mesmo se apresentando como candidatas 

da mudança, essa suposta ruptura com o grupo que está no poder tem algumas nuances que 

podem ser percebidas pelos vários discursos que circundam as propagandas políticas das 

candidatas, especialmente, seus slogans políticos. 

Análise discursiva dos slogans 

Slogan 1: Wilma –  Natal melhor outra vez 

Nesse slogan, podemos perceber que o verbo de ligação, implícito, ser (Wilma é 

Natal) estabelece uma relação de identidade entre a candidata e a cidade do Natal, relação 

esta que não é nova, ao contrário vem sendo construída, por um lado, pela prestação de 

serviço da candidata à cidade e, por outro, pelo reconhecimento da população natalense ao 

elegê-la para prefeita. O adjetivo melhor, presente no slogan, superlativiza essa identidade, 

é indicativo de qualidade superior, ou seja, como prefeita Wilma representa a melhor opção 

dentre todos os candidatos – Natal com Wilma é melhor do que com qualquer outro.  

Vemos ainda a locução adverbial outra vez, a qual marca o pressuposto de que na 

administração de Wilma de Faria a cidade estava melhor do que na administração do então 

prefeito, com sua possível eleição voltará a ser bem administrada, ou melhor, Natal somente 

terá uma gestão satisfatória se eleger como prefeita a candidata da Vontade do Povo.  Esse 

slogan político resume bem a posição da candidata: ela apresenta-se nesta campanha como 

oposicionista do grupo que administra a cidade, mostrando-se como alternativa de mudança, de 

ruptura com esse grupo, embora tenha sido peça chave do esquema político que elegeu o prefeito 

Aldo Tinoco. 

 Porém, ainda que se apresente como mudança, o slogan em análise faz emergir o 

sentido de que a continuidade é valorada positivamente. O interdiscurso para o qual remete esse 
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enunciado são os discursos de valorização da administração anterior, realizada por Wilma, como 

também os discursos que desqualificam a gestão em vigor, realizada por Aldo Tinoco.  

Além de apontar para o já-dito, o enunciado Wilma – Natal melhor outra vez antecipa 

resposta a discursos de questionamento em relação ao apoio dado por ela na eleição do prefeito 

Aldo. Nesse caso, faz emergir o sentido de que a candidata está se redimindo junto à população 

natalense por ter dado aquele apoio. E, então, dispõe-se a ser novamente prefeita da cidade a fim 

de torná-la melhor, como um dia (em sua administração) esteve.  

A voz social que atravessa esse enunciado aponta para o continuísmo, mesmo Wilma de 

Faria se apresentando como mudança. Tal continuidade diz respeito à sua gestão no executivo 

municipal, a qual foi boa e será novamente. Dessa forma, essa voz estabelece relações dialógicas 

de concordância com os discursos citados, pois todos convergem para uma mesma verdade 

social: a administração de Aldo e seu grupo não foi boa e, portanto, a mudança tem que 

acontecer.    

Do ponto de vista discursivo, podemos perceber que a ideologia veiculada pela 

propaganda, ou seja, o posicionamento social valorativo que atravessa esse enunciado, expressa 

essa ruptura com o grupo que está no poder, e, ao mesmo tempo, sinaliza para o fato de que 

Wilma é a candidata mais preparada para administrar a cidade, pois já tem experiência como 

chefe do executivo. Para Bakhtin – Volochinov (1995), todo signo é ideológico e, para Thompson 

(1995), a ideologia está a serviço da manutenção do poder. Com base nessas idéias, podemos 

dizer que o slogan político em questão carrega ideologia, e ainda está a serviço da manutenção do 

poder, haja vista que a candidata Wilma de Faria, em todo seu percurso político busca se manter a 

frente do poder.   

Slogan 2: Fátima – Só tem ela pra mudar 

Considerando esse slogan, notamos um aspecto importante em sua forma: ela atesta que 

o seu destinatário é o povo, a camada da população mais carente. Isso é perceptível se 

enfatizarmos a forma contraída da preposição para (pra), utilizada no slogan, que busca uma 

maior proximidade com a oralidade, com a linguagem cotidiana, com a fala. Uma outra tentativa 

de aproximação com a linguagem cotidiana é a utilização do advérbio só, mais curto e mais 

próximo da fala do que os similares apenas e somente.   
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Tais aspectos são importantes de serem enfatizados porque revelam a preocupação com 

o destinatário do enunciado. O público que a candidata do PT desejava atingir era exatamente a 

população mais carente, pois, de acordo com pesquisas de intenção de voto que consideravam a 

classe econômica e o grau de instrução dos eleitores, a candidata não tinha bom êxito nas classes 

econômicas mais baixas e também com eleitores cujo grau de instrução também era baixo. É 

importante ressaltar que essa aproximação com a fala também torna o slogan mais fácil de ser 

memorizado e, portanto, mais facilmente repetido, característica que é atribuída por Reboul 

(1975) ao slogan. 

Nesse slogan, podemos perceber também uma candidata que se propõe como alternativa 

de mudança.  Porém, considerando o contexto sócio-histórico desta campanha e o histórico 

político das duas candidatas, podemos afirmar que a palavra mudança proposta por Fátima 

Bezerra não significa, em termos ideológicos, não traz o mesmo valor, a mesma posição social, a 

mesma dimensão axiológica, em relação à outra candidata.  Isso porque a candidata do PT até 

então esteve ligada à esquerda partidária, nunca exerceu um cargo eletivo no poder executivo, o 

partido ao qual é filiada sempre esteve na oposição, inclusive na administração de Wilma de 

Faria.  O material semiótico é o mesmo, as duas candidatas utilizam a palavra mudança para 

nutrir suas campanhas, mas a significação se diferencia conforme a voz social em que esse 

material semiótico está ancorado. (FARACO, 2006). 

Enfim, Wilma de Faria, embora se coloque contra a gestão em vigor, não representa de 

fato mudanças na administração da cidade.  A mudança ocorrerá apenas se Fátima Bezerra for 

eleita, segundo a voz social que atravessa sua propaganda. Isso é indicado pela utilização do 

advérbio só, o qual restringe a possibilidade de mudança proposta por qualquer outro candidato. 

Podemos verificar essa diferença pela ideologia que dá suporte à propaganda da candidata do PT, 

segundo a qual somente ela pode efetivamente realizar as mudanças de que a cidade necessita.  

Na perspectiva discursiva, o interdiscurso para o qual o enunciado em questão aponta é 

justamente o discurso da continuidade que representa a candidata Wilma de Faria, tendo em vista 

que, de acordo com as idéias bakhtinianas, todo dizer é orientado para o já-dito. Ao mesmo 

tempo em que se orienta para o já-dito, o enunciado antecipa resposta, no slogan em questão, isso 

ocorre quando a candidata se coloca como a única que representa mudanças, já antecipando um 

possível posicionamento da outra candidata no sentido de se colocar também como alternativa de 

mudança.   
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Se compararmos o slogan de Wilma de Faria ao de Fátima Bezerra, podemos verificar 

que a voz social que atravessa o slogan da primeira candidata é o discurso da continuidade, que é 

valorada positivamente; já a voz social que atravessa a propaganda de Fátima Bezerra é o 

discurso da mudança, expressando um posicionamento social contrário à continuidade, que, nesse 

caso é valorada negativamente. Dessa forma, os valores em disputa são a experiência como 

governante da cidade, a qual parte da ex-prefeita Wilma de Faria, versus a ruptura com os grupos 

políticos que já estiveram tantas vezes no poder, nos quais se incluem o grupo de Wilma de Faria 

e o do prefeito Aldo Tinoco.   

5.1.5 Campanha de 2000 

As eleições municipais para o cargo mais alto do executivo no ano de 2000 acontecem 

segundo importantes mudanças ocorridas no âmbito eleitoral em todo território brasileiro. Uma 

delas é a possibilidade de reeleição para quem ocupa os cargos eletivos do executivo, nas esferas 

federal, estadual e municipal. A reeleição vigora em nosso país desde 1997, quando foi 

promulgada a Emenda Constitucional 16, a qual institui que o Presidente da República, os 

Governadores dos estados e os Prefeitos das cidades poderão concorrer a um mandato 

consecutivo. Uma outra mudança, esta mais direcionada às eleições para prefeito das cidades com 

menos de 200 mil votantes, foi a informatização do processo eleitoral, que consolidou o voto 

eletrônico em todo país. Assim, o processo de informatização atingiu 100% dos municípios 

brasileiros nesse pleito, sendo a primeira eleição totalmente informatizada do Brasil. 

A cidade do Natal, no ano de 2000, era administrada pela prefeita Wilma de Faria, eleita 

em 1996, numa disputa bastante acirrada com a deputada estadual Fátima Bezerra, vencida no 2º 

turno das eleições por uma diferença de menos de 9.000 votos. Com a possibilidade de disputar 

um novo mandato de prefeita, Wilma de Faria coloca seu nome à disposição de seu partido como 

pré-candidata e explicita que sua candidatura será, na verdade, um julgamento do povo em 

relação a sua administração. 

Antes mesmo das convenções partidárias, as pesquisas de intenção de voto apontam a 

então prefeita como provável vencedora da eleição em 1º turno, paralelo a isso, 45% da 

população aprovam a administração de Wilma de Faria. “Ao assumir a prefeitura pela segunda 

vez, [Wilma] equilibra as finanças, regulariza o pagamento dos salários atrasados, [...] implanta o 
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Tributo à criança [...]” (MACHADO, 2006, p. 435), ações que redimem a prefeita de ter apoiado 

Aldo Tinoco na eleição para prefeito da cidade em 1992, uma vez que, nas palavras de Wilma de 

Faria “o povo de Natal creditava a má gestão de Aldo a mim que o indicou” (MACHADO, 2006, 

p.434). Nessa administração, Wilma consegue tornar Natal um pólo turístico, aproveita as 

comemorações dos 400 anos de fundação da cidade, em 1999, para divulgar a capital, atraindo a 

atenção do turismo, especialmente internacional. Por outro lado, as mesmas pesquisas 

demonstram que Fátima Bezerra é o nome com maior índice de rejeição, seguido do nome de 

Geraldo Forte.  

Após as convenções partidárias, ocorridas em junho de 2000, o quadro de candidatos é 

definido: Wilma de Faria, candidata à reeleição pelo PSB; Fátima Bezerra, do PT; Sonali Rosado, 

pelo PFL, em substituição ao deputado federal Ney Lopes, também do PFL; Dário Barbosa, do 

PSTU; Roberto Ronconi, PSDC (Partido Social Democrata Cristão); Maurison, pelo PTN 

(Partido Trabalhista Nacional); e Raimundo Júlio, pelo PGT (Partido Geral dos Trabalhadores). 

A campanha de 2000 para prefeito tem um início frio, sem agitação, sem grandes 

aglomerações públicas, talvez porque não houvesse candidatos fortes que poderiam competir com 

a enorme popularidade da candidata à reeleição. Dessa forma, as candidaturas que ganham maior 

expressividade são a de Wilma de Faria, representando a continuação do governo, e a de Fátima 

Bezerra, que representava a oposição ao governo, com destaque também para a de Sonali Rosado, 

embora esta, mesmo fazendo parte de um partido de grande expressão nacional, o PFL, não tenha 

conseguido emplacar. 

A estratégia eleitoral do PT na tentativa de minar a crescente candidatura da então 

prefeita é nacionalizar a campanha. Essa tentativa inclui a vinda de políticos petistas com 

projeção nacional, é o caso de José Dirceu, Cristovam Buarque e Arlindo Chinaglia; e ainda a 

divulgação do modo petista de governar, ou seja, o perfil administrativo das prefeituras petistas, 

expondo como as cidades governadas pelo PT, Porto Alegre (RS), Belém (PA) e Santo André 

(SP), eram administradas. A estratégia de nacionalizar a campanha parte da forte rejeição que o 

nome de Fátima Bezerra representa nas camadas mais carentes da população, a qual é beneficiada 

pelos programas assistencialistas implementados pelo governo municipal. Para essa camada da 

população, a administração petista representava a não continuidade da política assistencialista do 

governo Wilma. 
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Em decorrência dessa estratégia eleitoral, o PT local ainda trouxe para o estado a então 

petista e senadora da república, Heloísa Helena, que diz que o PSB não pode ser considerado de 

esquerda por se unir a setores que classifica como o que há de mais condenável na política 

brasileira (DIÁRIO DE NATAL, 2000b). Isso reforça as críticas que vêm sendo feita à candidata 

do PSB, a qual está vinculada ao grupo que apóia o Presidente Fernando Henrique Cardoso. O 

presidente de honra Luís Inácio Lula da Silva também vem a Natal fazer campanha para a 

candidata petista e pede mais empenho por parte da militância local. 

Wilma de Faria divide-se entre a agenda administrativa e a agenda de candidata. Nas 

suas propagandas, mostra as obras realizadas durante seu mandato, sempre com muitos números 

que se desdobram em tantos outros, num ritmo frenético, num jogo rápido de imagens de obras, 

tendo como fundo musical o jingle “Wilma trabalha, trabalha, trabalha”. Focaliza também as 

ações sociais que sua política assistencialista vem implementando, dando continuidade aos 

governos que antecederam sua administração.  É notório que a candidata do PSB faz bastante uso 

de sua propaganda de campanha, inclusive nos logotipos que marcam as ações de seu governo – a 

candidata é acusada de usar em sacos de leite distribuídos à população carente o mesmo “V”

usado em suas peças publicitárias de campanha (DIÁRIO DE NATAL, 2000a). Incrementando 

sua propaganda eleitoral, Wilma lança uma home page (www.wilma-40.com.br) com o objetivo 

de atingir o público internauta.  

Especialmente nessa campanha, o PT local, seguindo uma tendência nacional, começa a 

se preocupar mais com o marketing eleitoral. Essa preocupação resulta num seminário de 

marketing eleitoral com vistas a uniformizar a propaganda eleitoral petista. Isso porque, segundo 

o então presidente estadual do partido, Olavo Ataíde, a maioria dos candidatos do interior não 

sabe lidar com os meios dos quais dispõem, o seminário funciona, então, como um treinamento, 

para ele “a propaganda gratuita dificilmente elege alguém. Mas é preciso orientar o candidato 

para que ele se destaque pela criatividade, e que venda sua idéia” (O POTI, 2000, p. 3).   

Tal mudança de atitude fundamenta-se no fato de que as grandes aglomerações da 

massa popular em torno dos candidatos, de seus eloqüentes discursos, já não são mais vistas. A 

televisão e os demais veículos de comunicação aparecem como poderosas formas de propagar a 

imagem do candidato, constituindo-se em palanques eletrônicos. Assim, partidos que até então 

não investiam de maneira mais contundente no marketing eleitoral tiveram que rever tal postura, 

sob pena de não conseguirem eleger seus candidatos. Dentre esses partidos, está o PT, que vem 
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gradativamente entendendo a importância da propaganda numa campanha eleitoral, sobretudo, na 

sociedade do espetáculo da qual fazemos parte, que privilegia a imagem e que vive uma crise em 

relação às instituições políticas e governamentais.   

A candidata do PSB, como já dissemos, usa a propaganda como fortíssima aliada, e 

ainda conta com a vantagem de ter se candidatado em busca da reeleição sem ter que deixar o 

cargo de prefeita. Confirmando as previsões das pesquisas de intenção de voto, a prefeita de 

Natal, Wilma de Faria, consegue se reeleger no 1º turno das eleições, com uma diferença de 

quase 29% (87.386) dos votos válidos em relação à Fátima Bezerra, segunda colocada no pleito. 

Assim, Wilma consegue eleger-se prefeita de Natal pela terceira vez e ainda fortalece seu grupo 

político, o qual vem ganhando autonomia sob sua forte liderança.    

Análise discursiva dos slogans 

Slogan 1: Wilma – A favor de Natal 

Como vimos, em sua segunda gestão Wilma de Faria sofre ainda severas críticas por ter 

sido considerada responsável pela eleição do ex-prefeito Aldo Tinoco, a ela é atribuída a má 

atuação que o ex-prefeito teve frente à prefeitura de Natal. Wilma tenta se desvincular a todo 

custo dessas críticas, implementando políticas de apoio ao turismo e projetando a imagem da 

cidade no cenário turístico nacional e internacional, do qual até hoje não saiu. Essa é uma das 

ações que marca sua segunda gestão – com isso, Wilma tenta se redimir do fatídico apoio a Aldo 

Tinoco. 

 Dessa forma, o slogan político da candidata Wilma de Faria faz emergir o sentido da 

continuidade do governo Wilma, dessa vez acrescido do valor de que quem não está com Wilma 

está contra Natal. Esse pressuposto instaura-se com o uso da expressão a favor de, ou seja, a 

candidata, embora tenha parecido estar contra Natal, na medida em que ajudou a eleger o 

candidato que foi um desastre administrativo, é, contrariando esse pensamento, favorável ao 

desenvolvimento da cidade, nos vários aspectos administrativos. 

Uma outra dimensão desse slogan está no sentido de que Wilma está do lado da cidade, 

não de uma coligação, um grupo, ou apenas uma pessoa. Emerge daí o sentido de que ela 
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trabalhou pelo desenvolvimento da cidade, para melhorá-la outra vez, sendo, portanto, favorável 

a ela; e dar continuidade a essa forma de governar é estar, também, a favor de Natal.    

Assim, a voz social que atravessa esse enunciado é a voz do continuísmo, porém num 

sentido ainda mais positivo se comparado ao de 1996, pois está ancorado no valor atribuído à 

expressão a favor presente no slogan. O interdiscurso para o qual aponta esse enunciado é o 

discurso de que Wilma em um determinado momento de sua trajetória política esteve contra 

Natal, porque esteve a favor de Aldo Tinoco. Nesse sentido, a voz do continuísmo entra em 

confronto com os já-ditos, estabelecendo uma relação dialógica de oposição, de posicionamentos 

sociais contrários. Isto é, uma voz aponta para a necessidade da reeleição de Wilma porque ela 

realmente trabalha pelo desenvolvimento da cidade, nos aspectos social e econômico, centrando 

sua administração na melhoria de vida do natalense; uma outra voz, a qual surge por meio do 

interdiscurso, aponta para o discurso de que Wilma esteve sempre ligada a quem está no poder, 

pela sua história e prática política. 

Ideologicamente, o posicionamento social valorativo que se expressa por intermédio do 

slogan A favor de Natal é o de uma candidata que busca restabelecer a confiança de seu 

eleitorado. Em um dado momento de sua trajetória política, conforme já comentamos, Wilma de 

Faria esteve ao lado de um grupo político cuja administração não foi bem sucedida, porém, como 

essa candidata é comprometida com o bem-estar do povo natalense, ela rompe com tal grupo e 

volta a administrar a cidade. Com isso, prova que sempre pensou no desenvolvimento da cidade 

como um todo, independentemente de grupos políticos aos quais tenha apoiado, tentando, assim, 

restabelecer a confiança do eleitorado em sua figura política.  

Slogan 2: Fátima – Pode confiar 

Como dissemos anteriormente, a candidata do Partido dos Trabalhadores, Fátima 

Bezerra, surge nessa campanha com um alto índice de rejeição, já indicado nas pesquisas de 

intenção de voto. Ao contrário do que ocorreu em 1996, quando a mesma candidata, em disputa 

com Wilma de Faria, obteve um ótimo desempenho nas urnas, perdendo a eleição por uma 

pequena diferença de votos, em 2000, a campanha de Fátima parece não emplacar, especialmente 

nas fatias mais carentes da população natalense. Assim, podemos perceber que a locução verbal, 
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pode confiar, a qual compõe o slogan de Fátima, sinaliza nessa direção: a falta de confiança de 

uma considerável parte dos natalenses em relação à candidata petista. 

A locução verbal composta pelo verbo auxiliar mais o verbo principal, respectivamente 

– pode confiar –, modaliza a linguagem imperativa que marca o discurso petista; o verbo poder

exerce esse papel modalizador, ao mesmo tempo em que é a marca da linguagem da propaganda, 

que estimula o consumidor a comprar o produto, pois dirige-se diretamente para ele. É o que 

ocorre na campanha eleitoral, uma espécie de mercado, no qual os candidatos são os produtos a 

serem consumidos e os eleitores os consumidores desses produtos.  

O outro verbo que compõe o slogan de Fátima, confiar, faz emergir o valor que, nessa 

campanha, vem sendo perseguido pela coligação petista, em especial pela candidata Fátima 

Bezerra: o da confiabilidade. Assim, o sentido que emerge desse slogan é o de que a mudança 

proposta pela outra candidata na última eleição e não acontecida durante sua gestão ocorrerá com 

Fátima Bezerra. 

A voz social que atravessa o enunciado em questão é a voz da mudança, porém, 

diferentemente da campanha de 1996, acrescida da confiabilidade. O interdiscurso aponta para os 

discursos que desvalorizam a proposta petista de administração e põem em xeque a confiança do 

povo nessa possível administração. O interdiscurso é o discurso do “pé atrás” em relação à 

administração petista. Daí porque, durante a campanha, o PT usou como estratégia eleitoral a 

divulgação do modo petista de governar, mostrando as grandes cidades que eram governadas por 

administrações petistas e trazendo diversos políticos de projeção nacional na tentativa de dar 

credibilidade à campanha local.  

O posicionamento social valorativo, a ideologia no sentido bakhtiniano, que é expresso 

nesse enunciado é o de uma candidata que se coloca como mudança, em contraposição à 

candidata Wilma de Faria, que representa o poder, do qual fez questão de  estar à frente. Nesse 

sentido, do enunciado  pode confiar em Fátima emerge uma voz social  que não confia na outra 

candidata, ou que confiou e após sua gestão se decepcionou. Ao mesmo tempo, os valores que 

atravessam o slogan em questão apontam para a questão da confiabilidade no próprio PT, e 

portanto em sua candidata, sem necessariamente haver comparação entre uma candidata e outra, 

ou seja, por nunca ter chefiado nenhum cargo do executivo na cidade do Natal, por sua postura 

até então considerada radical, a confiabilidade na administração petista ainda é frágil.   
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Os slogans de Wilma de Faria (A favor de Natal) e de Fátima Bezerra (Pode confiar) 

disputam valores relacionados à confiabilidade do eleitorado. No entanto, Wilma busca 

restabelecer a confiança e Fátima Bezerra luta por um crédito dessa confiança. Isso se dá porque 

as candidatas possuem trajetórias políticas diferenciadas, sujeito e história se refletem no 

enunciado, conforme compreende a teoria bakhtiniana.  

5.1.6 Campanha de 2004  

A campanha para prefeito de Natal em 2004 marca a história política do Rio Grande do 

Norte. Isso ocorre não pela sua competitividade, como aconteceu em campanhas anteriores, a de 

1996, por exemplo, tanto em Natal como em Mossoró, ou pelo excesso de propaganda política, 

que a cada campanha vem aumentando e sendo decisivo na hora do voto, mas porque uniu, pela 

primeira vez, as duas maiores forças políticas do estado, até então vistas como antagônicas, 

adversárias desde sempre; dois grupos que polarizaram a política do estado e que se revezaram 

entre situação e oposição. Esses dois grupos são representados, atualmente, pelo DEM, liderado 

pelo senador José Agripino Maia, e pelo senador Garibaldi Filho, do PMDB. Também 

conhecidos pelos sobrenomes Maia/Alves, ou por símbolos que os representam na política local, 

como as cores vermelha/verde, e as aves arara/bacurau.       

  Em 2002, a então prefeita de Natal, Wilma de Faria (PSB), renuncia ao cargo para se 

candidatar ao governo do estado, contrariando o acordo que fizera com a Unidade Popular, 

liderada pelo governador Garibaldi Filho (PMDB). Ao se lançar candidata a chefe do executivo 

municipal, Wilma de Faria rompe com a Unidade Popular, cujo candidato era Fernando Freire, 

vice-governador na administração de Garibaldi Filho.  Esse fato causa um enorme ranço entre o 

grupo de Wilma, que consegue se eleger, e o grupo de Garibaldi, que amarga a derrota. O grupo 

da Vontade Popular, liderado pelo PFL, embora tenha lançado candidato próprio, apóia Wilma 

quando a disputa vai para o 2º turno. 

Passada a campanha de 2002, com todas as conseqüências acarretadas pelas alianças e 

rompimentos, vem a campanha de 2004. O grupo da governadora, liderado pelo PSB, não 

consegue estabelecer um diálogo consensual em relação ao candidato a vice-prefeito na chapa de 

Carlos Eduardo Alves, prefeito da capital e provável candidato à reeleição.  O prefeito seria o 

candidato “natural” da aliança PSB/PFL, não fosse a indefinição em torno do vice, o qual para 
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José Agripino deveria ser o seu filho Felipe Maia, que nunca havia disputado um cargo eletivo, 

mas para a governadora deveria ser a jornalista Micarla de Souza, filha do senador falecido 

Carlos Alberto de Souza, herdeira do grupo de telecomunicações Ponta Negra.         

Já com pretensões políticas, a jornalista Micarla de Souza, apresentadora de um 

programa jornalístico de grande credibilidade, filia-se ao Partido Progressista (PP), e por esse 

motivo seu nome é colocado à disposição para ser analisado em pesquisas de intenção de voto, 

como candidata da Unidade Popular.  Porém, seu nome esbarra no de Luiz Almir, cujo 

desempenho nas primeiras pesquisas é muito bom, e Micarla, mesmo tendo crescido nas 

pesquisas, acaba retirando seu nome da candidatura à prefeita.  Assim, o grupo da governadora, 

grande patrona da candidatura de Carlos Eduardo Alves, opta por convidar Micarla de Souza para 

compor a chapa do prefeito. 

Com isso, o senador José Agripino Maia afasta-se da articulação e resolve lançar 

candidato próprio, alegando quebra de compromisso do prefeito ao trocar o PFL por Micarla.  

Numa aliança com o inexpressivo PAN, Partido dos Aposentados da Nação, lança como 

candidato à prefeitura o deputado federal Ney Lopes (PFL) e a ex-vereadora Sonali Rosado como 

vice da coligação Vontade do Povo. 

Já a Unidade Popular tem como candidato a prefeito de Natal o deputado estadual Luiz 

Almir (PSDB). Vereador por dois mandatos, foi eleito para a Assembléia Legislativa do estado 

em 2002, como candidato mais votado da capital, além disso, apresentava um programa de TV de 

forte apelo popular.  Sua base eleitoral sustentava-se predominantemente na Zona Norte da 

cidade, onde reside e mantém a Fundação Augusto Severo, cuja função é prestar serviços 

assistenciais à população.  Aliada à fundação, Luiz Almir complementa sua política 

assistencialista com o programa Linha Dura, no qual viabiliza, por intermédio de empresas, ajuda 

para as pessoas carentes, distribui remédios, cesta básica e até dinheiro.  Com todos esses 

atributos populistas, Luiz Almir desponta em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto até 

o momento das convenções, e a partir daí, sempre em segundo lugar. 

Em meio a uma crise nacional, que mescla corrupção, pouco crescimento econômico e 

falhas nos programas sociais, especialmente o Fome Zero e o Bolsa Família, o PT procura sair do 

isolamento.  Para tanto, tenta fechar aliança com o PMDB, sem êxito, e com o PCdoB, com o 

qual também não consegue, pois este já estava apoiando o prefeito. A deputada federal Fátima 

Bezerra, eleita em 2002 com a maior votação do estado, disputa a cadeira de prefeito pela terceira 
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vez, no entanto, agora aparece com um índice de rejeição altíssimo, seguida de Luiz Almir, em 2º 

lugar.  A crise nacional do partido influencia diretamente a situação local, tornando a candidatura 

de Fátima Bezerra um fiasco. 

Após as convenções partidárias oficializarem as candidaturas desta campanha, o quadro 

de coligações fica assim definido: a Vitória do Povo, encabeçada pelo prefeito Carlos Eduardo 

Alves e pela vice Micarla de Souza; a Vontade do Povo, que traz a candidatura do deputado 

federal Ney Lopes e da ex-vereadora Sonali Rosado como candidata a vice; a Unidade Popular, 

cujos candidatos Luiz Almir e Luiz Eduardo Carneiro compõem a chapa que concorre a prefeito e 

vice, respectivamente; e a Frente Popular de Natal, da candidata Fátima Bezerra e do vice 

Adelmaro Cavalcante.   

 Outros candidatos também se lançam, porém com pouquíssima expressividade política, 

é o caso de Dário Barbosa, pelo PSTU, de Leôncio Prudêncio, pelo PHS (Partido Humanista da 

Solidariedade), e do sargento reformado do Exército, Miguel Mossoró, do PTC, que obteve um 

inacreditável terceiro lugar, com 18% dos votos válidos, estando à frente de candidatos com uma 

longa trajetória política, como Ney Lopes e Fátima Bezerra.  Miguel Mossoró enquadra-se no já 

referido fenômeno eleitoral.  Com propostas mirabolantes, como a construção de uma ponte que 

ligasse Natal ao arquipélago de Fernando de Noronha, e o slogan de campanha “Mãozada neles”, 

Miguel Mossoró arrebata os votos daqueles que se dizem decepcionado com a política e querem 

deixar registrado o seu protesto. 

A campanha segue em torno da polarização dos candidatos que representam o grupo da 

governadora, e o grupo dos ex-governadores Garibaldi Filho e Geraldo Melo.  Inclusive, tanto 

Wilma de Faria quanto Garibaldi Filho foram alvos freqüentes de críticas por parte dos 

adversários, como se fossem eles os próprios candidatos.  Os candidatos da Vontade do Povo e da 

Frente Popular ficaram isolados, até porque não conseguiram compor uma aliança mais 

significativa com outros partidos, desempenhando um papel meramente de figurante.   

    O candidato da Unidade Popular, Luiz Almir, tenta construir a imagem de Carlos 

Eduardo como sendo um político arrogante e pouco popular, completamente diferente dele, que é 

um homem do povo, morador da Zona Norte da capital, e que conduz sua campanha eleitoral 

realizando serestas nos bairros da cidade, o que ficou conhecido como serestão 100% Natal

(fazendo referência ao slogan de sua campanha), nos quais ele próprio cantava. Nos discursos de 

Luiz Almir, freqüentemente, a imagem de Carlos Eduardo é associada à lentidão e à omissão, um 
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administrador que transfere os problemas de ordem municipal para a esfera estadual. Assim, Luiz 

Almir despontava nas pesquisas como um dos favoritos à eleição, tendo na Zona Norte da capital 

seu principal reduto eleitoral.  Seu desafio era diminuir a forte rejeição que sofria por parte da 

classe média e da elite política, que não conseguiam aceitar o estilo “desbocado” do candidato. 

(SPINELLI, 2005?). 

O candidato Carlos Eduardo Alves pertence a uma das famílias mais tradicionais da 

política do estado, sobrinho de Aluízio Alves, primo de Garibaldi Filho e de Henrique Alves, 

rompe com sua família para apoiar a candidatura de Wilma de Faria ao governo do estado, tendo 

em troca a possibilidade de ficar com a prefeitura de Natal e de quebra ainda ser candidato à 

reeleição, o que efetivamente aconteceu.  Tem como patrona de sua candidatura a governadora 

Wilma e um estilo de governar muito parecido com o dela, inclusive no que diz respeito à 

propaganda de seu governo e de sua campanha política.  Enfatizando as obras que tinha feito à 

frente da prefeitura, e aquelas realizadas por sua antecessora, Carlos Eduardo reza na mesma 

cartilha de Wilma, prometendo dar continuidade ao que tinha feito.  A propaganda de governo 

dava visibilidade aos números, aos dados estatísticos, sempre num ritmo alucinante, o slogan

dizia “Natal não pode parar”, deixando a sensação de que o prefeito trabalhava muito. Assim 

também ocorria na administração de Wilma, cujo slogan dizia “Wilma trabalha, trabalha, 

trabalha”, num ritmo nervoso, acelerado, que acompanhava imagens de obras, num estilo de 

vídeo-clipe, com lindas imagens, nas quais apareciam funcionários felizes e uma população 

satisfeita. 

Carlos Eduardo e Luiz Almir disputam a campanha no 2º turno, dividindo as forças 

políticas na capital em dois grandes blocos.  O bloco da governadora, que notoriamente 

influenciou as cinco últimas campanhas para prefeito da cidade, das quais três foram vencidas 

diretamente por ela, e em duas delas conseguiu eleger seu candidato; e o bloco do senador 

Garibaldi Filho, político de muito carisma, ex-prefeito da cidade, governador por dois mandatos, 

que conseguiu reunir num só grupo duas forças políticas até então adversárias: o clã dos Alves e 

o clã dos Maias. (SPINELLI, 2005?) 

Essa união ocorreu no 2º turno da campanha, quando José Agripino Maia concede seu 

apóio à candidatura de Luiz Almir, da Unidade Popular.  A coligação, a partir dessa adesão, 

comporta cinco ex-governadores: Aluízio Alves, José Agripino Maia, Garibaldi Filho, Geraldo 

Melo e Fernando Freire.  Uma aliança jamais vista em toda a história política do estado.  Wilma 
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de Faria, numa estratégia de marketing eleitoral, logo trata de comentar acerca da aliança e diz 

que está “pintada para a guerra contra os caciques” e acrescenta que “não tem medo dos caciques 

políticos porque está do lado do povo”. (GOVERNADORA ..., 2004, p.3).  

Ao final da eleição, Carlos Eduardo Alves é reeleito; embora com uma pequena 

diferença de 3,84%, ele ganhou em três das regiões eleitorais, a Sul, a Leste e a Oeste, perdendo 

apenas na região Norte.  Mesmo com uma diferença inexpressiva entre os dois candidatos, a 

campanha de 2004 para prefeito de Natal fortalece ainda mais a extraordinária liderança política 

da governadora Wilma de Faria.          

Análise discursiva dos slogans  

   

Slogan 1: Carlos Eduardo – O prefeito da gente 

Focalizando o contexto sócio-histórico em que esse slogan foi veiculado, vimos  que o 

prefeito Carlos Eduardo Alves, candidato à reeleição, teve sua candidatura “apadrinhada” pela 

governadora Wilma de Faria, e tanto sua forma de administrar quanto de fazer a propaganda de 

seu governo foram aprendidas na cartilha da governadora. 

Nesse sentido, o slogan de campanha do prefeito está diretamente ligado à propaganda 

do governo Wilma, cujo slogan é O governo de todos.  Estruturalmente, em ambos os casos, o 

substantivo é núcleo da frase e o seu complemento, um pronome.  Ideologicamente, os valores 

atribuídos ao candidato veiculados no enunciado em questão são os mesmos valores atribuídos à 

governadora, ou seja, é o caso de um candidato que se mostra inteiramente ligado a esse governo, 

e essa marca ideológica revela-se inteiramente no slogan de campanha do prefeito. 

Em relação ao interdiscurso, o slogan O prefeito da gente faz emergir um discurso já 

cristalizado na memória discursiva da população natalense: o discurso de valorização do que é 

nosso, do que é da terra.  Esse já-dito circula na memória discursiva do povo nordestino, numa 

atitude de valorizar o que é da terra, em detrimento ao que é de fora. A conhecida oposição entre 

o aqui/lá, também explorada na publicidade de uma rede de supermercados local, cujo slogan é 

gente da terra da gente, em oposição aos supermercados oriundos de outros estados e até de 

outros países.   



80

Há nesse slogan a presença de diferentes vozes sociais que expressam diversas verdades 

sociais. Podemos identificar os discursos de valorização do que é nosso, do que é da terra, bem 

como os discursos que fazem surgir a identificação do candidato Carlos Eduardo com a 

governadora Wilma de Faria, patrona de sua campanha e peça fundamental para sua reeleição, 

haja vista sua forte influência política em relação à população da cidade.  Essas diferentes vozes 

dão suporte ao discurso do slogan do candidato, que é sua propaganda política, cujo objetivo 

maior é vender sua imagem como melhor representante para exercer o cargo público a que se 

propõe. 

 As relações dialógicas estabelecidas por meio das vozes sociais ratificam os discursos 

citados, na medida em que projetam positivamente a imagem do prefeito e candidato à reeleição. 

Nesse sentido, retomamos as idéias de Bakhtin (1990), para quem não existe discurso que não 

seja cercado de outros discursos, ao contrário: o discurso é permeado pelo discurso alheio, pela 

voz do outro.  

Posto isso, podemos falar da imagem do interlocutor, a quem se dirige o slogan de 

campanha, na medida em que o slogan já é uma resposta a outros enunciados que vieram antes 

dele e também suscita outras respostas que virão depois dele, já que todo enunciado é um elo na 

cadeia de muitos enunciados (BAKHTIN, 2003).  Assim, o slogan certamente é elaborado tendo 

em vista uma reação-resposta dos outros, do destinatário, que, no caso do contexto eleitoral, são 

os eleitores da cidade. 

Considerando o destinatário para o qual se dirige o slogan político, ou seja, a relação 

desse enunciado com o seu interlocutor, percebemos que os discursos que dão suporte a esse 

slogan, as vozes sociais que o atravessam, ressoam na memória discursiva da população 

natalense, ratificando a imagem do candidato diante dos seus eleitores. 

Do ponto de vista ideológico, no sentido bakhtiniano do termo, os valores veiculados 

por esse enunciado são atribuídos à figura do prefeito, isto é, um candidato que administra para o 

povo, que está comprometido com ele. O slogan parece dar esse atestado, quando se produz uma 

seqüência do tipo o prefeito da gente, aparece uma voz que não é a do candidato, mas a voz da 

população da cidade.  Dentro do contexto de eleição, a possessividade do termo da gente parece 

vir da “boca” do povo, o qual afirma que o atual prefeito é presente, governa para todos, sem 

distinção de classe social, cor, escolaridade etc. Enfim, põe em relevo a aprovação da atual 
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administração do município, causando a impressão de que o candidato está apto a governar 

novamente a cidade. 

  

Slogan 2: Luiz Almir8 – a)100% Natal;  b)O povo na prefeitura 

Até chegar à candidatura a prefeito, Luiz Almir aparecia em suas propagandas nos 

outdoors e faixas espalhadas pela cidade com o slogan: Luiz Almir – 100% Zona Norte. 

 Isso porque o candidato mora na Zona Norte de Natal e se assume como defensor desse 

lugar.  As obras realizadas em benefício dessa região da cidade, especialmente as de maior 

visibilidade, como calçamento de ruas, praças, passarelas, reformas de escolas, postos de saúde 

etc., vinham quase sempre acompanhadas com uma faixa, cuja mensagem dizia que aquela obra 

era uma reivindicação de Luiz Almir e, em seguida, o slogan 100% Zona Norte. A ideologia 

veiculada nesse slogan é a de que Luiz Almir é um homem que não esquece suas origens, ao 

contrário, luta pela melhoria do lugar onde reside, um lugar que é discriminado, pois constitui a 

periferia, predominantemente composta pela população mais carente da cidade. 

  A partir do lançamento de sua candidatura a prefeito, a propaganda do Deputado foi 

estendida para toda a cidade.  Esse slogan mostra um candidato que vai governar para toda Natal, 

sem privilegiar região alguma e, principalmente, sem discriminar a Zona Norte, o que, segundo 

ele, acontece na atual administração.   

No que diz respeito ao interdiscurso, os slogans 100% Natal e 100% Zona Norte 

atualizam na memória discursiva do povo natalense os seguintes enunciados: 

100% negro 
100% nordestino 

Estes são veiculados, na sua grande maioria, em camisetas e adesivos de carros, por pessoas que 

se aceitam como negras ou nordestinas e que têm orgulho disso, expressando essa aceitação para 

todo o resto da sociedade.  Então, no slogan do candidato Luiz Almir atravessa uma voz social 

que expressa o valor da aceitação, isto é, a ideologia subjacente a esse enunciado mostra que para 

governar para todos é preciso que não haja discriminação, ou privilégio de uma classe social em 

                                                
8 A campanha do candidato Luiz Almir divulgou dois slogans políticos: o slogan a) foi mais difundido, 
especialmente em áudios, como jingles, propagandas em rádio, carro-de-som, nos serestões promovidos pelo 
candidato  etc; o slogan b) foi menos difundido em relação ao a), sendo veiculado em santinhos e adesivos.  



82

detrimento de outra.  É preciso uma administração que vá a todos os lugares, que atenda a todas 

as pessoas, especialmente àquelas mais necessitadas. 

  Consideremos ainda que os discursos que dão suporte ao slogan 100% Natal trazem a 

imagem do interlocutor, na medida em que fazem ressurgir o enunciado 100% negro, 100% 

nordestino e 100% Zona Norte, pois essa região é discriminada não só pelas administrações, mas 

também pelos próprios habitantes da cidade.  Antecipando uma atitude responsiva dos 

destinatários, o slogan já expressa um posicionamento, o de que a administração da cidade deve 

ser democrática, e não excludente. Além desse posicionamento, ressoa também uma outra voz, 

que aponta para o não-dito, segundo o qual todas as administrações que passaram pela cidade são 

excludentes.   

As vozes sociais que atravessam essa materialidade lingüística estabelecem relações 

dialógicas de discordância com todo discurso de cunho preconceituoso, inclusive com as 

administrações excludentes, as quais governam apenas para uma elite privilegiada. Assim, 

podemos perceber a multiplicidade de vozes que perpassam o discurso, numa permanente luta, 

numa guerra de discursos na qual essas vozes expressam os valores veiculados pelos enunciados. 

Tais valores expressam, portanto, a ideologia da inclusão,na medida em que contempla os 

segmentos marginalizados da sociedade.     

Nesse sentido, o slogan O povo na prefeitura reitera a ideologia da inclusão, uma vez 

que associa a imagem do candidato ao povo, ou seja, Luiz Almir na prefeitura significa um 

governo que vai atender aos anseios do povo, uma vez que o candidato faz parte do povo, por sua 

origem, condição, escolaridade etc. O interdiscurso para o qual aponta esse enunciado é a história 

do candidato adversário, Carlos Eduardo, que vem de uma família elitizada, dona de meios de 

comunicação e tradicionalmente atuante na política norte-rio-grandense. Assim, a voz social que 

atravessa esse enunciado expressa o sentido de que Carlos Eduardo na prefeitura não contempla o 

povo, mas a continuação de uma elite política a qual permanentemente esteve no poder.   

Os valores veiculados pelo slogan b) do candidato Luiz Almir expressam atributos 

populares, com os quais o próprio candidato se identifica. Portanto, como dissemos 

anteriormente, veicula a ideologia da inclusão, contrapondo-se aos discursos segundo os quais só 

a elite governa, ficando o povo sem vez.      

Com relação aos slogans de propaganda política de Carlos Eduardo – o prefeito da 

gente – e de Luiz Almir – 100% Natal e O povo na prefeitura –, podemos perceber que o 
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primeiro veicula valores que associam o prefeito à figura política da governadora Wilma de Faria, 

como a popularidade, por exemplo; já o segundo enunciado veicula valores ligados à inclusão, ou 

melhor, valores opostos ao preconceito e à discriminação. Nessa guerra ideológica, não apenas 

partidos, grupos políticos, e coligações disputam o poder, mas os valores que constroem as 

imagens dos personagens políticos entram nessa disputa mercadológica, extremamente 

relacionada ao consumo, pelo voto do eleitor. 
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5.2 HISTORICIZAÇÃO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA PREFEITO DE 
MOSSORÓ E ANÁLISE DOS SLOGANS POLÍTICOS 

A cidade de Mossoró fica a 277 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e a 260 

km de Fortaleza, capital do Ceará; está situada na região sertaneja do estado, sendo considerada a 

capital do Oeste, por ser a segunda maior cidade do estado, em termos populacionais e 

territoriais, como também por sua importância econômica e cultural. É carinhosamente conhecida 

como a “terra do sol, do sal e do petróleo”, mas também pelo pioneirismo e espírito libertário de 

seu povo, revelados pelos feitos históricos da Abolição dos Escravos em 1883 (5 anos antes da 

Lei Áurea); Motim das Mulheres em 1875;  Primeiro Voto Feminino no Brasil, de Celina 

Guimarães, em 1928; e  Resistência ao bando do mais famoso cangaceiro do Nordeste, o bando 

de Lampião, em 1927. 

5.2.1 Campanha de 1996 

No ano de 1996, Mossoró estava sendo governada, pela terceira vez, por Dix-Huit 

Rosado9, membro da família mais tradicional da política de Mossoró. Antes mesmo das 

convenções, Dix-Huit aponta como seu candidato o empresário Valtércio Silveira, o que irrita a 

maioria dos vereadores, pois grande parte destes estava tendenciosa a dar apoio à ex-prefeita e 

possível candidata pelo PFL Rosalba Ciarlini Rosado. Esse fato provoca grandes ruídos entre a 

câmara de vereadores e o prefeito, refletindo, inclusive, nos projetos mandados àquela casa pela 

prefeitura, os quais passaram a ser vetados amiúde.   

Após a realização das convenções partidárias, que cada vez mais vêm se tornando um 

fenômeno festivo do que propriamente político, com muito dinheiro gasto em propaganda, o 

quadro de candidatos fica assim definido: pela coligação Força do Povo, os candidatos são 

Rosalba Ciarlini e Antônio Capistrano, os quais pertencem ao PFL e PSDB, respectivamente; a 

coligação Reconstruir Mossoró lança Sandra Rosado, do PMDB, e Francisco José, do PSB; 

Valtércio Silveira e Edite Souto são os candidatos da coligação Mobilização e Trabalho, cujos 

principais partidos são PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) e PMN (Partido da Mobilização 

                                                
9 O médico Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia foi senador da República, deputado federal, deputado estadual 
constituinte, em 1947, além de governar Mossoró por três mandatos. Morreu em 22 de outubro de 1996 aos 84 anos, 
antes de finalizar seu último mandato como prefeito da cidade. (MACHADO, 2006) 
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Nacional); e o PT, aliado ao PCdoB, lança como candidatos a prefeito e vice-prefeito, 

respectivamente, Jorge de Castro e Neto Vale.  Das cinco candidaturas, apenas duas se 

destacaram durante todo o período de campanha: a de Rosalba Ciarlini e a de Sandra Rosado.  

A médica pediatra Rosalba Ciarlini foi a primeira mulher a ser eleita prefeita de 

Mossoró; seu ingresso na política se deu por meio dos Movimentos Comunitários dos quais  

participava, e, obviamente, pelo parentesco com a família Rosado, uma vez que se casou com o 

ex-deputado estadual Carlos Augusto Rosado, filho de Dix-sept Rosado e sobrinho de Dix-Huit 

Rosado, então prefeito da cidade. A candidatura de Rosalba Ciarlini e Antônio Capistrano 

(professor, ex-reitor da UERN – Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – e ex-deputado 

estadual) era tida pela imprensa como imbatível, de acordo com o jornal Gazeta do Oeste (1996a, 

p.3), isso porque os dois componentes da chapa tinham alta popularidade na região. 

Assistente social e bacharel em Direito, filha do ex-deputado Vingt Rosado, Sandra 

Rosado ingressou na vida pública como vice-prefeita na gestão do tio Dix-Huit Rosado no 

período de 1963 a 1967, na qual também foi secretária municipal de Ação Social, e novamente 

vice-prefeita no terceiro e último mandato de Dix-Huit, dessa vez rompendo com o tio para ser 

candidata à prefeitura. No dia 25 de outubro de 1996, Sandra assume a prefeitura de Mossoró, por 

ocasião da morte do prefeito Dix-Huit Rosado.  

A candidatura de Sandra Rosado e Francisco José (enfermeiro, deputado estadual) 

parece ser a única que tem expressividade para competir com Rosalba Ciarlini, sabendo disso 

Sandra vai ao ataque com vistas a bipolarizar com Rosalba a eleição, o que exatamente acontece. 

Tal estratégia coloca Rosalba diante das prováveis irregularidades cometidas por ela quando 

esteve à frente da prefeitura de Mossoró, em função disso sobram pedidos de impugnação de sua 

candidatura, entretanto tais pedidos apenas servem para dar mais um incremento ao discurso de 

campanha dessa candidata, pois esta se coloca como vítima de um complô político que não deseja 

o desenvolvimento da cidade de Mossoró.   

O embate entre Rosalba e Sandra acentua-se mais ainda, porém, as estratégias das duas 

candidatas se diferenciam. Enquanto Sandra Rosado ataca Rosalba pela  administração que esta 

realizou na prefeitura da cidade, Rosalba tenta seguir alheia às denúncias, inclusive sem 

comparecer aos debates, evitando o confronto direto com seus adversários. A estratégia política 

de Rosalba é cair em campo na busca de votos, num contato direto com os eleitores, investindo 
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na simbologia da “rosa vermelha”, que representa, simultaneamente, a delicadeza da rosa 

(feminilidade, sensibilidade) e a ousadia da cor vermelha (luta, paixão).   

Sandra Rosado recebe importantes apoios, como o do senador da República e ex-

governador do estado, Geraldo Melo, do governador do estado, Garibaldi Filho, licenciado do 

cargo para dar mais atenção à campanha da candidata, e do governador em exercício Fernando 

Freire, que aproveita para inaugurar importantes obras em Mossoró, dentre elas o tão esperado 

terminal rodoviário da cidade.   As propostas da candidata são focalizadas no programa social 

“Casa para o povo”, o qual previa a construção de milhares de casas para a população mais 

carente, por meio de uma parceria entre a prefeitura e os próprios moradores, que construiriam 

suas casas em regime de mutirão.       

A crise entre o executivo e o legislativo agrava-se, tendo como estopim o veto dos 

vereadores ao pedido de autorização de um empréstimo por parte da prefeitura a um determinado 

banco estrangeiro. Por esse motivo e por ter a maior parte da bancada apoiando a candidatura de 

Rosalba, a câmara passa a ser repudiada por uma parte da imprensa mossoroense, sendo 

denominada “câmara municipal de Mossoró $A” (GAZETA DO OESTE, 1996b, p. 3). Tal crise 

reflete-se na administração do município, que, sem dinheiro, é obrigado a repassar recursos e, por 

isso, suspende os salários dos servidores municipais, influenciando diretamente o plano político. 

Em meio a esse caos administrativo, o prefeito Dix-Huit Rosado já percebe que seu candidato, 

Valtércio Silveira, não terá chances no pleito, e começa a tender para a candidatura de sua 

sobrinha Sandra Rosado. 

O pleito de 1996, ocorrido em 3 de outubro, foi considerado um dos mais conturbados, 

com muita propaganda de boca de urna e muita confusão entre os correligionários de Rosalba 

Ciarlini e Sandra Rosado. Os meios de comunicação da cidade, todos explicitamente ligados a 

algum grupo político, também faziam propaganda política de seus candidatos, tanto no dia da 

eleição quanto durante toda a campanha, motivo pelo qual três emissoras de rádio foram autuadas 

pela Justiça Eleitoral. O fato é que Rosalba Ciarlini Rosado vence o pleito com 62,64% dos votos 

válidos, consagrando-se campeã de votos do Brasil.                           
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 Análise discursiva dos slogans  

Slogan 1: Rosalba – Todos na reconstrução de Mossoró 

O slogan utilizado na campanha eleitoral de Rosalba – Todos na reconstrução de 

Mossoró – ganha a conotação de uma convocação, uma conclamação. A propaganda parece 

estar conclamando a todos, sem distinção, para lutar por um ideal comum: reconstruir Mossoró. 

O pronome indefinido todos, utilizado no slogan, é fundamental para estabelecer essa 

conotação. Todos significa toda a gente e, nesse caso, todos (grupos políticos, população) estão 

na luta por um mesmo objetivo. Considerando o contexto sócio-histórico em que a propaganda 

fora veiculada, o pronome indefinido todos inclui até a vice-prefeita da atual gestão, e adversária 

de Rosalba, Sandra Rosado, que, ao romper com Dix-Huit, o prefeito, lança seu nome como 

candidata da oposição pela coligação Reconstruir Mossoró.  

Ainda considerando a contextualização dessa campanha, a cidade vinha sendo mal 

administrada pela gestão de Dix-Huit – salário do funcionalismo atrasado, crise entre prefeito e 

câmara de vereadores, greve de serviços essenciais –, o que passava a sensação de caos 

administrativo. Como o signo carregado de ideologia surge do oceano de valores sociais, de 

acordo com a perspectiva bakhtiniana, o substantivo reconstrução, como signo ideológico no 

enunciado, faz emergir o sentido de que a cidade, a qual um dia esteve numa situação 

administrativa bem melhor (certamente durante a administração de Rosalba, anterior a de Dix-

Huit), necessita urgentemente de uma reorganização, de reformas quem possam tirá-la desse 

aparente caos. 

A interdiscursividade do enunciado Todos na reconstrução de Mossoró aponta para os 

discursos que trazem à tona a falta de organização, de controle administrativo. Esses discursos 

dão um tom de unanimidade na medida em que o signo todos não exclui (ao contrário, inclui) 

nem mesmo a vice-prefeita e também adversária da coligação rosalbista. Aponta ainda para os 

discursos de exaltação à administração de Rosalba, a qual ocorreu imediatamente anterior a de 

Dix-Huit Rosado. Ou seja, o prefixo re- em  reconstrução pressupõe que a cidade era 

organizada, bem administrada, que essa situação se desfez em virtude de uma má administração 

e agora chega a hora de retornar ao que era. 

As vozes sociais que atravessam o enunciado em questão são as vozes da mudança, não 

apenas no sentido de rompimento, mas de retorno a uma situação de organização, equilíbrio, 
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situação na qual Rosalba se manteve à frente enquanto prefeita de Mossoró. Nesse caso, por 

intermédio do interdiscurso, emerge também uma voz que estabelece relações dialógicas de 

oposição aos discursos que desqualificam a administração de Rosalba, campeã em pedidos de 

impugnação de candidatura e investigada por improbidade administrativa. Essa voz, como já 

dissemos, aponta para a situação em que Mossoró se encontrava na administração de Rosalba, 

bem diferente do caos administrativo instaurado na gestão do período em questão. 

A ideologia veiculada por meio do enunciado Todos na reconstrução de Mossoró

expressa, portanto, a retomada, a volta de uma administração organizada, que dará novamente 

aos mossoroenses a sensação de equilíbrio minada na gestão em vigor. Nesse enunciado, assim 

como em todos, os signos carregados de ideologia expressam valores, os quais expressam o 

posicionamento social valorativo do sujeito enunciador. Como se trata de um slogan político, 

expressa o posicionamento do grupo político que o enuncia.     

  

Slogan 2: Sandra Rosado – Uma mulher de palavra 

De acordo com o que vimos no mapeamento do contexto sócio-histórico da campanha 

de 1996 em Mossoró, Sandra Rosado ocupava o cargo de vice-prefeita na gestão de seu tio Dix-

Huit Rosado quando rompeu com ele para se lançar candidata à prefeita da cidade. Dix-Huit 

escolheu apoiar a candidatura de Valtércio Silveira, em detrimento da candidatura de Sandra, a 

qual já estava sendo cotada como sua provável sucessora. Dessa forma, Sandra Rosado deixou 

de ter um apoio de peso, mas, ainda assim, não desistiu de ser prefeita.   

O slogan veiculado na campanha de Sandra Rosado – Uma mulher de palavra – põe em 

relevo a atuação da mulher na sociedade mossoroense e enfatiza também a imagem do 

personagem político cuja maior qualidade é o cumprimento de suas promessas. Assim, o 

substantivo mulher, presente no enunciado, traz à tona a forte representação feminina na história 

de Mossoró, aliado à expressão de palavra, a qual dá visibilidade à obrigação de se cumprir as 

promessas feitas em campanhas eleitorais. 

Com relação ao interdiscurso, podemos dizer que o enunciado em questão aponta para 

os discursos da história de Mossoró, os quais enaltecem as mulheres mossoroenses por seus 

feitos pioneiros, como o primeiro voto feminino do Brasil, dado por Celina Guimarães, em 
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1928, e o Motim das Mulheres, em 1875, manifestação organizada pelas mulheres mossoroenses 

que impediu o alistamento obrigatório dos seus filhos e maridos para combater os movimentos 

contrários ao império. Tais discursos estão na memória discursiva da população da cidade e 

fazem emergir o sentido de que a candidata Sandra também tem como característica o 

pioneirismo inerente às mulheres de Mossoró. 

Uma mulher de palavra também aponta para os discursos que desqualificam a figura do 

político, o qual é visto como aquele que, quando eleito, não cumpre as promessas de campanha. 

Normalmente, tais discursos põem em destaque a falta de compromisso dos candidatos com seus 

eleitores, na medida em que fazem promessas eleitorais e, ao conseguirem se eleger, não as 

cumprem.  

De acordo com a perspectiva bakhtiniana, todo discurso orienta-se para o já-dito, o 

interdiscurso, ao mesmo tempo em que antecipa respostas, o que constitui o funcionamento 

dialógico da linguagem, intrínseco a todo dizer, nesse sentido o slogan em análise responde aos 

possíveis questionamentos acerca do compromisso (ou da falta dele) da candidata para com os 

seus eleitores. Isto é, a candidata Sandra, além de ser pioneira, assim como as mulheres e o povo 

de Mossoró em geral o é, ainda é dotada de uma qualidade da qual os políticos carecem: ela tem 

palavra, e, portanto, vai cumprir com todos os seus compromissos de campanha.   

As vozes sociais, reflexo das diferentes verdades sociais que emergem do enunciado, 

são as vozes que exigem dos políticos o empenho em cumprir suas promessas de campanha, ou 

seja, essas vozes são provenientes da necessidade de se confiar na palavra do candidato. Nesse 

sentido, essas vozes estabelecem relações dialógicas de concordância com o interdiscurso, com 

os discursos já-ditos, pois corroboram a imagem do político que não honra seus compromissos. 

Simultaneamente, apontam os refletores sobre a imagem da candidata Sandra, fazendo emergir o 

sentido de que ela, ao contrário da maioria, tem palavra. Dessa forma, esse atributo à candidata 

ainda pode ser avaliado como sendo um diferencial em relação à outra candidata, Rosalba 

Ciarlini, pois, sendo esta também do sexo feminino, da família Rosado, tendo também estado no 

poder, assim como Sandra, o que poderia diferenciar uma da outra? Nesse sentido, a palavra 

dada, o compromisso firmado em campanha, inclusive o de “reconstruir Mossoró” (nome da 

coligação que apoiou Sandra Rosado), é o diferencial entre as duas candidatas. 

Os valores veiculados pelo slogan Uma mulher de palavra, portanto, são relativos à 

mulher enquanto representação histórica do pioneirismo, e também as características que 
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deveriam ser inerentes à figura política. Assim, a ideologia expressa atributos relacionados à 

coletividade, quando a candidata, por meio do seu slogan, se reporta ao pioneirismo da mulher 

mossoroense, e à individualidade, quando tenta se desvincular da imagem desgastada do político 

que não tem palavra, que não honra seus compromissos. Dessa forma, podemos perceber o 

posicionamento social valorativo do sujeito enunciador, segundo o qual Sandra Rosado é a 

candidata mais indicada para governar a cidade porque possui características que um bom 

político deve ter (ela cumpre suas promessas) e, ainda, identifica-se com a história de luta da 

mulher mossoroense (o pioneirismo, o ingresso precoce na política etc.). 

Os slogans veiculados pelas candidatas Rosalba Ciarlini e Sandra Rosado, Todos na 

reconstrução de Mossoró e Uma mulher de palavra, respectivamente, recaem sobre diferentes 

focos. O primeiro enfatiza a administração que vigora em Mossoró naquele período, ao 

pressupor que a cidade necessita de uma reconstrução, ao mesmo tempo em que aponta para a 

administração anterior, realizada por Rosalba, fazendo emergir o sentido de que nela Mossoró 

estava sendo bem administrada e, portanto, a candidata deve ser eleita e voltar a administrá-la. O 

segundo slogan põe em relevo o gênero (no caso, o feminino), trazendo à tona os fatos 

marcantes da história da mulher mossoroense, e, ainda, enfatiza um atributo, relacionado à 

candidata, bastante importante e do qual carece boa parte dos políticos, a honradez em seus 

compromissos.  

5.2.2 Campanha de 2000 

As eleições para prefeito ocorridas no ano de 2000 acontecem com duas grandes 

novidades. A primeira é a possibilidade de reeleição daqueles que chefiam os cargos do 

executivo; no caso dos municípios, esta começa a vigorar apenas nessa eleição, mas, em âmbito 

estadual e federal, a reeleição passou a vigorar na campanha presidencial de 1998. A segunda 

novidade é a informatização do processo eleitoral, consolidando o voto por meio da urna 

eletrônica, que atinge as cidades com menos de 200 mil votantes, é o caso de Mossoró. Essa 

informatização já havia sido iniciada em cidades de médio a grande porte nas duas últimas 

eleições, 1996 e 1998, e atinge os 100% das cidades brasileiras nessa eleição.  
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Tendo a possibilidade de se reeleger e de exercer seu terceiro mandato à frente da 

prefeitura de Mossoró, Rosalba Ciarlini, PFL, é pré-candidata pela coligação Força do Povo. E 

como tal já tem que resolver uma disputa interna pela cadeira de vice-prefeito em sua chapa.  

Sua principal adversária surge do PMDB, do grupo liderado por Sandra e Laíre Rosado, 

na figura da enfermeira Maria de Fátima Rosado Nogueira ou, como é popularmente conhecida, 

Fafá Rosado. Tal nome surge surpreendendo a classe política mossoroense, uma vez que a 

candidata até então apenas havia exercido os chamados cargos de confiança, não eletivos, como a 

coordenação do Departamento de Saúde Individual e Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde e 

coordenação da Secretaria Estadual de Governo e Projetos Especiais (SEGOV) em Mossoró e 

região Oeste do estado. Sua história política estava sendo iniciada com aquela candidatura. 

Freqüentemente, os jornais da cidade noticiam a realização de seminários de marketing

eleitoral e a participação de candidatos aos cargos de prefeito e vereador de diferentes partidos e 

coligações. É o caso de Fafá Rosado, que participa de um desses seminários já como pré-

candidata da coligação Unidade Popular. 

Após as convenções partidárias, as alianças em torno das candidaturas ficam  definidas 

conforme as coligações que seguem juntamente com os principais partidos que as compõem.  

o Força do Povo, PFL - PSDB: repetindo a chapa de 1996, Rosalba Ciarlini, como 

prefeita, e Antônio Capistrano, como vice. 

o Unidade Popular, PMDB - PTB: a enfermeira Fafá Rosado e Galba Silveira. 

o Frente Popular de Mossoró, cujos principais partidos são PT e PCdoB: a professora 

Socorro Batista para prefeita e para vice Aldeirton Pereira. 

o Sem coligação, o PMN lança Mário Rosado e George Carvalho de Lima, para prefeito 

e vice, respectivamente. 

Pleiteando a reeleição, Rosalba enfatiza as realizações de seu governo e, utilizando-se 

de uma estratégia comum aos que querem se reeleger, projeta para o próximo mandato o que vai 

fazer e, ainda, culpa as administrações anteriores, das quais seus principais adversários estiveram 

à frente, pelos índices negativos relativos à cidade.  

Embora tenha terminado o seu primeiro mandato de prefeita em Mossoró (1989- 1992) 

sob acusações de improbidade administrativa, Rosalba não perdeu sua popularidade junto ao 
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povo da cidade, e já despontava nas pesquisas de intenção de voto como provável prefeita 

reeleita. Isso porque, além de seu carisma, ela conseguiu elevar a estima do povo mossoroense 

investindo ostensivamente na cultura; revitalizou comemorações históricas da cidade, como o 

Auto da Liberdade e a Festa de Santa Luzia, transformando-os em grandes atrações turísticas.  

Nessa administração, o governo rosalbista construiu a Estação das Artes Elizeu 

Ventania, prédio administrado pela Fundação de Cultura, onde abriga o que há de mais 

expressivo na cultura mossoroense.  Na Estação das Artes, as salas foram batizadas com os 

nomes de filhos ilustres da terra, como o auditório Jornalista Dorian Jorge Freire, destinado à 

realização de palestras e seminários; a Biblioteca Prof. Vingt-un Rosado, a única do estado com 

acervo somente de escritores norte-rio-grandenses; a Galeria de Artes Marieta Lima, espaço para 

exposições e vernissage; e o Museu do Petróleo, que mostra toda história do “ouro negro” no Rio 

Grande do Norte. No entorno da Estação, há ainda a Avenida Cultural Nestor Saboya, praça de 

grandes eventos, onde acontece o Mossoró Cidade Junina. 

Além do investimento na cultura, Rosalba recebeu a prefeitura em 1997 das mãos de 

Sandra Rosado, que assumiu já no final do mandato em virtude da morte de seu tio e então 

prefeito Dix-Huit Rosado, em estado caótico, com os salários do funcionalismo atrasados, greves 

estouradas etc., enfim, Rosalba arrumou o que estava nitidamente caótico. A candidata à 

reeleição também não abre mão da liderança junto aos seus aliados políticos e em várias ocasiões 

e em diversos meios de comunicação intima “o voto tem que ser casadinho [...] vereador que não 

pedir voto casadinho, para ele e para a Rosa, não é vereador de Rosalba”. (GAZETA DO 

OESTE, 2000, p. 3 ). 

Já a Unidade Popular, na figura de Sandra Rosado, ataca argumentando que Rosalba 

não tem o que mostrar, por isso freqüentemente faz referência às administrações anteriores. A 

candidata dessa coligação, Fafá Rosado, intitula-se uma mulher de coragem por ter aceitado o 

desafio de enfrentar a poderosa máquina administrativa. Fafá adota a estratégia da caminhada 

temática, por exemplo, a caminhada em defesa do emprego. Suas propostas, inclusive, giram em 

torno da criação de emprego e da construção de moradias para os mais carentes. Com relação a 

esta última, contemplada no projeto “Casa do povo”, ela importou da campanha de Sandra 

Rosado em 1996. 

Mesmo sendo estreante na política, Fafá dá indícios de ter internalizado muito bem as 

estratégias de marketing eleitoral. Ela cria o gesto simbólico do “venha”, chamando as pessoas 
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para se integrarem à sua campanha. Como já dissemos, a política norte-rio-grandense é repleta de 

símbolos: Aluízio Alves criou o símbolo do galho verde e do bacurau para representar ele e seu 

grupo; a família Maia, tradicional grupo político do estado, tem como símbolo a cor vermelha e a 

ave arara; em Natal, Wilma de Faria em todas as suas campanhas para prefeita foi simbolizada 

pela rosa vermelha, símbolo da mulher, delicada, porém guerreira; em Mossoró, Rosalba Ciarlini 

também tem seu símbolo, a rosa, que relaciona o início de seu nome ao símbolo da mulher. 

  A campanha de 2000 em Mossoró é finalizada com a reeleição de Rosalba, que vai 

atuar em seu terceiro mandato frente à prefeitura dessa cidade. A prefeita reeleita vence o pleito 

com o percentual de 51,81% dos votos válidos, o que equivale a 57.369 votos. Em segundo lugar, 

Fafá Rosado obtém 31,41% dos votos válidos, ou seja, 42.530 votos.  

Análise discursiva dos slogans 

Slogan 1: Fafá – Uma mulher de coragem 

O slogan político utilizado na campanha de Fafá Rosado – uma mulher de coragem – já 

coloca, de antemão, a forte atuação da mulher na política mossoroense. O pioneirismo da mulher 

mossoroense é conhecido, ao longo da história, em fatos como: o Motim das Mulheres, que 

impediu o alistamento dos jovens filhos e dos maridos das mulheres de Mossoró para o 

alistamento no Exército e conseqüente luta contra a resistência ao Império; primeiro voto 

feminino, com Celina Guimarães Viana, professora, juíza de futebol, mulher atuante em 

Mossoró, primeira eleitora inscrita no Brasil. Estes são exemplos de como as mulheres 

mossoroenses conseguiram se organizar em busca de um objetivo comum. 

Na política, as mulheres têm exercido influência marcante. Rosalba Ciarlini cumpre o 

seu segundo mandato à frente da prefeitura de Mossoró, e está em busca do terceiro. Na 

campanha de 1996, sua principal adversária também era mulher, Sandra Rosado, à época vice-

prefeita, tendo assumido a prefeitura logo após a morte do então prefeito Dix-Huit Rosado. 

Assim como em 1996, em 2000 os candidatos com maiores chances de vencer a eleição eram do 

sexo feminino.  

Nesse sentido, o substantivo mulher utilizado no slogan de Fafá já traz a história de luta 

da mulher mossoroense para o âmbito político, ela própria estando incluída nessa história. A 
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locução adjetiva de coragem especifica que tipo de mulher é a candidata. Não se trata de qualquer 

mulher, mas de uma mulher que luta pelos ideais coletivos, que não teme enfrentar quem detém o 

poder. Isto é, o fato de sua adversária política também ser mulher não as torna iguais: a coragem 

diferencia Fafá Rosado de Rosalba Ciarlini. 

Conforme a perspectiva discursiva, adotada neste trabalho, o interdiscurso que circunda 

o enunciado em questão é o discurso da história da cidade, o qual relata o pioneirismo das 

mulheres mossoroenses na luta por condições melhores de vida e pela cidadania. No entanto, a 

coragem, presente no slogan político de Fafá Rosado, faz emergir o sentido de que não apenas as 

mulheres são destemidas, corajosas, determinadas, mas todo o povo mossoroense, haja vista que 

a história conta vários feitos heróicos desse povo, por exemplo, a resistência da cidade ao bando 

de cangaceiro mais famoso do Brasil, o bando de Lampião10.  Dessa forma, o slogan de 

propaganda política associa a imagem da candidata à mulher cuja característica mais marcante é a 

coragem, ao mesmo tempo em que não exclui tal característica dos demais segmentos da 

população mossoroense.  

O signo, conforme Bakhtin-Volochinov (1995), carrega valor, expressa um 

posicionamento social valorativo, portanto, de acordo com o contexto sócio-histórico do qual 

esse signo emerge, sua significação vai expressar uma dimensão avaliativa. O enunciado em 

questão – Uma mulher de coragem –, assim como todo enunciado, emerge de um universo de 

valores sociais, os quais constroem seu sentido, sua significação. 

 As vozes sociais que atravessam esse enunciado apontam para os discursos de 

valorização da mulher, não os discursos marcadamente feministas, mas aqueles que põem em 

destaque a atuação (corajosa) da mulher mossoroense, especialmente na política. Ao mesmo 

tempo, essas vozes sinalizam para os discursos de valorização do povo mossoroense, sua história 

de resistência, coragem, portanto, e estabelecem relações dialógicas de complementação, ou seja, 

os discursos de valorização da mulher complementam os discursos de valorização do povo. Dessa 

forma, o slogan político da candidata alcança a população de uma forma geral, em especial, as 

mulheres.    

                                                
10 No dia 13 de junho de 1927, Mossoró foi invadida pelo cangaceiro Lampião e seu bando. Idosos, mulheres e 
crianças conseguiram deixar a cidade antes do bando chegar, ficando apenas os voluntários que se dispuseram a lutar 
com o bando em defesa dela. Tal batalha, que resultou na fuga de Lampião, ficou conhecida como a resistência ao 
cangaço, e até hoje é celebrada com muita festa pelos mossoroenses. (OLIVEIRA, 1970)  
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Como todo dizer, na visão bakhtiniana, é orientado para discursos já citados 

(interdiscurso) e também antecipa respostas, o slogan de Fafá Rosado já antecipa discursos que 

poderão surgir em resposta a ele. Nesse caso, discursos no sentido de desqualificar os adversários 

de Rosalba, pois quem teria coragem de enfrentar a candidata à reeleição, que tem em mãos a 

máquina administrativa, grande parte dos vereadores em campanha e um alto índice de 

popularidade? Dizer que é uma mulher de coragem também faz emergir o sentido de que a 

candidata adversária, embora seja mulher, não tem coragem, governa sem ousadia, sem 

determinação de verdadeiramente implementar mudanças de base.  

A ideologia, os valores veiculados pelo slogan uma mulher de coragem, expressa 

atributos individuais, relativos à candidata Fafá Rosado, os quais estão associados a toda 

população mossoroense. Não apenas o fato de ser mulher, mas principalmente de ter coragem, de 

resistir ao poderio representado pelo grupo adversário. Essa é a posição social valorativa da 

candidata. Nesse sentido, para conseguir o poder, o grupo político de Fafá faz uso da ideologia 

que expressa a valorização da coragem da mulher, e de todo o povo de Mossoró.  

Slogan 2: Rosalba11  - a) Adoro Mossoró; b) A força do povo de novo 

Conforme vimos na contextualização da campanha, em seu mandato frente à prefeitura, 

o governo de Rosalba Ciarlini investiu notadamente no resgate da história e da cultura 

mossoroenses. Dessa forma, conseguiu projetar a cidade no cenário turístico regional por meio da 

criação e realização de grandes eventos – é o caso do Mossoró Cidade Junina, que acontece 

durante o mês de junho, e do Auto da Liberdade, que acontece em setembro e celebra os quatro 

atos libertários do povo mossoroense. Até então, Mossoró era um local com pouco potencial 

turístico, localizada no sertão do estado, sendo a praia mais próxima Tibau, município situado a 

50 km. Dessa forma, como a cidade não tinha grandes atrativos, o turismo de eventos foi a grande 

sacada da administração de Rosalba. 

Além de ter implementado políticas de viabilização do turismo, possibilitando o 

aumento na renda dos mossoroenses, e de ter resgatado a história e a cultura da cidade, houve um 

aumento na auto-estima da população. Isso porque até então não havia grandes eventos em 

                                                
11 Em meados da campanha, foi proibida pela Justiça Eleitoral a divulgação do slogan a) em função de ser o mesmo 
slogan utilizado pelo governo rosalbista, então, o slogan b) passou a ser a propaganda de campanha da candidata 
(GAZETA DO OESTE, 2000). 
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Mossoró, e principalmente não se celebravam feitos históricos, muito menos se conhecia e se 

valorizava a cultura local. Esses eventos foram criados com o intuito de se fazer conhecer e 

valorizar a história e a cultura daquele povo; de quebra, implementar o turismo, dando um salto 

na economia da cidade. 

Com relação ao slogan a), a propaganda política da campanha de Rosalba inicia-se com 

o verbo adorar, conjugado na primeira pessoa do singular (adoro), deixando elíptico o pronome 

eu.  Com isso, tenta-se individualizar o que está sendo dito pelo slogan, ou seja, passa-se a idéia 

de que esse sentimento de adoração pela cidade faz parte de cada mossoroense. Assim, embora o 

enunciador seja um grupo político, o slogan Adoro Mossoró faz parecer que cada um dos 

cidadãos mossoroenses expressa exatamente tal sentimento em relação à cidade.  

Em relação à interdiscursividade, o referido enunciado aponta para os discursos de 

exaltação à terra natal, enfatizando o orgulho de ser daquele lugar e os motivos pelos quais se 

deve ter orgulho. Tais discursos emergem da valorização da história e da cultura mossoroense, o 

que converge para uma avaliação positiva da administração de Rosalba. O sentido que emerge 

desse enunciado é o de que o sentimento de adoração pela cidade e o orgulho desse sentimento 

afloraram apenas com as políticas implementadas no governo rosalbista. Nesse sentido, a 

significação do enunciado é “agora, eu posso adorar Mossoró”. Por meio desse interdiscurso, 

podemos dizer que as vozes sociais que atravessam o enunciado são as vozes da valorização da 

cidade. 

 Outros discursos já-ditos reafirmam o surgimento dessas vozes. Estes, freqüentemente 

presentes em piadas e causos, construíram a idéia de que o mossoroense é matuto, caipira, em 

relação ao natalense, tem raciocínio lento; não sendo raro escutar coisas do tipo “parece que é de 

Mossoró!”, numa referência a pessoas que demonstre alguma limitação de raciocínio, por menor 

que seja. Dessa forma, as vozes sociais que emergem do enunciado Adoro Mossoró estabelecem 

relações dialógicas de discordância com esses já-ditos, pois, contrariamente a eles, ratificam o 

amor pela cidade e expressam o orgulho de pertencer a Mossoró.  

Conforme o funcionamento dialógico da linguagem, fundamentado na teoria 

bakhtiniana, o enunciado orienta-se para o já-dito ao mesmo tempo em que antecipa resposta à 

compreensão responsiva do outro. No caso do slogan de propaganda política de Rosalba, tal 

enunciado, além de se reportar para o interdiscurso comentado anteriormente, antecipa resposta 

quanto aos discursos que certamente devem surgir questionando a gestão de Rosalba. Nesse caso, 
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o enunciador de Adoro Mossoró não mais é cada um dos mossoroenses, mas a própria candidata à 

reeleição, e sua significação torna-se: a “administração está (e deve continuar) em boas mãos 

porque a candidata tem adoração pela cidade”. 

A ideologia expressa pelo enunciado em questão, isto é, o posicionamento social 

valorativo do sujeito enunciador, é a reafirmação de sentimento de amor pela cidade. Tal 

sentimento é o principal motivo pelo qual o governo de Rosalba vem se dedicando em realizar 

uma boa administração. Assim, os valores que atravessam o enunciado Adoro Mossoró apontam 

para sentimentos valorados positivamente, o sentimento de amor e adoração pela cidade, os quais 

deve ter todo aquele que se propõe a administrar uma cidade. 

O slogan A força do povo de novo faz emergir o sentido da continuidade do governo de 

Rosalba. O substantivo força, presente no slogan, faz emergir o aspecto da soberania popular, 

especialmente porque vivemos sob um regime democrático de governo, o qual dá ao povo o 

poder de escolha. 

O interdiscurso para o qual aponta esse enunciado são os discursos da alta popularidade 

atribuída à candidata, ou seja, o povo é soberano e cabe somente a ele decidir quem será seu 

representante. Também aponta para o discurso da história do povo mossoroense, que cita diversos 

feitos de bravura, nos quais o povo utilizou-se de sua força, literal, para defender a cidade e seus 

ideais. Nesse caso, o povo utilizar-se-á da força do voto para manter a cidade sendo governada 

por Rosalba.  

As vozes sociais que emergem do enunciado A força do povo de novo são as vozes de 

valorização da história de luta e bravura do povo de Mossoró, que em vários momentos da 

história soube se impor, muitas vezes pela força, para atingir seus objetivos. Os valores 

veiculados por esse slogan expressam a ideologia da soberania popular,  da união em torno de um 

bem comum (“a voz do povo é a voz de Deus”).  

Os slogans analisados nessa campanha – Uma mulher de coragem, de Fafá, e Adoro 

Mossoró e A força do povo de novo, de Rosalba – parecem recair sobre focos diferentes. Porém, 

com base numa análise discursiva, a qual fundamenta-se no contexto sócio-histórico e na 

inscrição do outro no fio do discurso, percebemos que o posicionamento social dos sujeitos 

enunciadores dá ênfase a sentimentos e qualidades essenciais a um administrador. O slogan

político de Fafá Rosado dá destaque à coragem e à história de bravura da mulher e do povo de 

Mossoró; os slogans de Rosalba Ciarlini põem em relevo o amor e também a trajetória de 
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obstinação do povo mossoroense. Isso é valorado positivamente nos personagens políticos, o que 

está em disputa, portanto, são os valores que emergem de cada uma das propagandas.    

5.2.3 Campanha de 2004 

Como se sabe, a prefeitura de Mossoró no ano de 2004 era comandada pela prefeita 

reeleita em 2000 Rosalba Ciarlini. Durante os oito anos consecutivos frente à prefeitura, os quais 

constituíram seu segundo e terceiro mandato, Rosalba conseguiu construir uma imagem política 

imbatível dentro da cidade de Mossoró.  

Isso ocorreu não só por seu carisma e alta popularidade, mas também, como dissemos 

anteriormente, por ter implementado políticas de valorização da história e da cultura 

mossoroense, uma vez que na sua administração espetáculos como “Chuva de bala no país de 

Mossoró”, que relembra a resistência da cidade de Mossoró ao bando do cangaceiro Lampião, e o 

“Oratório de Santa Luzia”, encenado na festa da padroeira da cidade, foram criados e tornaram-se 

grandes atrativos turísticos, trazendo visitantes de todo o estado e também de fora dele. Além 

disso, o “Auto da Liberdade”, que encena os quatro grandes atos libertários da história de 

Mossoró, foi reinventado no governo Rosalba, ganhando ares de grandioso espetáculo, no qual 

mais de 2.000 atores encenam num palco juntamente com um coral composto por mais de 500 

vozes.      

No terceiro mandato de Rosalba Ciarlini, Mossoró consagrou-se como tendo um dos 

maiores São João do Nordeste, fato consolidado com o evento “Mossoró, Cidade Junina”, evento 

de grande movimento na área cultural, em que são promovidas palestras, exposições, 

conferências, quadrilhas, barracas e shows com renomados cantores e bandas. O turismo em 

Mossoró, na administração de Rosalba, tornou-se uma das atividades econômicas mais rentáveis, 

movimentando a economia do estado em diferentes épocas do ano. Enfim, Rosalba Ciarlini 

investiu fortemente na área cultural, projetando a cidade no cenário nacional e, com isso, ganhou 

pontos nas diferentes esferas da sociedade, o que fez com que terminasse seu terceiro mandato 

com um alto índice de aprovação popular. Rosalba torna-se a liderança em  Mossoró do mesmo 

modo que a governadora e ex-prefeita Wilma de Faria representa em Natal.  

Com a aproximação da campanha eleitoral para prefeito, as alianças em torno de 

candidaturas começam a se configurar no cenário político mossoroense. A prefeita e seu grupo 
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apóiam a candidatura de Fafá Rosado, do PFL, candidata com quem Rosalba disputou a 

campanha para a prefeitura em 2000. O grupo da maior adversária de Rosalba, Sandra Rosado, 

lança Larissa Rosado, filha de Sandra e de Laíre Rosado. A crise que ocorreu em Natal entre o 

PFL, partido de Rosalba Ciarlini, e o PSB, partido da governadora Wilma de Faria, refletiu-se em 

Mossoró, o que fez com que a governadora rompesse com a prefeita pela primeira vez, apoiando 

o deputado estadual Francisco José, o qual, em seus pronunciamentos, dizia que Mossoró deveria 

tirar férias dos Rosados. 

Após as convenções partidárias, as coligações foram definidas desta forma: 

o Força do Povo: a enfermeira Fafá Rosado, do PFL, para prefeita e a assistente social 

Cláudia Regina para vice; 

o Mossoró Melhor: a deputada estadual Larissa Rosado, do PMDB, e Vicente Rego, do 

PDT, para prefeita e vice, respectivamente; 

o Avança Mossoró: o deputado estadual Francisco José, PSB, como candidato a prefeito 

e o então reitor da UERN, Walter Fonseca, a vice; 

o Frente Popular de Mossoró, PT/PCdoB: o jornalista Crispiniano Neto para prefeito e 

Thelma Gurgel como sua vice na chapa, que posteriormente desistiu da candidatura e 

foi substituída pela professora Addy Canário.   

Diante do alto índice de popularidade que atingiu o governo de Rosalba Ciarlini, a 

coligação Força do Povo, encabeçada por Fafá Rosado, apóia-se nessa vantagem.  Para 

neutralizar ainda mais as forças políticas oposicionistas, nos seus discursos, Fafá diz que Rosalba 

reconstruiu Mossoró, que em 1996 recebeu a prefeitura das mãos do PMDB, partido do qual 

fazem parte seus atuais adversários políticos – os deputados federais Sandra Rosado e Laíre 

Rosado, pais de Larissa Rosado.  

A mesma estratégia eleitoral de Rosalba é adotada por Fafá: caminhadas e visitas aos 

bairros, estratégia que é denominada de “Esquina cidadã”. Fafá em seus discursos e propagandas 

sempre faz referência ao governo rosalbista; a rosa vermelha, símbolo de Rosalba Ciarlini, 

também é utilizada pela candidata governista; suas propostas políticas giram em torno da 

consolidação de um programa do atual governo, inclusive, as discussões com a população sobre 

futuras ações administrativas seguem o modelo adotado por Rosalba, expresso pelo “Projeto do 
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Orçamento Cidadão”. Percebemos, então, que Fafá sempre parte de uma ação do governo para a 

partir disso lançar uma proposta que, geralmente, tem como palavra-chave o vocábulo ampliação.    

Larissa Rosado, exercendo o primeiro mandato como deputada estadual, disponibilizou 

seu nome ao partido e lançou-se como a candidata do grupo mais adversário ao grupo rosalbista. 

Adversários de muitas campanhas, pois sua mãe, Sandra Rosado, disputou com Rosalba a cadeira 

de prefeito em 1996 e perdeu; a candidata desse grupo, em 2000, Fafá Rosado, também não 

conseguiu derrotar Rosalba; restou a Larissa o desafio de derrotar a candidata apadrinhada por 

Rosalba. 

Com trinta anos de idade, Larissa coloca-se como candidata da juventude, divulga 

propostas direcionadas para os diversos segmentos da sociedade, sobretudo, para os jovens, grupo 

no qual ela se inclui. Dessa forma, suas peças publicitárias sempre são direcionadas para tais 

segmentos, contemplando também: as mulheres, os idosos, as crianças, os desabrigados etc.  

De uma forma geral, os candidatos aproveitam datas comemorativas – dia dos pais, dia 

do estudante, dia do garçom – para expressar as congratulações, mas têm como verdadeiro 

objetivo fazer autopropaganda. Nessa campanha, diferentemente das anteriores, os candidatos, 

especialmente dos grupos mais expressivos – Fafá Rosado e Larissa Rosado –, evitam ataques 

mútuos, os quais muitas vezes eram de ordem pessoal, e dão prioridade às propostas. 

Confirmando as pesquisas de intenção de voto e a liderança de Rosalba na cidade de 

Mossoró e em grande parte da região Oeste do estado, Fafá Rosado vence a campanha de 2004 

para prefeito de Mossoró com 46,02% dos votos válidos (57.743) e Larissa Rosado aparece como 

a segunda candidata mais votada com o percentual de 27,63% (34.668) votos.  

Análise discursiva dos slogans 

Slogan 1: Fafá Rosado – Avançando nas mudanças 

Conforme vimos na contextualização da campanha de 2004, Fafá Rosado faz referência 

freqüentemente à administração de Rosalba frente à prefeitura de Mossoró. Não por acaso! Em 

tempos em que as campanhas políticas tornam-se cada vez mais profissionais, mais estratégicas, a 

coligação Força do Povo elege como principal estratégia de campanha a associação da imagem 

de Fafá à imagem de Rosalba. Essa associação dá-se por meio de símbolos – Fafá apropriou-se de 
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símbolos característicos de Rosalba, como a rosa vermelha –, das mesmas estratégias de 

campanha – a “Esquina Cidadã” e o “Projeto do Orçamento Cidadão” – e culmina com o slogan

político da campanha de Fafá “Avançando nas mudanças”.   

O carro-chefe da propaganda política dessa campanha inicia-se com o verbo avançar na 

forma nominal do gerúndio avançando, o que já sinaliza para a continuidade da forma de 

administrar rosalbista com a qual Fafá pretende se identificar. O fato de estar no gerúndio suscita 

a idéia de processo, de um contínuo, de uma administração não interrompida, mesmo com a 

substituição do gestor, como foi o caso. Essa idéia é essencial na campanha de Fafá, que até então 

nunca tinha sido eleita para cargo algum no poder executivo, pois a população de Mossoró 

precisaria reconhecer em Fafá Rosado a figura política de Rosalba.      

O substantivo pluralizado mudanças, presente no enunciado em questão, carrega as duas 

últimas gestões de Rosalba frente à prefeitura. Isso porque em 1996 Rosalba se colocou como 

alternativa de mudança em relação ao grupo que liderava o poder em Mossoró; ela propôs a 

reconstrução da cidade naquela ocasião e, ao tentar a reeleição em 2000, colocava-se ainda 

realizando a tal reconstrução. Em 2004, como candidata governista, Fafá propõe-se a continuar 

com a reconstrução de Mossoró, ou seja, com as mudanças que se tem feito e com aquelas que 

ainda há de vir, certamente em sua administração.      

O slogan Avançando nas mudanças faz emergir o sentido de que Fafá, mesmo sendo a 

candidata governista, representa a mudança, a reconstrução de Mossoró. Então, esse enunciado 

aponta para o interdiscurso do qual fazem parte os discursos que colocam Rosalba no centro 

dessa reconstrução – o seu slogan da campanha de 1996, Todos na reconstrução de Mossoró, é 

um desses enunciados.  

Conforme o funcionamento dialógico intrínseco a todo dizer, de acordo com a 

perspectiva bakhtiniana, o slogan de Fafá, além de se reportar para já-ditos, ainda antecipa 

resposta a possíveis discursos de questionamento em relação à sua postura de mudança: de que 

forma a candidata pode representar mudança se é apoiada pelo grupo governista? Na verdade, ela 

não estaria representando a continuidade governista? 

Segundo Bakhtin-Volochinov (1995), o signo ideológico só pode ser compreendido se 

levada em conta a exterioridade, ou seja, ele está estreitamente relacionado com o mundo 

exterior. Para compreendermos como o enunciado em análise pode, ao mesmo tempo em que se 

coloca como mudança, servir ao candidato da situação, temos que nos reportar ao contexto 
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histórico e ao posicionamento social valorado dos sujeitos. Nesse sentido, Fáfa Rosado se coloca 

como continuidade da mudança, a qual foi iniciada por Rosalba. 

Assim, do slogan político de Fafá Rosado emerge uma diversidade de vozes sociais que 

apontam, simultaneamente, para a continuidade do governo rosalbista e para a mudança que a 

gestão desse governo tentou representar junto à população mossoroense. Embora essas vozes 

pareçam estar em confronto, elas estabelecem relações dialógicas de consenso: continuidade e 

mudança estão lado a lado, numa relação consensual.

Portanto, a ideologia, ou seja, os valores veiculados pelo enunciado em questão 

expressam a continuidade de um governo cuja líder, Rosalba Ciarlini, outrora, rompeu com os 

grupos dominantes, mudando a forma de administrar, para o bem da cidade. Podemos dizer, 

conforme Thompson (1995), que o sentido mobilizado no enunciado Avançando nas mudanças

tanto mantém como reproduz as relações de poder na política de Mossoró.  

Slogan 2: Larissa Rosado – Trabalho e competência 

A deputada estadual Larissa Rosado iniciou sua campanha sabendo do grande desafio 

que deveria enfrentar ao disputar a vaga de prefeito como adversária do grupo rosalbista. Além 

da alta popularidade de Rosalba, Larissa teria que enfrentar a candidata governista, para quem o 

governo geralmente lança mão da máquina administrativa em prol de sua eleição. Na tentativa de 

dirimir essas vantagens, a campanha de Larissa é feita direcionada especificamente para os 

diferentes segmentos da sociedade mossoroense, especialmente os mais carentes de políticas 

governistas, como é o caso dos jovens desempregados, das mulheres, dos idosos, das crianças etc. 

O slogan Trabalho e competência expressa essa estratégia eleitoral. 

O substantivo trabalho encabeçando o slogan chama a atenção para o fato de que 

Larissa Rosado coloca como prioridade de seu possível governo:  

1. o trabalho a que ela se propõe ter, enquanto gestora, frente à prefeitura de Mossoró 

para resolver os problemas da cidade;  

2. diante da carência de emprego formal que assusta a população mossoroense, 

viabilizar trabalho formal para as pessoas surge como meta principal, pois as possibilidades de 

trabalho aumentam apenas na economia informal nos períodos em que ocorrem os grandes 
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eventos na cidade, o que significa que tais possibilidade são sazonais, não dando segurança 

econômica à população. 

Um outro substantivo que compõe o slogan de Larissa é competência; o trabalho aliado 

à competência, ou seja, à capacidade, à aptidão. Nesse sentido, o slogan veicula a idéia de que 

Larissa Rosado tem competência para administrar a cidade, estando apta para isso.  

O enunciado Trabalho e competência está no centro de um diálogo vivo e intenso e, 

assim como todo enunciado, conforme a teoria bakhtiniana, aponta para outros discursos, já-

ditos, e antecipa resposta a discursos que surgirão. 

Nesse caso, o interdiscurso para o qual aponta o enunciado em questão, no nosso 

entendimento, são os discursos que trazem à tona a imagem do político que não trabalha, que é 

eleito pelo povo, no entanto, não prioriza as necessidades da população, apenas exerce seu 

mandato em benefício próprio e de seu grupo de aliados. A voz social que perpassa o enunciado 

em análise, a qual associa a imagem de Larissa ao trabalho, surge em oposição a esses discursos, 

ou seja, estabelece relações dialógicas de confronto, de discordância com estes.  

Um outro discurso para o qual remete o enunciado Trabalho e competência é o discurso 

segundo o qual Fafá Rosado, candidata adversária de Larissa, não tem competência, capacidade, 

aptidão para governar a cidade, pois nunca foi eleita para cargo algum, nem do poder executivo 

nem do legislativo. Assim, questionamentos acerca de sua capacidade gestora surgiram: será que 

Fafá Rosado teria competência (capacidade) para governar a segunda maior cidade do estado?  

As vozes sociais que atravessam a materialidade semiótica desse enunciado vão 

corroborar os discursos que colocam em xeque a competência de Fafá Rosado para governar, 

estabelecendo relações dialógicas de concordância com tais discursos. Simultaneamente, o 

enunciado antecipa respostas quanto a discursos que podem surgir em relação à capacidade de 

Larissa de governar, uma vez que ela é muito jovem, está no seu primeiro mandato num cargo 

eletivo do poder legislativo, não tendo, portanto, a experiência que se espera de um candidato a 

prefeito.  

Contrariamente a tais discursos, a ideologia veiculada pelo slogan em análise é a de que 

a candidata Larissa tem a garra e a vontade de trabalhar próprias da juventude e de um político 

comprometido com a população e, por isso, está apta, tem competência para administrar a cidade. 

Portanto, o posicionamento social valorativo que atravessa o slogan da coligação Mossoró 
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Melhor veicula valores que associam a imagem de Larissa Rosado à imagem do bom político e 

da juventude, na tentativa de legitimar o poder na cidade de Mossoró.  

O slogan de Fafá Rosado, se comparado ao de Larissa Rosado, focaliza muito mais a 

administração da cidade, as vozes sociais, nesse caso, apontam para a continuidade da mudança 

que a gestão de Rosalba tentou viabilizar; os valores veiculados são atribuídos à administração de 

Rosalba. Com relação à propaganda política de Larissa, podemos perceber que o foco recai sobre 

a personagem política da candidata, os valores veiculados, a ideologia, são atribuídos à candidata.  

Conforme a idéia bakhtiniana de que todo signo é ideológico e, portanto, todo 

enunciado também o é, a significação dos enunciados traz sempre uma dimensão avaliativa, 

valorada (FARACO, 2006). Nesse sentido, a partir da análise discursiva, podemos perceber que 

cada uma desses slogans expressa o posicionamento social valorativo de seus candidatos. No 

caso de Fafá Rosado, era necessário que os valores veiculados na propaganda recaíssem sobre a 

administração de Rosalba, a fim de que a candidata pudesse ser associada à imagem da então 

prefeita. Já em relação à propaganda política de Larissa Rosado, era necessária a veiculação de 

valores ligados à personagem política da candidata, tais valores, obviamente, extremamente 

positivos, os quais tornaram sua imagem mais independente das administrações anteriores, 

inclusive daquelas em que seus pais participaram. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por vivermos numa sociedade cuja essência é o espetáculo, o jogo de imagens 

fundamentado na idéia do parecer e do aparecer nos empurra para um questionamento difícil de 

sufocar: como a espetacularização da sociedade contemporânea pode marcar a política de tal 

forma que esta não possa acontecer sem considerar as estratégias midiáticas que visam o 

estabelecimento e a manutenção do poder?  

Instigados pela tênue e crescente relação entre a mídia e a política no mundo 

contemporâneo, procuramos neste trabalho entender como tal relação ocorre nas práticas de 

campanhas políticas em períodos eleitorais e, mais ainda, como ela é fundamental no jogo 

político, na medida em que auxilia na construção das imagens dos candidatos.  

Assim, a propaganda torna-se um elemento essencial nas práticas políticas 

contemporâneas. A legitimação da democracia, forma de governo predominante no Brasil e em 

grande parte dos países do mundo, possibilitou ao povo a escolha, através do voto, de seus 

representantes, tanto no poder executivo quanto no legislativo. Os governantes (federais, 

estaduais, municipais) utilizam a propaganda para dar a idéia, muitas vezes falsa, de que estão 

prestando conta à sociedade da administração por eles realizada, praticando o chamado marketing

político durante todo o governo. Nesse sentido, abusam das imagens, números, jingles, slogans, 

tudo que possa aparecer como fruto de realizações administrativas e parecer que o governo 

trabalha para o bem maior da população.  

Uma vez que precisam ser escolhidos, dentre muitos na corrida eleitoral, os candidatos a 

cargos eletivos do executivo e do legislativo não perdem de vista o marketing eleitoral em suas 

campanhas. Ao contrário, a propaganda é fundamental para dar visibilidade ao candidato, que 

precisa ser visto, precisa aparecer e parecer que é o melhor candidato para o cargo que pretende 

exercer. Sabe-se hoje que o gasto em propaganda é muito alto e, mesmo com o direito de um 

espaço de tempo gratuito na televisão e no rádio, há a necessidade de veicular a propaganda 

eleitoral em camisetas, calendários, adesivos, outdoors, jornais, santinhos etc.; há, ainda, aqueles 

candidatos, cujas coligações possuem  mais recursos financeiros, que veiculam suas propagandas 

eleitorais em horários nobres (de maior audiência, portanto, mais caros) da televisão e do rádio. 

Dessa forma, podemos perceber o quanto a propaganda tornou-se indispensável para se 

atingir os objetivos do jogo político, os quais sempre se voltam para estabelecer e manter o poder. 
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Obviamente, encaramos tal acontecimento como reflexo da sociedade espetacularizada, uma vez 

que ela supervaloriza o espetáculo, ou seja, a imagem e aspectos como o parecer e o aparecer. O 

consumo, na contemporaneidade, é a via que nos coloca como cidadãos, isto é, consumindo (por 

necessidade ou não) somos valorizados e bem aceitos nessa sociedade.  

Uma campanha eleitoral causa a impressão de que se trata de uma grande feira, na qual 

os eleitores são os consumidores e os candidatos, os produtos a serem vendidos. Com vistas a 

vencer as eleições, as coligações utilizam diferentes estratégias eleitorais para que os eleitores 

escolham determinados candidatos, desde a construção da imagem do candidato até a escolha dos 

valores ideológicos que deverão ser contemplados na campanha. 

 Dentro das várias possibilidades de veiculação de propaganda política, o slogan é uma 

das estratégias midiáticas utilizadas em campanhas eleitorais. O slogan “encabeça” a propaganda 

dos candidatos e, como diz Reboul, resume toda a campanha numa só frase. Quando escolhemos 

estudar os slogans políticos, esse aspecto foi o que mais nos chamou a atenção: o slogan, ainda 

que seja uma fórmula curta e facilmente reproduzível, tem a função de resumir mensagens, 

discursos, ideologias e a pretensão de fazer multidões aderirem ao que ele diz. Nesse sentido, 

remonta ao termo original, sluagh-ghairm, cujo significado é o grito de guerra de um clã 

(REBOUL, 1975). 

No decorrer deste estudo, especialmente na análise dos dados, orientados pelo olhar da 

teoria bakhtiniana que trata do funcionamento dialógico da linguagem e da concepção de 

enunciado, pudemos aprofundar nossa compreensão acerca das funções do slogan apontadas por 

Reboul (1975).  

Consideramos o slogan como enunciado, na concepção do Círculo de Bakhtin, os quais 

portam valores (ideologias) e apontam para outros enunciados (já-ditos ou solicitados a serem 

ditos), fazendo emergir, por meio das diversas verdades sociais, as vozes sociais que atribuem 

diferentes sentidos aos slogans. À luz dessa teoria, analisamos essas propagandas políticas, 

veiculadas nas campanhas para prefeito de Natal e Mossoró, em 1996, 2000 e 2004, considerando 

o contexto sócio-hitórico em que circularam, uma vez que todo dizer também está relacionado à 

exterioridade. 

A análise dos dados nos permitiu observar que se estabelece, no contexto das 

campanhas políticas, uma verdadeira guerra de ideologias. Isso pode parecer óbvio: a ideologia 

das frentes esquerdistas em contraposição à ideologia das frentes partidárias de direita, ou de 
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centro-esquerda, ou de centro-direita, seja qual for a nomenclatura utilizada para denominar os 

grupos políticos. No entanto, estamos tratando de ideologia no sentido bakhtiniano, ou seja, todo 

enunciado é portador de valor, já que todo signo é ideológico. No jogo político de uma campanha 

eleitoral, os slogans veiculam diferentes valores, que variam em função de diversos fatores, por 

exemplo, a historicidade, os sujeitos enunciadores, os posicionamentos discursivos. 

Na campanha para prefeito de Natal, em 1996, observamos que a ideologia veiculada 

pelo slogan de Wilma de Faria faz emergir o valor da ruptura com o grupo político que governa a 

cidade e, ao mesmo tempo, do continuísmo, pois mostra a necessidade de retomar sua 

administração. Já o slogan da candidata Fátima Bezerra expressa a ideologia de uma ruptura 

radical, ou seja, nem o grupo que estava à frente da prefeitura nem a candidata Wilma de Faria 

eram adequados para exercer o cargo em questão. Em Mossoró, o slogan de Rosalba Ciarlini 

veicula valores associados aos benefícios de uma administração equilibrada, apontando para a 

retomada da administração por parte da candidata; o slogan da campanha de Sandra Rosado 

veicula o valor do compromisso político junto ao seu eleitorado. 

Em 2000, na cidade de Natal, as mesmas candidatas, Wilma de Faria e Fátima Bezerra, 

disputam o mesmo cargo da campanha de 1996. Nesse caso, temos duas candidatas com histórias 

políticas completamente distintas, mas suas propagadas políticas veiculam valores iguais: a 

confiabilidade do eleitorado natalense. Em Mossoró, Rosalba Ciarlini veicula por meio de seu 

slogan político o valor do sentimento amoroso, da adoração à cidade, e ainda valores relativos à 

história do povo de Mossoró; Fafá Rosado, candidata oposicionista, tem seu slogan veiculando o 

valor da coragem, a ideologia de que a mulher e o povo mossoroenses são corajosos. 

Na campanha de 2004, em Natal, a propaganda política de Carlos Eduardo Alves 

veicula valores atribuídos ao personagem político, ou seja, o foco recai sobre ele próprio, além de 

enfatizar os discursos de valorização do que é da terra. O slogan 100% Natal, de Luiz Almir, 

expressa a ideologia da inclusão, que descarta as variadas formas de preconceito; o outro slogan

utilizado pelo candidato, O povo na prefeitura, veicula valores associados ao que é popular, à 

idéia de que um homem do povo, assim ele se autodenomina, pode chegar ao poder. Em 

Mossoró, o slogan político de Fafá Rosado veicula valores que expressam a necessidade de 

permanência do grupo rosalbista à frente da prefeitura, ao mesmo tempo em que veicula a 

ideologia da mudança, a qual vem sendo feita nas administrações do citado grupo. O slogan da 
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candidata oposicionista, Larissa Rosado, expressa valores que associam a imagem da candidata à 

figura do bom político e da juventude. 

Com essa análise, concluímos que os slogans, muito mais que prender a atenção, fazer 

aderir e resumir, conforme afirma Reboul (1975), são estratégias midiáticas fundamentais na 

guerra de ideologias que se estabelece nas campanhas eleitorais. Baseados na teoria bakhtiniana, 

pudemos analisar essas propagandas, compreendendo os diversos valores veiculados por elas, os 

quais buscam associar, em alguns casos, os candidatos a administrações anteriores, em outros, os 

valores são associados à imagem do próprio candidato, como aquele que não discrimina, que tem 

compromisso político. 

Para futuras pesquisas, sugerimos que os slogans possam ser analisados juntamente à 

linguagem não-verbal das propagandas políticas, numa inter-relação com sistemas semióticos não 

verbais, uma vez que esse aspecto é muito importante para a compreensão do todo. Também um 

outro aspecto que pode ser investigado na relação mídia/política é a identidade dos partidos e 

coligações que disputam as campanhas eleitorais com suas propagandas políticas. 

Finalmente, esperamos que este trabalho contribua para outras pesquisas que investigam 

a relação mídia/política, a qual se tornou bastante natural, uma vez que é fruto de uma sociedade 

que transforma os fatos sociais em espetáculos e a política numa arena mercadológica.              
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - BREVE BIOGRAFIA DOS CANDIDATOS A PREFEITO 

1. Principais candidatos a prefeito em Natal 

• Wilma de Faria (campanhas: 1996 e 2000) 

A professora universitária do Departamento de Educação da UFRN (Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte), Wilma de Maria de Faria, formada em Letras e Mestra em 

Educação pela referida instituição, nasceu na cidade de Mossoró e iniciou sua vida pública em 

1979, no governo de  Lavoisier Maia, na época, seu marido, à frente do MEIOS – Movimento de 

Integração e Orientação Social – no qual desenvolvia programas de assistência social. Em 1983, 

no governo de José Agripino Maia, primo de Lavoisier Maia, Wilma assume a Secretaria de 

Trabalho e Bem-Estar Social, sendo eleita, nesse mesmo ano, deputada federal. Em 1988, foi 

eleita prefeita de Natal, cidade da qual foi prefeita por mais dois mandatos. De 1997 a 2000, 

exerceu o segundo mandato como prefeita, tendo se candidatado a governadora em 1998, sem 

obter êxito na eleição; em 2000, foi reeleita para o cargo, após dois anos de mandato, renunciou 

para disputar mais uma eleição: candidatou-se e venceu a eleição para governador do estado em 

2002, tornando-se a primeira mulher a governar o estado. Reeleita em 2006, depois de uma 

disputa acirrada com o senador Garibaldi Filho, Wilma de Faria está no primeiro ano do seu 

segundo mandato como governadora e é atualmente uma das principais figuras políticas do 

estado. 
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• Fátima Bezerra (campanhas: 1996 e 2000) 

A paraibana nascida na cidade de Nova Palmeira, Fátima Bezerra, veio para Natal em 

1971, com o “simples” objetivo de estudar e ingressar na carreira do magistério. Assim, prestou o 

vestibular da UFRN  para o curso de Pedagogia, em 1977, a partir daí, ingressou no movimento 

estudantil, no qual atuou ainda no regime militar, destacando-se pela sua liderança.. Em 1982, 

Fátima Bezerra entra para o magistério público via concurso e, então, sempre à frente das 

atividades sindicais, começa sua luta em favor de uma educação de qualidade e de valorização do 

profissional em Educação. Participou da criação do SINTE-RN, sendo secretária-geral e 

presidente. Filiada ao PT desde sua fundação no estado, em 1981, Fátima foi eleita deputada 

estadual por dois mandatos; disputou com Wilma de Faria a cadeira de prefeito de Natal em 1996 

e em 2000; em 2004, já como deputada federal eleita em 2002, candidatou-se novamente à 

prefeitura da cidade, no entanto, obteve uma votação inexpressiva, em virtude da crise moral pela 

qual passava seu partido. Atualmente, exerce o segundo mandato de deputada federal, atuando 

em diversas áreas, como Educação, Cultura, direitos da mulher e cidadania GLBT (Gays, 

Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros). 

• Carlos Eduardo (campanha: 2004) 

Carlos Eduardo Nunes Alves nasceu na cidade do Rio de Janeiro, mas viveu toda a sua 

vida no Rio Grande do Norte. Pertence a uma das famílias mais tradicionais e mais influentes da 

política norte-rio-grandense, a família Alves. Filho do ex-prefeito de Natal e atual prefeito 

reeleito de Parnamirim, Agnelo Alves, sobrinho do ex-governador e ex-ministro de Estado, 

Aluízio Alves, e primo do ex-governador e senador da República Garibaldi Alves, Carlos 

Eduardo foi fortemente influenciado para ingressar na política após ter cursado a faculdade de 

Direito do Rio de Janeiro. Em 1986, foi eleito deputado estadual pelo PMDB, sendo eleito por 

mais três mandatos consecutivos para atuar na Assembléia Legislativa. Em 1996, afasta-se do seu 

quarto mandato de deputado para atuar como secretário do governo de seu primo Garibaldi 

Alves, assumindo a pasta da Secretaria de Trabalho, Justiça e Cidadania. Na campanha para 
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prefeito de Natal em 2000, é eleito vice-prefeito pela coligação encabeçada por Wilma de Faria, 

que após dois anos renuncia ao cargo de prefeita para se candidatar a governadora, deixando nas 

mãos de Carlos Eduardo a prefeitura de Natal. Em 2004, Carlos Eduardo é reeleito prefeito numa 

disputa acirrada com o deputado estadual Luiz Almir e cumpre o terceiro ano de seu mandato. 

• Luiz Almir (campanha: 2004) 

Nascido em Juazeiro do Norte, Ceará, Luiz Almir Filgueira Magalhães é jornalista de 

profissão, porém, não cursou o Ensino Superior, tendo como escolaridade o Ensino Fundamental 

incompleto. Por 25 anos exerce a profissão como radialista e, mais recentemente, como 

apresentador de televisão do programa Linha Dura, através do qual comenta os fatos sociais e 

políticos e exerce a prática assistencialista, distribuindo roupas, remédios e comida aos carentes, 

o que o tornou bastante popular e o ajudou a ingressar na vida política do estado. Primeiramente, 

Luiz Almir foi vereador em Natal por dois mandatos; em 2002, deixou a Casa do legislativo 

municipal para ser um dos deputados estaduais mais bem votados, especialmente em Natal, 

graças aos votos da Zona Norte da cidade, região onde Luiz Almir tem sua principal base 

político-eleitoral. Em 2004, disputou com Carlos Eduardo a cadeira de prefeito da cidade, mas foi 

derrotado em 2º turno por uma pequena diferença de votos. Atualmente, Luiz Almir exerce o 

segundo mandato como deputado estadual na Assembléia Legislativa do estado.    
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2. Principais candidatos a prefeito em Mossoró  

• Rosalba Ciarlini (campanhas: 1996 e 2000) 

Nascida em Mossoró, Rosalba Ciarlini Rosado formou-se em Medicina, na UFRN, 

especializando-se na área de Pediatria. Seu ingresso na política se deu por meio de sua atuação 

em movimentos comunitários, nos quais ajudou a formar diversas associações nos bairros mais 

carentes da cidade. Rosalba Ciarlini entrou para a história de Mossoró por diversas razões: foi a 

primeira mulher a eleger-se prefeita da cidade; foi também eleita por três mandatos, dois dos 

quais foram seguidos, e terminou seu terceiro mandato com a aprovação de 94 por cento dos 

mossoroenses (MACHADO, 2006). Antes de ingressar diretamente na política, Rosalba ocupou 

vários cargos na sua área profissional, foi diretora da Comunidade de Saúde de Mossoró, diretora 

do Hospital Regional Tarcísio Maia e fundadora da UNIMED/Mossoró. Rosalba Ciarlini é 

reconhecida por sua forte atuação na política mossoroense, além de ter sido prefeita da cidade por 

três mandatos, elegeu sua sucessora, em 2004, e conseguiu ser eleita senadora da República, em 

2006, entrando para a história do Rio Grande do Norte como sendo a primeira mulher a 

representar o estado no Congresso Nacional. 

• Sandra Rosado (campanha: 1996) 

Sandra Maria da Escóssia Rosado é filha de um dos líderes da família Rosado e 

experiente político, Vingt Rosado; nasceu e foi criada no seio de uma família totalmente voltada 

para a política de Mossoró e do estado. Dessa forma, não teve como escapar da veia política. 

Formou-se em Direito e Serviço Social, ingressou sua vida política em 1963, quando eleita como 

vice-prefeita na chapa de Dix-Huit Rosado, seu tio. Foi secretária de Ação Social também nessa 

gestão e novamente vice-prefeita na terceira gestão de Dix-Huit, assumindo a prefeitura da cidade 

após a morte dele em 1996. Disputou a campanha de 1996 com Rosalba Ciarlini, porém, não 

obteve êxito. Em 1998, foi eleita deputada estadual, cujo mandato exerceu no período de 1999-

2002; após esse mandato, elegeu-se deputada federal por mais para as legislaturas de 2003-2006 e 

2007-2010.     
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• Fafá Rosado (campanha: 2000 e 2004) 

A enfermeira Maria de Fátima Rosado Nogueira nasceu em Mossoró e formou-se pela 

UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, tendo ingressado inicialmente no curso 

de Economia, mas, posteriormente, optou pela enfermagem, área na qual seguiu carreira. Sua 

experiência na ocupação de cargos públicos iniciou-se como profissional da saúde pública, 

atuando em diversas unidades de saúde da cidade de Mossoró, chegando à gerência da II Unidade 

Regional de Saúde Pública e à coordenação do Departamento de Saúde Individual e Coletiva da 

Secretaria Municipal de Saúde. Em cargos eletivos, Fafá Rosado concorreu apenas em duas 

eleições: em 1996, sendo a principal adversária de Rosalba Ciarlini e obtendo o 2º lugar no 

número de votos válidos; e em 2004, dessa vez com o apóio de Rosalba, quando chegou ao cargo 

mais alto do executivo municipal, sendo, portanto, eleita prefeita de Mossoró. Atualmente, está 

no terceiro ano de seu mandato como prefeita e se prepara, possivelmente, para disputar a 

reeleição em 200812. 

• Larissa Rosado (campanha: 2004) 

Larissa Daniela da Escóssia Rosado Andrade é, dentre os citados, a candidata mais 

jovem. Quando aceitou o desafio de disputar a campanha política encabeçando a chapa 

majoritária, tinha 30 anos de idade e já estava exercendo seu primeiro mandato como deputada 

estadual. É filha de Sandra Rosado e de Laíre Rosado, assim como sua mãe, foi criada num 

ambiente bastante propício ao exercício da política, uma vez que seus pais, avô e tios sempre 

participaram de importantes disputas político-eleitorais, especialmente em Mossoró. Disputou a 

única eleição como candidata na chapa majoritária em 2004, perdendo para Fafá Rosado. Em 

2006, foi reeleita deputada estadual e, atualmente, convidada pela governadora Wilma de Faria, 

licenciou-se de suas atividades de legisladora para assumir a pasta da Secretaria da Agricultura, 

da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte.

                                                
12 Informações obtidas de: </www.prefeiturademossoro.com.br/prefeita.php>. 
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ANEXOS 

ANEXO A – PROPAGANDAS POLÍTICAS VEICULADAS NAS CAMPANHAS PARA 
PREFEITO DE NATAL 

• Campanha 1996 
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• Campanha 2000 
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• Campanha 2004 
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ANEXO B – PROPAGANDAS POLÍTICAS VEICULADAS NAS CAMPANHAS PARA 
PREFEITO DE MOSSORÓ 

• Campanha 1996 

• Campanha 2000 



124

• Campanha 2004 


