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RESUMO 

 

Este estudo investiga o fenômeno do uso das caricaturas (LIMA (1963), ERBOLATO (1981), 

MELO (1983), BERGSON (1983), PORTO (2012)) como mídia de propaganda político-

eleitoral (CÂNDIDO (2010), GOMES (2012), MOREIRA (2004)) na Paraíba, tomando como 

base de observação as campanhas eleitorais de 2012, 2014 e 2016 naquele Estado. Para tanto, 

a pesquisa foi desenvolvida de forma transmetodológica (MALDONADO, 2012) com base na 

proposição de dois pilares de investigação: um com foco na criação (a própria mensagem e a 

produção de sentidos) e outro com foco nos criadores (a estratégia por trás das práticas 

sociais). O primeiro deles se concentrou sobre o estudo da produção de sentidos nas peças 

publicitárias. Foram analisadas as caricaturas utilizadas como mídia de campanha eleitoral, 

tomando-se como base as contribuições da Teoria Semiótica peirceana (SANTAELLA (2002 

e 2007), MACHADO (2007), SONESSON (2007), PEIRCE (2010), PEREZ (2011)). O 

segundo pilar de investigação se ateve ao estudo das práticas sociais que permeiam todo 

processo criativo das caricaturas. Nessa etapa, foram entrevistados os atores sociais 

envolvidos no processo de criação dos desenhos e no planejamento das campanhas. As 

entrevistas foram analisadas sob a luz das contribuições da Análise do Discurso de linha 

francesa (MAINGUENEAU (1997 e 2008). A partir das discussões desenvolvidas, chegou-se 

ao conceito de mascote política e, por conseguinte, ao conceito de mascotização política. 

Também foi identificada a adoção da linguagem da publicidade infantil (MONTIGNEAUX 

(2003), VELOSO (2012)) como estratégia de marketing político (QUEIROZ (2006), 

RIBEIRO (2006), TORQUATO (2014)) que determinou o uso das mascotes políticas como 

mídia de campanha eleitoral na Paraíba.  

 

Palavras-chave: Caricaturas; Mascotes Políticas; Campanha Eleitoral; Marketing Político; 

Publicidade Infantil.  



ABSTRACT 

 

This study investigates the phenomenon of the use of caricatures (LIMA (1963), ERBOLATO 

(1981), MELO (1983), BERGSON (1983), PORTO (2012)) as political-electoral propaganda 

media (CÂNDIDO (2010), GOMES (2012), MOREIRA (2004)) in Paraíba, based on the 

2012, 2014 and 2016 election campaigns in that state. Therefore, the research was developed 

in a transmethodological way (MALDONADO (2012)) based on the proposition of two 

research pillars: one focused on creation (the message itself and the production of meanings) 

and another focused on the creators (the strategy behind social practices). The first of them 

focused on the study of the production of meanings in advertisements. Were analysed 

caricatures used as election campaign media, based on the contributions of Peirce's Semiotic 

Theory (SANTAELLA (2002 e 2007), MACHADO (2007), SONESSON (2007), PEIRCE 

(2010), PEREZ (2011)). The second pillar of investigation focused on the study of social 

practices that permeate the entire creative process of caricatures. At this stage, the social 

actors involved in the process of design creation and campaign planning were interviewed. 

The interviews were analyzed in light of the contributions of the French Discourse Analysis 

(MAINGUENEAU (1997 e 2008). From the discussions developed, we came to the concept 

of political mascot and, therefore, the concept of political mascotization. The adoption of the 

language of children's advertising was also identified (MONTIGNEAUX (2003), VELOSO 

(2012)) as a political marketing strategy (QUEIROZ (2006), RIBEIRO (2006), TORQUATO 

(2014)). which determined the use of political mascots as election campaign media in Paraíba. 

 

Keywords: Caricatures; Political Mascots; Election Campaign; Political Marketing; Child 

Advertising.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Esta tese de doutorado coroa uma trajetória de investigações acerca dos processos 

comunicacionais em torno das manifestações de expressão gráfica dos desenhos, iniciadas 

com as minhas pesquisas de conclusão da graduação sobre os processos de significação nas 

charges e aprimoradas com as investigações de mestrado em torno da linguagem das charges 

virtuais. Essa caminhada científica é reflexo de uma vivência prática e empírica. Desde a 

infância, apresentei habilidade para esse tipo de arte, recebendo influência direta de meu 

irmão. Com o aprimoramento técnico e a graduação em Jornalismo, as experiências 

profissionais estimularam práticas cotidianas cada vez mais relacionadas ao universo da 

editoração e comunicação visual, especialmente interconectadas com o campo das artes 

visuais, como são as caricaturas, charges e ilustrações.  

A partir das percepções e questionamentos provenientes de observações algumas vezes 

externas e outras internas de processos relacionadas a esse universo, acompanhei e estudei 

alguns fenômenos que marcaram movimentos de transformação cognitiva, técnica e 

tecnológica nas operações de comunicação dos atores sociais e nas relações de sentido que 

elas acarretaram. 

O fenômeno que motivou esta investigação é o exemplo mais contemporâneo: o uso 

das caricaturas como mídia de propaganda política em campanhas eleitorais na Paraíba. 

Inserido no mercado de trabalho formal e informal da comunicação naquele Estado, em 

meados de 2010, percebi a incidência e recorrência de processualidades que me deixaram 

intrigado e curioso, principalmente por sua força, repercussão e impacto e por estar 

intimamente conectado aos campos da comunicação, das artes visuais e da política, esta 

última uma das áreas de maior mobilização social e econômica local.  

A presença ostensiva das caricaturas nos cenários urbanos e privados era notória e 

comovente e a velocidade com que a criação dessas mídias se multiplicou na última década se 

tornou intrigante. A sua incidência foi exemplo de evidência do nascimento de ações criativas 

e inovadoras nos formatos de mídia empregados até então, já monótonos e invariáveis. 

A pesquisa que apresento é resultado de esforços científicos motivados pelo interesse e 

desejo de compreender esse fenômeno, conceituando-o, descrevendo as formas de operação 

dos seus esquemas cognitivos de articulação dos signos visuais e identificando a estratégia 

que o gerou.  

Para tanto, este texto foi estruturado em cinco capítulos que apresentam a realização 

da pesquisa e os resultados encontrados. O primeiro deles apresenta o fenômeno de uso das 
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caricaturas como mídia de propaganda política e o contexto histórico, político e social em que 

foi surgiu. Também faz uma discussão conceitual e comparativa entre as diferentes formas de 

abordagem das caricaturas no que diz respeito à representação de candidatos políticos, antes e 

depois do fenômeno. Apresenta, ainda, um breve panorama sobre a legislação eleitoral que 

regulamenta o exercício da propaganda político-eleitoral brasileira. 

O segundo capítulo traz uma descrição das tomadas de decisões e dos caminhos 

metodológicos que escolhi trilhar para a coleta de dados e tratamento científico das 

informações levantadas. Também é delimitado o recorte do corpus de investigação estudado e 

apresentados alguns conceitos e teorias que subsidiaram as observações e análises propostas, 

alicerçando a construção do raciocínio sobre os resultados alcançados. 

 No terceiro capítulo é feita, inicialmente, uma análise sobre os esquemas cognitivos 

de produção de sentidos nas caricaturas selecionadas. Posteriormente, os mecanismos de 

representação das caricaturas com relação a seus objetos (candidatos) são discutidos sob a luz 

da Teoria Semiótica de Charles Sanders Peirce. Por fim, são apresentados os conceitos de 

“mascote política” e de “mascotização política”, assim como as reflexões com base nas quais 

eles foram formulados.  

No quarto capítulo, os discursos dos entrevistados são analisados com base na teoria 

da Análise do Discurso de linha francesa, com objetivo de identificar nos significados 

apreendidos, a estratégia de marketing político que determinou o surgimento do fenômeno. A 

partir de então foi identificada como estratégia a adoção da linguagem da publicidade infantil 

como estratégia de marketing político, que também é discutida no mesmo capítulo.  

O quinto capítulo apresenta as considerações finais sobre o fenômeno e sobre a 

pesquisa. Sintetiza as conclusões das observações e análises desenvolvidas. Faz algumas 

ponderações e reflexões propositivas sobre as possibilidades de exploração da área estudada e 

do desenvolvimento criativo de mídias para campanhas eleitorais. 

Apresento, ainda, um videodocumentário experimental1, produzido a partir das 

entrevistas realizadas durante a investigação, numa tentativa de fornecer mais recursos 

multimídia que ampliem o entendimento dos resultados e enriqueçam as discussões propostas. 

Indo além da intenção de alcançar os objetivos que o motivaram, este estudo se propõe 

a estimular e basear mais investigações no campo da comunicação gráfica e visual, com suas 

nuances estéticas, cognitivas e sociais, especialmente no que diz respeito ao desenho, suas 

 
1 O videodocumentário pode ser acessado em: https://youtu.be/nn4fVxYUbnA. 

https://youtu.be/nn4fVxYUbnA
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formas de expressão e seus desdobramentos e impactos, permeando e enriquecendo os 

campos da comunicação, artes e política. 

 

1.1 Caricaturas e campanhas eleitorais na Paraíba  

 

O período de campanha eleitoral é propício para o surgimento dos mais variados 

recursos e estratégias de mídia2 e comunicação entre os candidatos políticos e o eleitorado. 

Cada partido e, mais especificamente, cada pretendente busca formas criativas de divulgar 

uma imagem de si positiva, emitir seu discurso de forma persuasiva e fixar o seu número na 

memória do público eleitor. Particularmente na Paraíba, estado localizado na Região Nordeste 

do Brasil, com uma população de cerca de 4 milhões de habitantes, as campanhas têm 

testemunhado o surgimento de práticas sociais criativas que dinamizaram os modelos 

utilizados até então e ressignificaram as relações de produção de sentidos, como é o caso do 

uso de caricaturas como mídia de propaganda político-eleitoral, com intenção de promover e 

exaltar a imagem dos candidatos representados. 

É intrigante, contudo, que esse uso produza um sentido oposto àquele verificado na 

tradição histórica das caricaturas, desenvolvidas e consolidadas nos veículos de imprensa com 

intenção de crítica social e comumente direcionadas às personalidades públicas, na maioria 

das vezes, políticas. É o que se verifica ao se consultar as conceituações disponíveis na 

literatura acerca do seu surgimento e das características que as definem, como pode ser visto 

adiante. 

De acordo com o pesquisador da história da caricatura no Brasil, Herman Lima 

(1963), as caricaturas surgiram no governo do imperador romano Nero Cláudio César 

Augusto Germânico, no período de 54 a 68 d.C., que, debochado por alguns artistas, mandou 

fechar o anfiteatro da cidade. Com isso, os artistas passaram a fazer desenhos escondidos dos 

soldados do imperador pelas ruas. Daí teria surgido a história de ridicularização das 

personalidades através do desenho. Esses desenhos foram descobertos por arqueólogos e 

feitos com giz em pedaço de parede, datados de 79 d.C., preservados pela lava da erupção do 

vulcão Vesúvio que destruiu a região de Pompéia, em Roma. Os desenhos retratavam 

soldados, com personagens sem camisa e, inclusive, cenas de censura.   

 
2 O conceito de mídia que empreguei está atrelado à definição de “media” proposta por RODRIGUES (2016) 
como “dispositivos técnicos de enunciação”. 
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O autor conta que o desenvolvimento da caricatura ganhou força também na Idade 

Média, entre os séculos XI e XII. Segundo ele, as catedrais ostentavam muitos ornamentos e 

grandes artes feitas por desenhistas que, de forma criativa, criticavam a luxúria na qual viviam 

os bispos e todo o clero. Eles argumentavam que os desenhos representavam o céu e o 

inferno, quando, na verdade, tratava das imposições e punições dos ideais católicos.  

Com relação ao surgimento das caricaturas no Brasil, Herman Lima defende que os 

primeiros registros são do século XVI, de autoria do Frei Vicente do Salvador. Contudo, para 

a Enciclopédia Itaú Cultural (2019) as primeiras caricaturas feitas no Brasil teriam surgido em 

1837, criadas por Manoel de Araújo Porto-Alegre, pintor, caricaturista, arquiteto, crítico e 

historiador de arte, professor e escritor. Em 1844, ele criou, juntamente com Torres-Homem a 

revista “Lanterna Mágica: periódico plástico-filosófico”, primeiro periódico do país ilustrado 

com caricaturas (ITAÚ CULTURAL, 2019). 

De acordo com a organizadora da coleção “Barão do Rio Branco e a caricatura”, 

Ângela Porto (2012), já em meados de 1900 também se verificavam aproximações da 

Publicidade e Propaganda com as caricaturas. Entretanto, essa comunicação objetivava a 

promoção de bens, serviços e marcas.  

 
A caricatura é, neste momento, a arte que mais se presta à propagação de 
ideias, de representações, especialmente devido à sua penetração e aceitação 
na sociedade. Está a serviço tanto da política como da propaganda por sua 
imensa capacidade de veicular mensagem. Os profissionais do traço 
encontram no Barão um bom modelo de publicidade. (PORTO, 2012, p. 30) 

 

É consenso entre as fontes estudadas que, desde seus primórdios, a história da 

caricatura no Brasil sempre esteve associada à crítica dos costumes e da política. Também são 

próximas as definições de caricatura propostas pelos teóricos que se debruçaram sobre esse 

tema. Todavia, são encontradas algumas tentativas de categorização das caricaturas que 

resultaram em conceituações que não acompanharam a evolução dessas manifestações e não 

conseguem mais abarcar as suas peculiaridades e particularidades.  

Para Herman Lima (1963), o termo caricatura era, inicialmente, genérico e aplicado a 

todos os desenhos humorísticos, desde que desencadeassem o riso, a crítica escarnecedora e a 

sátira contundente. Segundo ele, a palavra “caricatura”, é derivada de “caricare” que, em 

italiano, quer dizer a ação material de “carregar”, pôr ou impor um grande peso sobre alguma 

coisa, pessoa ou animal. Significa também exagerar, aumentar coisas e atos além da medida. 
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Por esta interpretação, a caricatura seria então aquela imagem em que se "carregam" os traços 

mais evidentes e destacados de um fato ou pessoa, principalmente os seus defeitos, com a 

finalidade de levar ao riso.  

O que se percebe na obra de Herman Lima (1963), contudo, é que o autor não 

apresenta um rigor científico suficientemente criterioso para conceituar as diferentes formas 

de manifestação gráfica que ele aborda em suas pesquisas. Em seu texto, ele não deixa claras 

o bastante as diferenças entre charge e caricatura e, em alguns momentos, essas duas formas 

de expressão se confundem. 

Mário Erbolato (1981) foi outro estudioso do tema e fez contribuições significativas 

para as pesquisas nesse campo. Para ele, a caricatura é tão antiga quanto o homem, “que se 

vinga de seus semelhantes atribuindo-lhes defeitos, criando ou acentuando desvios 

anatômicos, especialmente os da fisionomia, capazes de exprimir os vícios que pretende 

castigar ou os ridículos que exigem corretivo”. (ERBOLATO, 1981, p. 78). 

Por sua vez, José Marques de Melo (1983), ao estudar as formas de manifestação do 

jornalismo opinativo, propõe uma categorização e sugere “espécies” dentro do gênero 

caricatura: 1) a caricatura propriamente dita, tratando-se de um retrato humano ou de objetos 

que exagera ou simplifica traços, acentuando detalhes ou ressaltando defeitos; 2) o cartoon, 

definida como uma anedota gráfica que geralmente não insere personagens reais; 3) comic, 

que é a história em quadrinhos, numa narrativa composta por imagens que se sucedem por 

textos em forma de balões e 4) a charge definida como a crítica humorística de um fato ou 

acontecimento específico. Ainda para o autor, “a caricatura é uma forma de crítica social, mas 

não possui a peculiaridade da charge de unir texto e imagem para uma expressão crítica” 

(MELO, 1983, p. 183).  

A definição de caricatura apresentada Por José Marques de Melo é próxima e 

consonante com os demais teóricos, o que se explica também pela contemporaneidade do 

pensamento teórico frutífero naquele período e atento à manifestações gráficas de 

comunicação, excepcionalmente estimuladas pela imprensa.   

É válido observar, contudo, que a categorização de “espécies” nos moldes propostos 

por ele tornou-se insuficiente para abarcar as especificações e amplitude dos formatos citados. 

Isso é perceptível levando-se em consideração que as formas de expressão gráfica que ele 

aponta como espécies dentro do gênero opinativo caricatura são, na verdade, outros gêneros 

paralelos, com formulações estéticas e estruturas narrativas próprias, cada vez mais 
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específicas e particularizadas com o passar tempo. Essas formas de expressão gráfica listadas, 

por sua vez, podem ou não conter, em seu interior, as caricaturas, e não o contrário.  

Também é encontrada uma definição de caricatura na obra dos autores RABAÇA e 

BARBOSA (1987). De forma semelhante, eles propuseram “subdivisões” do gênero 

caricatura, ainda mais numerosas: charge, cartum, desenho de humor, tira, história em 

quadrinhos de humor e a caricatura propriamente dita (caricatura pessoal). Entretanto, 

conforme dito anteriormente, entende-se que se trata de uma categorização superada e que já 

não define, suficientemente, as particularidades de cada manifestação gráfica, tendo em vista 

que tratam-se, na verdade, de gêneros diferentes, com particularidades, peculiares e estruturas 

narrativas próprias que resguardam diferenciações mínimas entre si e independem do uso do 

recurso das caricaturas em suas composições.   

 
A característica de exagerar as feições humanas, ridicularizá-las ou fazê-las 
cômicas, porém, vem de épocas imemoriais. Nas pinturas rupestres, 
estudiosos acreditam descobrir nos artistas das cavernas intenções de 
caricaturar as figuras com que representavam seus inimigos. As máscaras do 
teatro grego, também, já eram caricaturais pelo seu exagero expressivo. 2. A 
arte de caricaturar. Designação geral e abrangente da caricatura como forma 
de arte que se expressa através do desenho, da pintura, da escultura etc. e 
tem por fim o humor. Nesta acepção, são subdivisões da caricatura: a charge, 
o cartum, o desenho de humor, a tira, a história em quadrinhos de humor e a 
caricatura propriamente dita (a caricatura pessoal). (RABAÇA e 
BARBOSA, 1987, p. 26) 

 

Ainda segundo os autores, caricatura é a representação da fisionomia humana com 

características grotescas, cômicas ou humorísticas. Para eles, a forma caricatural não precisa 

estar ligada apenas ao ser humano e pode ser feita a caricatura de qualquer coisa, mas a 

referência humana é sempre necessária para que a caricatura se realize. Conforme RABAÇA 

e BARBOSA (1987), entre as outras formas de arte, a caricatura apresenta a peculiaridade de 

ter um objeto específico: o artista estará realizando uma caricatura sempre que sua intenção 

principal for representar qualquer figura de maneira não convencional, exagerando ou 

simplificando os seus traços, acentuando de maneira desproporcional um ou outro detalhe 

característico, procurando revelar um ponto não percebido, ressaltar uma má qualidade 

escondida, apresentar uma visão crítica e quase sempre impiedosa do seu modelo, provocando 

com isso o riso, a mofa ou um momento de reflexão no espectador. 

Henri Bergson, em 1983, também se dedicou ao tema. Porém, ele já apresentava uma 

definição e mais consistente e até poética sobre as caricaturas, ao estudar a sua relação com o 
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riso e o cômico. Para o autor, a caricatura é uma arte que tem, entre suas características, o 

exagero e a contorção das formas, por meio dos quais o caricaturista capta os movimentos de 

“cacoete”, “careta” ou “deformação” em que a natureza se desenha e os amplia, tornando-os 

visíveis a todos os olhos. 

 
Trata-se sem dúvida de uma arte que exagera, e, no entanto, definimo-la 
muito mal ao lhe atribuirmos por objetivo uma exageração, porque existem 
caricaturas mais verossímeis que retratos, caricaturas que mal se percebem, e 
inversamente podemos exagerar ao extremo sem obter um verdadeiro efeito 
de caricatura. Para parecer cômico, é preciso que o exagero não pareça ser o 
objetivo, mas simples meio de que se vale o desenhista para tornar 
manifestas aos nossos olhos as contorções que ele percebe se insinuarem na 
natureza. O que importa é essa contorção; ela é que interessa. E por isso 
iremos procurá-la até nos elementos da fisionomia menos suscetíveis de 
movimento, como na curvatura de um nariz e mesmo na forma de uma 
orelha. Porque a forma é para nós o esboço de um movimento. (BERGSON, 
1983, p. 17) 

 

Conforme sugere o autor, por mais regular que seja uma fisionomia, por mais 

harmoniosas que se suponham as suas linhas, por mais flexíveis os movimentos, jamais o 

equilíbrio dela será absolutamente perfeito. Para ele, o caricaturista faz com que os seus 

modelos careteiem como se fossem ao extremo de sua careta e “adivinha, sob as harmonias 

superficiais da forma, as revoltas profundas da matéria. Efetua desproporções e deformações 

que poderiam existir na natureza se ela pudesse ter vontade, mas que não puderam 

concretizar-se, reprimidas que foram por uma força melhor” (BERGSON, 1983, p. 17).  

 
O caricaturista que altera a dimensão de um nariz, respeitando-lhe a fórmula, 
alongando-o, por exemplo, no mesmo sentido em que o alongou a natureza, 
de fato faz esse nariz caretear: daí por diante o original nos parecerá, por sua 
vez, ter querido se alongar e fazer a careta. Nesse sentido, poderíamos dizer 
que a própria natureza não raro consegue o êxito do caricaturista. No 
movimento pelo qual rasgou certa boca, encolheu certo queixo, avolumou 
uma bochecha, parece que conseguiu ir ao extremo da sua careta, iludindo a 
vigilância moderadora de uma força mais razoável. Rimos então de um rosto 
que é por si mesmo, por assim dizer, a sua própria caricatura. (BERGSON, 
1983, p. 17) 

 

Pelas definições apresentadas, depreende-se que as caricaturas, historicamente, estão 

atreladas a uma abordagem de crítica social e política, um incentivo à contestação e reflexão a 

partir da promoção do cômico e do risível, e baseadas numa expressão gráfica com ênfase nas 

formas físicas das personalidades representadas.  



21 

 

Mas as caricaturas que decidi estudar nesta investigação são diferentes. As caricaturas 

de candidatos políticos encontradas nos adesivos, materiais impressos, bandeiras e páginas 

online das campanhas eleitorais na Paraíba – especialmente a partir de 2010 – contradiziam 

essa abordagem crítica e, curiosamente, cumpriam uma função exatamente oposta.  

Antes de discutir essas diferenças, contudo, é preciso contextualizar como surgiu o 

fenômeno aqui estudado. Somente após dialogar com os entrevistados que compõem o corpus 

desta investigação descobri que a primeira caricatura utilizada com mídia de campanha 

eleitoral na Paraíba surgiu em 2008, criada por Osimar Cardoso do Nascimento (Masinho 

Cardoso) para a disputa ao cargo de vereadora, na campanha de Sandra Marrocos, filiada ao 

Partido Socialista Brasileiro (PSB). Contudo, a notoriedade desses desenhos só se consolidou 

após as eleições estaduais, dois anos depois.  

Em 2010, disputavam as eleições ao Governo da Paraíba os candidatos: Ricardo 

Coutinho, filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), José Maranhão, filiado ao antigo 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), hoje apenas Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), Nelson Júnior, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), 

Lourdes Sarmento, ligada ao Partido da Causa Operária (PCO), Francisco Oliveira, filiado ao 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), e Marcelino Rodrigues, filiado ao Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificado (PSTU).  

Dos seis candidatos, dois se destacavam: José Maranhão, então governador do Estado, 

depois de já ter governado a Paraíba e de ter sido deputado estadual (por quatro mandatos) e 

federal (por três mandatos), e Ricardo Coutinho, então prefeito (reeleito) de João Pessoa, 

capital paraibana, depois de ter sido vereador (por dois mandatos) e deputado estadual (por 

dois mandatos).  

Foi uma caricatura usada na campanha de Ricardo Coutinho que impulsionou o 

crescimento e expansão desse formato de mídia nas propagandas político-eleitorais. O 

desenho, criado pelo caricaturista William Jeovah de Medeiros, repercutiu fortemente e 

influenciou a condução do planejamento de mídia das campanhas seguintes. 

Tratava-se de um uso inovador, em uma escala estadual, na Paraíba. Uma solução que 

inovou e diferenciou os modelos de mídia de campanha utilizados até então. 

Tradicionalmente, as mídias gráficas desenvolvidas para as campanhas políticas dos 

candidatos eram criadas com base apenas nas fotografias deles. O design e a composição 

gráfica das peças se limitam às dinâmicas de disposição das cores, caracteres alfanuméricos, 

logo do partido e a imagem do candidato. Elementos de humor também eram estritamente 
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limitados, quando não inexistentes. No máximo, havia casos particulares de alguns candidatos 

que trajavam indumentária pitoresca, acessórios inusitados, figuravam em poses curiosas ou 

proferiam formas de expressão verbal peculiares. Ainda assim, notadamente, exceções. Além 

disso, nos raros casos em que as caricaturas de personalidades políticas eram utilizadas para 

fins promocionais, elas estavam relacionadas à publicidade de produtos, serviços e marcas, 

fora dos períodos de campanha eleitoral.  

Desde então, esse fenômeno continua ganhando fôlego e ampliando o número de 

adeptos na Paraíba. Os desenhos se multiplicam e ganham popularidade em ações estratégicas 

de marketing político de diversos partidos durante o período que antecede as eleições. Esse 

fenômeno de comunicação demarcou o surgimento de novos processos de produção de 

sentidos nas campanhas eleitorais. Apresentou uma nova forma de representação/construção 

do sujeito de fala e de sua imagem, a partir da reconfiguração dos esquemas cognitivos das 

caricaturas. O emprego desses desenhos nas propagandas eleitorais também instituiu novos 

processos icônicos e simbólicos de comunicação midiática, que resultaram, por conseguinte, 

em novas interferências no imaginário, percepção e relacionamento com o público eleitor. São 

os processos decorrentes desse contexto que se objetiva estudar neste estudo.  

 Defini como objetivo principal desta investigação conceituar o fenômeno que 

denominei de mascotes políticas e, por conseguinte, de mascotização política, a partir da 

descrição das suas formas de operação e da identificação da estratégia de marketing político 

que os gerou. Para tanto, foram definidos como objetivos específicos: 1) analisar o processo 

de produção de sentidos nas caricaturas; 2) analisar os discursos dos atores sociais 

diretamente envolvidos nas práticas de planejamento e realização do fenômeno; e 3) discutir 

sobre a estratégia que determinou o uso das caricaturas como mídia de propaganda política na 

Paraíba. 

 Sendo assim, os desenhos observados não partem de um olhar de fora para dentro, ou 

seja, do ponto de vista dos veículos de imprensa e suas representações sobre os candidatos, 

mas de um olhar de dentro para dentro, quer dizer, do ponto de vista dos próprios candidatos e 

de suas equipes de campanha (enquanto autores) sobre o próprio candidato, com base nas 

intenções de fala de si e dos significados que desejaram transmitir com a representação que 

criaram. Esse movimento de mudança do lugar de fala dos autores das caricaturas afeta 

diretamente as relações de sentido estabelecidas entre os signos e seu objeto, as caricaturas e 

os candidatos políticos. Diferentemente do que se verifica na tradição histórica da linguagem 

pictórica das caricaturas, que tiveram como arma o exagero e a saliência dos defeitos e 
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imperfeições físicas das personalidades representadas, testemunha-se agora o 

“desarmamento” das caricaturas nas propagandas político-eleitorais, tendo em vista que esse 

novo tipo de caricatura atenua ou suaviz esses defeitos ou saliências físicas que outrora 

serviriam de munição para críticas mordazes.  

Mais do que verificar se essa prática pode ser configurada como uma tendência ou um 

modismo que está se consolidando nas estratégias de campanhas e propagandas políticas, 

busca-se encontrar respostas para perguntas como: o que é esse fenômeno e como ele pode ser 

conceituado? Como essa mídia opera a produção de sentidos nas campanhas eleitorais? Que 

estratégia está por trás das práticas sociais que determinaram o uso desse formato de mídia?  

 

1.2. Regulação da propaganda político-eleitoral 

 

Para melhor compreender o contexto no qual se desenvolveu o uso das caricaturas nas 

campanhas, é preciso contextualizar também a legislação eleitoral vigente (Lei nº 9.504/97, 

art. 41) que orienta o uso das mídias de propaganda político-eleitoral. A definição de datas e 

prazos têm variado nas últimas eleições, de acordo com a aprovação dos calendários eleitorais 

de cada pleito, mas a regulamentação oficial é disponibilizada pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), instância jurídica máxima da Justiça Eleitoral brasileira com jurisdição 

nacional. O controle e regulação nos estados são feitos pelas demais instâncias representadas 

nos momentos de eleição pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), juízes eleitorais e 

juntas eleitorais espalhadas pelo Brasil. 

O entendimento sobre a propaganda política é divergente entre alguns pesquisadores 

do tema. Para Rodrigo Moreira (2014), ela se divide em dois tipos: a propaganda partidária e 

a propaganda eleitoral. Já para Joel José Cândido (2010), há três tipos de propaganda política: 

a intrapartidária, a partidária e a eleitoral. E José Jairo Gomes (2012) defende que há quatro 

tipos: a intrapartidária, a partidária, a eleitoral e a institucional.   

As caricaturas que estudo nesta investigação se enquadram no tipo de propaganda 

eleitoral. Em linhas gerais, o que difere a propaganda eleitoral das demais é que ela está 

voltada diretamente para o pleito da eleição, ou seja, tem a finalidade de trazer votos para os 

candidatos, enquanto as demais têm finalidades mais amplas, como divulgar o programa 

partidário e a posição do partido em relação a temas políticos. Em outras palavras, a 

propaganda política está direcionada a influenciar a decisão de escolha do eleitorado, a partir 
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da indução do entendimento de que determinado candidato é o mais apto a ocupar 

determinado cargo eletivo. 

 
[propaganda eleitoral] é a propaganda em que partidos políticos e candidatos 
divulgam, por meio de mensagens dirigidas aos eleitores, suas candidaturas e 
propostas políticas, a fim de se mostrarem os mais aptos a assumir os cargos 
eletivos que disputam, conquistando, assim, o voto dos eleitores. A 
propaganda eleitoral tem suas diversas formas regulamentadas pela 
legislação eleitoral. Essa regulamentação visa, primordialmente, impedir o 
abuso do poder econômico e político e preservar a igualdade entre os 
candidatos. O período da propaganda eleitoral se inicia em 6 de julho do ano 
da eleição e perdura até a véspera do pleito, conforme o tipo da propaganda. 
(Portal do TSE) 

 
A propaganda política só pode acontecer no período de campanha eleitoral. As 

propagandas que acontecerem fora desse período, isto é, a propaganda antecipada, é 

considerada propaganda irregular e seus autores são passíveis de sansões penais. Esse tipo de 

propaganda pode ser implícita ou explícita (MOREIRA, 2010). Os requisitos que 

caracterizam a propaganda antecipada de um candidato são: fazer referência ao processo 

eleitoral, exaltar suas próprias qualidades ou pedir votos.  

 
A legislação também trouxe um conteúdo permissivo, admitindo alguns 
tipos de aparições dos pré-candidatos, sem que elas sejam consideradas 
propaganda antecipada. São elas: (I) a participação de filiados a partidos 
políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou 
debates no rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de 
plataformas e projetos políticos, desde que não haja pedido de votos; (II) a 
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a 
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos 
eleitorais, planos de governos ou alianças partidárias visando às eleições; 
(III) a realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos 
de comunicação intrapartidária; (IV) a divulgação de atos de parlamentares e 
debates legislativos, desde que não se mencione a possível candidatura, ou se 
faça pedido de votos ou de apoio eleitoral. (MOREIRA, 2010, p. 24) 

 

A consequência jurídica pela divulgação irregular é uma multa que pode variar entre 

cinco e vinte e cinco mil reais ou equivaler ao custo da propaganda, se este for maior. 

Segundo MOREIRA (2010), a propaganda irregular ofende apenas a igualdade entre os 

candidatos e não a candidatura em si. Ele explica que a legislação eleitoral guarda 

congruência com esse conceito, pois a punição pela irregularidade é apenas a multa, não 

atingindo o futuro pedido de registro da candidatura. Essa multa é aplicável tanto ao 

responsável pela divulgação quanto ao beneficiário da propaganda, entretanto, ao segundo 
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somente se aplicará a multa caso fique comprovado o seu prévio conhecimento a respeito da 

existência da propaganda.  

Segundo o TSE, a propaganda eleitoral se divide em 11 tipos: 1) propaganda em geral; 

2) em bens particulares (permitida); 3) em bens públicos e bens de uso comum (proibida); 4) 

nas sedes do Poder Legislativo (a critério da Mesa Diretora); 5) em vias públicas (permitida 

com restrições), árvores e jardins (proibida); 6) por meio de alto-falante, comício, showmício 

e trio elétrico (permitida com restrições); 7) mediante distribuição de brindes (proibido); 8) 

por outdoors, painel eletrônico, backlight e similares (proibidos, assim como em ônibus 

urbanos e táxis); 9) carreata, passeata e carro de som (até as 22h do dia anterior às eleições); 

10) na imprensa escrita (permitida com limitações) e 11) propaganda assemelhada à 

propaganda pública (proibida). 

Os materiais gráficos produzidos com as caricaturas podem se enquadrar em mais de 

uma das tipificações citadas. Conforme orienta a legislação, a propaganda distribuída na 

forma de folhetos, volantes e outros impressos não depende da obtenção de licença municipal 

ou de autorização da Justiça Eleitoral. Todo material de campanha eleitoral impresso (folders, 

folhetos, santinhos, cartazes, volantes, etc.) deve ser feito sob responsabilidade do partido, 

coligação ou candidato.  

Deve também conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável pela 

confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem para efeitos de prestação de 

contas (Lei nº 9.504/97, art. 38, § 1º). Esse tipo de propaganda é permitido até as vinte e duas 

horas do dia que antecede a eleição (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 9º). 

Os materiais gráficos também podem ser usados em cavaletes, bonecos, cartazes, 

mesas para distribuição de material de campanha e bandeiras ao longo das vias públicas, 

desde que sejam móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e 

veículos.  

Contudo, é proibida a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou 

com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou 

quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor (Lei nº 

9.504/97, art. 39, § 6º). 

 
A fiscalização de propaganda eleitoral pode ser feita por todos os cidadãos 
ou candidatos que, se tiverem conhecimento da ocorrência de 
irregularidades, devem denunciar à Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público 
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Eleitoral. Os juízes eleitorais ou os juízes designados pelos tribunais 
regionais eleitorais nos municípios com mais de uma zona têm o poder de 
polícia para inibir qualquer prática irregular ou ilegal de propaganda 
eleitoral. (Portal do TSE).  

 
A legislação eleitoral prevê, ainda, o direito de resposta, que pode ser proposta por 

candidatos, partidos ou coligações que achem ofendidos por frases, palavras ou ideias que 

correspondam à verdade. O direito de resposta nasce a partir das convenções para defesa de 

candidatos, partidos ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, “por conceito, 

imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos 

por qualquer veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/97, art. 58)” (Portal do TSE). 

Mesmo com a legislação vigente, a eleição geral de 2018 teve algumas novidades, 

principalmente quando comparada com a anterior, de 2014. Uma delas foi o período de 

propaganda eleitoral que caiu de três meses para apenas 45 dias. De acordo com uma matéria 

publicada pela BBC Brasil (SHALDERS, 2018), a redução do prazo já havia sido testada na 

eleição municipal de 2016 e afetou diretamente as ações de rua das campanhas eleitorais, com 

a proibição de placas em espaços urbanos e a permissão apenas de adesivos de até meio metro 

quadrado nos prédios, bandeiras e impressos. Conforme exposto na matéria, tudo isso 

impactou para o eleitor, que percebeu a redução da presença física das campanhas nas ruas. 

Em 2018, a inscrição de candidatos e coligações foi até o dia 15 de agosto. O início 

das campanhas nas ruas, que, tradicionalmente, era liberado a partir do dia 6 de julho, só foi 

liberado a partir do dia 16 de agosto. O horário eleitoral foi exibido no rádio e na TV do dia 

31 de agosto ao dia 4 de outubro (50 minutos diários no 1º turno e 40 no 2º turno). E os 

panfletos tiveram de parar de ser distribuídos na véspera da votação. Essas mudanças 

evidenciam as constantes adaptações e experimentações do TSE no sentido de reduzir os 

custos com campanhas eleitorais, o que acaba exigindo maior criatividade na utilização de 

modelos comunicacionais mais assertivos e eficientes por parte dos partidos políticos. Essas 

atualizações na legislação eleitoral também sinalizam necessidades futuras de mais 

adaptações nos materiais e novos formatos de comunicação dos candidatos. 

Após essa breve explanação sobre o contexto e conjuntura nos quais se verificou a 

incidência do fenômeno de uso das caricaturas como mídia de campanha eleitoral na Paraíba, 

cabe, adiante, explicar os métodos e técnicas que estabeleci de forma propositiva para 

conduzir esta investigação, esclarecendo as fases e etapas que contribuíram para o alcance dos 

resultados alcançados.   
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2. DESENHANDO UM MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO  

 

2.1. Caminhos metodológicos  

 

 Antes de descrever os processos metodológicos sobre os quais se desenvolveu este 

estudo, é necessário esclarecer que adotei o entendimento de Efendy Maldonado (2012) no 

que diz respeito à possibilidade de variação nas aplicações técnicas de coleta dos corpus de 

investigação, que se dão sobre âmbitos transmetodológicos. Segundo esse pensamento, os 

métodos e técnicas não são enrijecidos, nem representam receitas prontas, mas se tratam de 

um ordenamento lógico dos processos de pesquisa que objetivam a integralidade das 

compreensões e, por causa disso, podem ser feitos de formas associadas. Entende-se, portanto, 

em concordância com o autor, que a associação de técnicas possibilita o entendimento dos 

fenômenos sociais como complexos e que, por isso, não pode ser fechada em um único 

ordenamento metodológico específico e isolado.  

Com base no exposto, esta pesquisa se desenvolveu a partir de uma proposição 

metodológica que se baseia em dois pilares de investigação: um com foco nas mídias (a 

própria mensagem e os sentidos produzidos) e outro com foco na ação dos autores (a intenção 

de fala e a estratégia por trás das práticas sociais).  

O primeiro deles se concentrou sobre o estudo da produção de sentidos nas peças 

publicitárias. Foram analisadas as próprias caricaturas utilizadas como mídia de campanha 

eleitoral. Para tanto, foram adotadas as contribuições da Teoria Semiótica peirceana. O que se 

buscou com essas análises foi observar o processo de articulação dos esquemas cognitivos dos 

desenhos. Essa observação permitiu identificar o modo como foram codificados os signos 

visuais e os significados construídos com objetivo e fortalecer a promoção dos candidatos. 

O segundo pilar de investigação se ateve ao estudo das práticas sociais que permeiam 

todo processo criativo das caricaturas. Nessa etapa, foram entrevistados os atores sociais 

envolvidos no processo de criação dos desenhos e no planejamento da estratégia que 

determinou o uso dessas mídias nas campanhas.  

Esses atores são tanto os profissionais que nominei de operadores da publicidade 

(profissionais de marketing, publicitários e empresários do ramo da publicidade), como os 

caricaturistas (que decidi chamar de criativos, ilustradores, desenhistas ou artistas para evitar 

repetição excessiva do termo “caricaturista”) e os candidatos políticos caricaturados. As 

entrevistas foram analisadas sob a luz das contribuições da Análise do Discurso de linha 
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francesa, a fim de se identificar os a intenção de fala e a estratégia de marketing político 

desenvolvida. 

A análise do discurso dos depoimentos dos entrevistados foi conduzida pela busca da 

identificação de respostas para quatro questionamentos base: 1) o que se quis comunicar com 

as mascotes políticas (intenção de fala – o quê?); 2) o que determinou o uso das mascotes 

políticas (potencialidades – por quê?); 3) qual a estratégia planejada? (método – Como?) e 4) 

o uso das mascotes políticas como mídia de campanha eleitoral pode trazer algum risco? 

Busquei, dessa forma, a articulação cooperativa entre métodos provenientes de vários 

campos de conhecimento (abordagem transmetodológica) que contribuíram para as 

compreensões necessárias e que não limitaram as possibilidades de aquisição do 

conhecimento e dos dados interessantes e relevantes para a investigação.   

Com base nesse desenho da condução metodológica, a pesquisa se iniciou com a 

seleção de três caricaturistas. Com as informações prestadas por eles, foram identificados 

também os operadores da publicidade que os auxiliaram no processo criativo para a 

elaboração das peças de campanha. A partir de então, cada caricaturista indicou também as 

três caricaturas que consideraram mais relevantes (uma para cada ano eleitoral delimitado no 

corpus de estudo: 2012, 2014 e 2016). 

Para a indicação das caricaturas, os caricaturistas foram orientados por mim a levarem 

em consideração critérios como a percepção própria da qualidade do desenho; o feedback 

positivo dos candidatos, dos partidos e do público eleitor; e a percepção que tiveram sobre a 

repercussão dos seus trabalhos no ambiente público.  

Após a indicação das peças, foram entrevistados também os candidatos políticos 

representados em cada desenho.  

Evidentemente, no decorrer da pesquisa, foram verificadas algumas peculiaridades que 

alteraram a expectativa sobre essa estrutura inicialmente planejada, como é o caso da 

indicação de desenhos de uma mesma candidata por dois caricaturistas diferentes ou, ainda, a 

ausência de indicações de desenhos para cada ano eleitoral estudado, conforme será explicado 

mais adiante.  

 

2.2. O corpus de investigação  

 

Depois de traçados os caminhos a se percorrer, a pesquisa partiu para a delimitação do 

corpus da investigação. Inicialmente, foram selecionados três artistas caricaturistas com 
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trabalhos popularmente conhecidos em campanhas eleitorais na Paraíba. Foram feitas 

pesquisas na internet, nas sedes de partidos políticos e em veículos de imprensa para buscar os 

caricaturistas mais conhecidos na Paraíba. Feita essa busca, foram selecionados os dois 

primeiros nomes: Reginaldo Soares Coutinho (Régis Soares) e William Medeiros.  

Régis Soares foi o autor de uma das primeiras caricaturas que deram início à estratégia 

de emprego das caricaturas como mídia de propaganda política. Ele fez o desenho do 

candidato ao Governo da Paraíba pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), em 2010, José Targino Maranhão (Zé Maranhão), com a caraterização do 

personagem de vídeo game, Super Mário Bros. Contudo, fez o desenho sem intenção de uso 

em campanha. Somente depois de divulgar o desenho por iniciativa própria foi procurado pela 

Diretoria do partido do candidato para empregar o desenho na promoção do candidato. A arte 

que ele criou foi utilizada apenas no segundo turno da campanha do candidato. Ele contou 

ainda que a criação e aplicação do desenho aconteceu sem o trabalho conjunto com um 

publicitário. O artista disse que trabalhou sozinho.  

Regis Soares também desenvolve um projeto chamado “Charges na Rua”, em que, à 

semelhança de um palimpsesto, pinta, semanalmente, uma nova charge em uma placa de rua 

afixada na calçada do seu ateliê, em uma das principais avenidas de João Pessoa. Nas charges, 

Regis contou que tem liberdade para fazer suas críticas abertamente a qualquer candidato, de 

qualquer partido. E, por esse motivo, ele julga que não recebeu mais convites para produzir 

caricaturas de políticos para uso em campanhas eleitorais. Em decorrência disso, apenas José 

Maranhão (candidato derrotado) foi entrevistado como candidato correspondente aos 

trabalhos do ilustrador.  

William Medeiros é autor de outro trabalho considerado um dos primeiros e que, 

inclusive, mais repercutiu na Paraíba em campanhas eleitorais: a caricatura do também 

candidato ao Governo da Paraíba pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), em 2010, Ricardo 

Coutinho. O seu desenho ganhou destaque pela abrangência da campanha em todo o Estado e 

também pela vitória do candidato.  

O caricaturista relatou que o trabalho de planejamento e execução de peça publicitária 

foi feito em conjunto com o publicitário Jurandir Miranda, então publicitário e sócio-fundador 

da agência Mix Comunicação. E as três caricaturas indicadas por ele como as mais relevantes 

no período contemplado por esta investigação foram: Estelizabel Bezerra (PSB), na campanha 

para a Prefeitura de João Pessoa-PB, em 2012 (candidata derrotada); Ricardo Coutinho (PSB), 
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na campanha para o Governo da Paraíba, em 2014 (candidato vitorioso); e Cida Ramos 

(PSB), na campanha para Prefeitura de João Pessoa-PB, em 2016 (candidata derrotada). 

Posteriormente, em pesquisa realizada na internet e por meio de informações dadas 

pelos caricaturistas já entrevistados, foi identificado o trabalho da agência digital 3ponto0 

Comunicação e Marketing, que tinha informado em seu site o telefone do proprietário, 

Eduardo Mesquita Galdino. Em contatos iniciais por telefone, o empresário informou o 

contato de Masinho Cardoso, o caricaturista autor das peças utilizadas nas campanhas 

eleitorais geridas pela agência. Assim como Eduardo Mesquita, Masinho Cardoso também 

concedeu entrevista gravada e informou os três trabalhos que considerou mais relevantes: José 

Freire da Costa (Zezinho do Botafogo) (PSB), candidato a vereador de João Pessoa-PB, em 

2012 (candidato vitorioso); Estelizabel Bezerra de Souza (Estela Bezerra) (PSB), candidata a 

Deputada Estadual, em 2014 (candidata vitoriosa), e Sandra Marrocos (PSB), candidata a 

vereadora de João Pessoa-PB, em 2016 (candidata eleita suplente).   

 As caricaturas indicadas pelos artistas e os discursos dos próprios autores dos 

desenhos, bem como os dos publicitários e dos candidatos políticos mencionados constituíram 

o corpus desta investigação.  

As entrevistas contemplaram perguntas como: quais os conceitos e valores 

considerados nas etapas de planejamento e criação das peças; qual a ideia central que se 

objetivou exprimir com a criação da caricatura; o que influenciou a definição dos elementos 

visuais que constituem o desenho; que vantagens a utilização de desenhos possibilita em 

comparação com as fotografias; qual o fator preponderante que determinou a decisão de uso 

das caricaturas. A intenção foi utilizar essas informações para enriquecer a investigação 

acerca das intenções de fala e das estratégias de marketing político utilizadas para a criação 

das artes.  

São apresentados a seguir, de forma sintética, os perfis dos entrevistados para o 

desenvolvimento desta investigação. A apresentação dos perfis segue a ordem de realização 

das entrevistas.  

 

Perfil dos entrevistados 

Reginaldo Soares Coutinho (Régis Soares) é paraibano, natural de João Pessoa, 

chargista, caricaturista e ilustrador. Iniciou a publicação de suas charges no jornal O Momento 

(1983). Publicou quatro livros: “Charges e Caricaturas”, “Pintando o Sete e Desenhando os 

Outros”, “Charges na Rua” e “15 anos de Charges na Rua”. Participou de várias exposições, 
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salões de humor, na Paraíba e em outros estados. O seu trabalho foi publicado em vários 

veículos da imprensa como o Pasquim, A Tribuna, O Norte, Correio da Paraíba e em jornais 

sindicais. Ele se tornou conhecido na Paraíba por seu projeto “Charges na Rua”, pelo qual 

pinta, semanalmente, uma nova caricatura em uma placa na frente de seu atelier, na Av. Dom 

Pedro II, Capital paraibana. Ele já pintou mais de 1.500 charges no projeto. 

William Jeovah de Medeiros é paraibano, natural de Campina Grande, caricaturista, 

ilustrador e designer gráfico. Começou a publicar caricaturas no jornal Diário da Borborema, 

de Campina Grande. Formado em desenho industrial, foi diretor de criação da Rede Paraíba 

de Comunicação e ilustrou todas as capas da revista Brasília em Dia, até sua desativação em 

2013, chegando à marca de mais de 800 capas ilustradas. Foi premiado em diversos salões de 

humor, entre eles os de Piracicaba, Natal, Fortaleza, Porto Alegre, Aracajú, Amazônia e João 

Pessoa. Em 2013 lançou o título “Traços de Trinta”, seu primeiro livro, que resume sua 

trajetória de atuação como cartunista. 

Eduardo Mesquita Galdino é paraibano, natural de João Pessoa e empresário. É 

formado em Relações Públicas e foi um dos fundadores da agência 3ponto0 Comunicação e 

Marketing. Realizou campanhas eleitorais em todo Nordeste, oferecendo serviços de 

desenvolvimento de plataformas online, gerenciamento e mensuração de redes sociais. 

Osimar Cardoso do Nascimento (Masinho Cardoso) é paraibano, natural de João 

Pessoa, caricaturista, ilustrador e designer gráfico. Prestou serviços de criação para diversas 

agências de publicidade de João Pessoa e também atendeu, diretamente, candidatos políticos e 

suas campanhas eleitorais. Atende, ainda, demandas do mercado de empresas privadas e 

desenvolve todas as peças gráficas utilizadas no Orçamento Participativo de João Pessoa.  

Estelizabel Bezerra de Souza (Estela Bezerra) é jornalista e política paraibana, natural 

de João Pessoa, filiada ao PSB. Foi Secretária de Planejamento da Prefeitura de João Pessoa e 

Secretária de Comunicação do Estado da Paraíba. Foi eleita deputada estadual por dois 

mandatos consecutivos (2014 e 2018).  

Maria Aparecida Ramos de Meneses (Cida Ramos) é paraibana, natural de Sapé, 

professora universitária, assistente social e filiada ao PSB. Foi secretária de Estado do 

Desenvolvimento Humano da Paraíba. Foi presidente da Associação de Docentes da UFPB 

(Adufpb) por três mandatos. Em 2018, foi eleita a deputada estadual mais bem votada na 

história política da Paraíba, com 56.048 votos. 

Ricardo Vieira Coutinho é um político paraibano, natural de João Pessoa, filiado ao 

Partido Socialista Brasileiro (PSB). Foi eleito vereador de João Pessoa duas vezes (1992 e 
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1996), eleito deputado estadual duas vezes (1998 e 2002), prefeito de João Pessoa em dois 

mandatos (2004 e 2008) e governador da Paraíba também por dois mandatos (2010 e 2014).  

Maria Sandra Pereira de Marrocos é paraibana, natural de Curral Velho, filiada ao 

PSB. Coordenou a ONG Centro Acorda Mulher e foi gestora do Orçamento Democrático de 

João Pessoa. Foi eleita vereadora da Capital em 2008 por indicação do Coletivo de Todas as 

Lutas. Foi presidente da Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice de 

Almeida (Fundac-PB). Foi eleita vereadora em 2008 e suplente em 2012, retornando à Casa 

de Napoleão Laureano (Câmara Municipal) em 2016 como vereadora titular, após a saída do 

parlamentar Raoni Mendes, filiado ao Democratas (DEM), para a Assembleia Legislativa da 

Paraíba (ALPB). 

Jurandir Pinteiro de Miranda é pernambucano, natural de Recife e publicitário há mais 

de 30 anos. Foi um dos fundadores da agência Mix Comunicação, uma das maiores e mais 

antigas da Paraíba. Também foi sócio da empresa 9Ideia, que reúne outras empresas do 

segmento. É reconhecido no mercado pela atuação tanto no setor público como no setor 

privado, mas também realizou ações na área de marketing político, tendo prestado serviços 

para algumas das principais campanhas do Estado, desde a década de 80. Jurandir Miranda 

recebeu o título de Cidadão Paraibano no dia 14 de dezembro de 2010, no plenário Deputado 

José Mariz, com a propositura do deputado estadual Ricardo Barbosa (PSDB). 

José Targino Maranhão (Zé Maranhão) é um empresário e político paraibano, natural 

de Araruna, e filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), antigo Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Foi deputado estadual por quatro mandatos 

consecutivos (1954, 1958, 1962 e 1966), deputado federal por três mandatos consecutivos 

(1982, 1986 e 1990). Foi eleito vice-governador da Paraíba em 1994 e, em setembro do ano 

seguinte, 1995, assumiu o Governo do Estado, após a morte do então governador, Antônio 

Mariz. Foi reeleito governador em 1998. Quatro anos depois, em 2002, foi eleito senador pela 

Paraíba. Em fevereiro de 2009 voltou a assumir o Governo do Estado, depois que o então 

governador, Cássio Cunha Lima (Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB) teve seu 

mandato cassado. Nas eleições de 2014 foi eleito, novamente, senador.  

José Freire da Costa (Zezinho do Botafogo) é paraibano, natural de Taperoá e filiado 

ao PSB. Foi eleito vereador de João Pessoa por quatro mandatos consecutivos (2000, 2004, 

2008 e 2012). Ficou conhecido na Capital por causa do trabalho desenvolvido junto ao 

Botafogo Futebol Clube da Paraíba, do qual foi dirigente por muitos mandatos e presidente, 

em 2016. 
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2.3. Aporte teórico 

 

Foi observado que, em seu discurso (conforme poderá ser verificado mais adiante), 

alguns entrevistados se referem às caricaturas em questão como “mascotes”. Contudo, pôde-

se notar que eles apenas adotaram uma definição já existente em seu meio profissional para 

enquadrar e identificar mais facilmente esse tipo de produção e especificar o tipo de desenho 

sobre o qual estão se referindo.  

O uso cotidiano do termo mascote nas rotinas de produção publicitária e artística das 

caricaturas, entretanto, as aproxima das definições propostas por Clotilde Perez (2011) no 

estudo etimológico que desenvolveu em seu livro “Mascotes – semiótica da vida imaginária”.  

 
Acredita-se que a palavra mascote surgiu do provençal, um idioma falado 
em Provença, sudeste da França e no noroeste da Itália. Mascoto é o 
diminutivo de masco que quer dizer, em provençal, sortilégio, ou seja, 
encanto, sedução, atração, magia. Daí advém o entendimento das mascotes 
como amuletos, objetos portadores de potencialidades mágicas, de 
felicidade, fenômenos fetichistas e de expressões absolutamente afetivas. [...] 
O termo “mascote” é um substantivo feminino atribuído a uma pessoa, 
animal ou objeto que se considera capaz de proporcionar sorte, felicidade, 
fortuna. É uma criatura limiar, que oscila entre o mundo material e a 
dimensão sobrenatural, entre o tangível e o etéreo, entre o real e o 
imaginário. Representa um ponto de interseção entre o humano e o divino. 
Sua ambiguidade constitutiva, como toda liminaridade, é performática, 
cênica e perturbadora. (PEREZ, 2011, p. 41 e 42) 

 

 

Com base nas discussões da autora, entendo que entre os fatores que impulsionam a 

consolidação do fenômeno de uso das caricaturas como mídia de propaganda eleitoral está o 

fetichismo da mascote, que seduz e envolve o público em uma atmosfera simbólica conduzida 

sempre pelo objetivo da persuasão.  

 
A adoração à mascote é revestida de uma prática fetichista. O objeto-
imagem se carrega de uma aura mística de vitalidade e potência. O 
fetichismo atesta a força acolhedora, sedutora, envolvente, desestabilizante 
da mascote. O feitiço reside no processo de instrumentação – existe e resiste 
pela urgência pragmática. As mascotes passam a ter vida instaurada pela 
corporificação relacional construída e ressignificada no tempo pelas pessoas. 
(PEREZ, 2011, p. 44) 
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 É essa corporificação que permite aos candidatos políticos representados adentrar em 

um universo simbólico ressignificado, acessado por meio de um avatar que lhes reveste de 

significados e qualidades diretamente relacionadas ao fetichismo da mascote.  

Logicamente, não acredito nem defendo aqui que as ideias e significados 

desenvolvidos com o uso das caricaturas mascotes são suficientes para condicionar a imagem 

do candidato perante seu público durante a disputa eleitoral, muito menos que a mídia em 

questão seja suficiente para garantir, por si só, a persuasão do público eleitor.  

O que é posto em discussão nesta investigação é a originalidade do uso das caricaturas 

mascotes em campanhas eleitorais, as potencialidades que acrescenta nos processos 

comunicacionais das campanhas eleitorais e os significados resultantes do fetichismo que 

passou a ser encarnado também pelas caricaturas. 

 A criação dos desenhos cumpre o objetivo de idealização da realidade, conforme 

descrevem JESUS e CARDOSO (2012) ao estudar a persuasão na publicidade. Segundo os 

autores, essa idealização tem o objetivo de tornar a propaganda mais atraente. “[...] no 

processo de persuasão, muitas vezes apenas a realidade do cotidiano não é suficiente; cabe 

também à publicidade reforçar os padrões de comportamento estabelecidos pela sociedade, 

refletindo uma realidade idealizada para que o anúncio seja atraente o suficiente” (JESUS e 

CARDOSO, 2012, p. 102). 

 
Para persuadir os consumidores, diversas abordagens podem ser adotadas: 
abordagens de informação, argumentação e motivação são direcionadas ao 
lado consciente da mente, ou seja, ao lado racional; anúncios com 
abordagens de afirmação repetida, de associação simbólica e de imitação 
geralmente são direcionados ao emocional. Dentre as abordagens, destacam-
se algumas muito utilizadas na criação publicitária: cenas do cotidiano, 
demonstração de produto, testemunhal, personagem, narração, solução 
imediata do problema e humor. (JESUS e CARDOSO, 2012, p. 103) 

 

Os autores também ressaltam que a comunicação publicitária lança mão do recurso 

dos estereótipos para melhor desempenhar o processo de persuasão. “[...] a comunicação 

publicitária, ao apropriar-se de referências do cotidiano e padrões de comportamento, 

comumente faz uso de estereótipos presentes no imaginário do público” (JESUS e 

CARDOSO, 2012, p. 123). Esses estereótipos se fazem presentes na codificação gráfica dos 

elementos presentes na composição do desenho. 

Os estudos de Clotilde Perez auxiliam significativamente na compreender do processo 

de produção de sentidos nas caricaturas usadas como mídia de campanha política por causa da 



35 

 

aproximação dessas produções com o conceito de mascotes publicitárias. “Apesar da ampla 

possibilidade de construção sígnica, as mascotes têm características recorrentes que lhes 

conferem identidade. Nesse sentido, as mascotes são ícones, são ídolos, são fetiches, são 

mediadoras, são pequenas, são emblemas da cultura de massa etc” (PEREZ, 2011, p. 43). 

Essa aproximação também é perceptível a partir do roteiro de análise criado pela autora a 

partir da teoria geral dos signos proposta por Charles Peirce.  

Também para investigar as articulações dos signos e o processo de produção de 

sentidos, foram adotados estudos sobre a linguagem das caricaturas e seus matizes sêmicos, 

observados para a compreensão de como acontece a articulação dos signos culturais pelo 

caricaturista em processos de tradução e representação.  

 A observação atenta sobre cada gesto representado na composição gráfica das 

caricaturas foi importante para a compreensão da semântica do discurso, na medida do que é 

proposto por DIJK (1992) ao estudar a teoria semântica do discurso, incluindo as 

manifestações não-verbais, como é o caso das caricaturas.  

 
No sentido mais geral, a semântica faz parte de uma teoria semiótica mais 
ampla sobre comportamento significativo e simbólico. Portanto, não temos 
somente uma semântica das elocuções, ou atos da linguagem natural, mas 
também do comportamento não-verbal ou paraverbal, como gestos, pinturas, 
filmes, sistemas lógicos ou linguagens de computador, linguagens de sinais 
de surdo, e talvez, a interação social em geral. (DIJK,1992, p. 36) 

 

A codificação gráfica das mensagens nos desenhos remete também ao conceito de 

“midiasfera” discutido por DEBRAY (1995). O autor conceitua o meio de transmissão e 

transporte das mensagens e dos homens como um meio que atua no transcorrer cronológico e 

é estruturado pelo procedimento de memorização. Para ele, esse meio “estrutura [...] um tipo 

de credenciamento dos discursos, uma temporalidade dominante e um modo de 

reagrupamento, ou seja, [...] a personalidade coletiva ou o perfil psicológico característico de 

um período midiológico”. (DEBRAY, 1995, p. 40). 

 Referendando Jack Goody, Debray defende que toda midiasfera é especificada e 

identifica três delas: a logosfera, a grafosfera e a videosfera. “A logosfera, quando o escrito, 

central, é difundido através das contingências e canais da oralidade; a grafosfera, quando o 

impresso impõe sua racionalidade ao conjunto do meio simbólico; enfim, a videosfera, 

liberada dos limites do livro pelos suportes audiovisuais” (DEBRAY, 1995, p. 40).  
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As caricaturas se situam, portanto na grafosfera. Ao abordar o discurso das caricaturas, 

limita-se ao discurso visual e não-verbal. As caricaturas possuem um alto poder de síntese por 

sua linguagem icônica e simbólica e será a dinâmica das relações entre os signos visuais que 

definirá a constituição do discurso. 

O teórico da Semiótica, Julio Plaza, propõe que “a criação de sistemas de sinais é 

fundamental para o intercâmbio de mensagens entre o homem e o mundo” (PLAZA, 2003, 

45). Segundo o teórico, para que seja possível a compreensão e interação com o universo que 

o rodeia, o homem se aprofundou no ambiente da noosfera3 e criou mecanismos inteligíveis 

de comunicação. A evolução das práticas sociais o conduziu a um estágio de interação social 

que permitiu o aprimoramento de recursos mnemotécnicos na busca pelo conhecimento de si 

e do Outro.  

É através da intercompreensão do universo sígnico e suas matizes de linguagem que o 

homem compreende, absorve, (re)formula e (re)cria os processos comunicativos e os 

mecanismo de transmissão de informações. SONESSON (2007) ressalta que “Peirce afirma 

que não há qualquer acesso direto ao conhecimento sobre si mesmo, exatamente como não há 

sobre o outro; ambos só são conhecidos indiretamente através dos signos”. (SONESSON, 

2007, p. 135). 

 Para Irene Machado (2007), a organização dos sistemas de signos – e com eles as 

informações fluidas no processo comunicativo – está em trânsito e mutação constantes. O 

homem enquanto ator social interage na (de)codificação dos signos culturais por meio da ação 

tradutora. 

 

A cultura não se compara a um depósito de informação. Configura-se, antes, 
como um mecanismo organizado de modo extremamente complexo que 
conserva a informação tão somente para processá-la, continuamente, não 
apenas codificando e descodificando, mas, sobretudo, ativando a tradução de 
um sistema de signos em outro. (MACHADO, 2007, p. 64) 

 

Para Plaza (2003) qualquer pensamento é necessariamente tradução. Ele defende que 

todo pensamento é tradução de outro pensamento, por seu caráter de transformação de signo 

 
3 O prefixo grego “noos”, quer dizer pensamento. Logo, o termo noosfera reporta a uma esfera das idéias. Com 
base nos estudos desenvolvidos por Teilhard de Chardin, Santaella (2007) descreve o processo de evolução da 
vida na terra. “Para Chardin, a terra juvenil foi passando por estágios sucessivos de um único e vasto processo: 
da geogênese para a biogênese e desta para a psicogênese que nos leva ao homem e, com ele, para todos os 
desenvolvimentos do espírito: a noogênese” (SANTAELLA,  2007, p. 117). 
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em signo. Segundo ele, quando pensamos, traduzimos aquilo que temos presente à 

consciência, “sejam imagens, sentimentos ou concepções (que, aliás, já são signos ou quase-

signos) em outras representações que também servem como signos. [...] qualquer pensamento 

requer ter havido outro pensamento para o qual ele funciona como interpretante” (PLAZA, 

2003, p. 18). 

 
O império dos signos duplica, assim, nosso mundo natural; a semiosfera (que 
engloba a cultura em geral) contém a biosfera (a natureza, o mundo animal, 
vegetal...). Através de toda uma rede de representações codificadas e de 
signos que são outros tantos pára-choques opostos à dureza do mundo, 
filtramos e, ao mesmo tempo, dominamos o real exterior. (BOUGNOUX, 
1999, p. 49) 

 

É baseado nessa concepção da ação tradutora que se observam os esquemas cognitivos 

dos discursos das caricaturas. Elas são a representação dos candidatos e traduzem os conceitos 

e ideias que eles intencionam transmitir. O discurso constituído pela articulação de seus 

elementos nas mídias parte da tradução da mensagem dos candidatos. É o que Plaza chama de 

“Tradução Intersemiótica” (PLAZA, 2003). O autor afirma que o signo sugere, elide, aponta, 

delimita, indica, mas sempre dentro do sistema de relações analógicas de sua semiose.  

 
[Tradução é] uma trama entre passado-presente-futuro. Dependendo porém 
da direção de nosso olhar, a relação se modifica pela proeminência de um 
dos pólos. [...] a tradução para nós se apresenta como ‘a forma mais atenta 
de ler’ a história porque é uma forma produtiva de consumo, ao mesmo 
tempo que relança para o futuro aqueles aspectos da história que realmente 
foram lidos e incorporados ao presente. (PLAZA, 2003, p. 1 e 2) 

 

Contudo, foi observado que, conforme Plaza destaca, a habilidade para compreender 

ou “radiografar” as operações sígnicas que estão se processando no interior de uma mensagem 

não será fornecida pelo tipo de meio ou suporte nem pelo tipo de código, mas pela capacidade 

de lê-las.  

 
O importante para se inteligir as operações de trânsito semiótico é se tornar 
capaz de ler, na raiz da aparente diversidade das linguagens e suportes, os 
movimentos de passagem dos caracteres icônicos, indiciais e simbólicos não 
apenas nos intercódigos, mas também no intracódigo. Ou seja, não é o 
código (pictórico, musical, fílmico etc.) que define a priori se aquela 
linguagem é sine qua non icônica, indicial ou simbólica, mas os processos e 
leis de articulação de linguagem que se efetuam no interior de um suporte ou 
mensagem. (PLAZA, 2003, p. 67) 
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 Para BERGSON (1983), qualquer representação envolve critérios subjetivos daquele 

que representa sobre o que é representado. Como representação, a caricatura é uma arte que 

exagera, um meio de destacar certas características em detrimento de outras criando uma nova 

realidade imaginária, mas ainda conectada com a realidade dos candidatos. 

O caricaturista pode gerar a representação de situações inimagináveis. Indo mais além, 

ele pode incluir nessas representações outros elementos improváveis ou fantásticos com o 

objetivo estratégico de imbuir uma teia de significados para gerar um processo de produção 

de sentidos ainda mais objetivo e direcionado. E essa articulação é fruto da criatividade e do 

imaginário do criador das caricaturas e das peças de propaganda política.  

 Para Plaza (2003), a apreensão e decodificação dos sentidos de um processo 

comunicativo e a posterior produção de novos significados decorrem da interpretação dos 

estímulos sensoriais. Os pontos sensitivos do corpo humano são bombardeados por uma 

miríade de impulsos do mundo em sua volta que condicionam a interpretação dos signos à 

subjetividade do receptor. Esta, por sua vez, é atrelada ao repertório adquirido por ele 

enquanto ator social a partir das experiências vivenciadas em seu cotidiano.  

 Os signos estimulam os pontos sensitivos dos receptores que, diferentemente do 

esforço de consciência dedicado à decodificação apenas de signos linguísticos, reagem de 

forma diferente e ocupam novos sentidos para decodificar a mensagem composta por relações 

polissemióticas.  

 A experiência estética envolve precisamente essa ativação e estímulo sensorial sobre 

os receptores. Em seu livro “Estética Utilitária: interação através da experiência sensível com 

a publicidade”, SILVA (2010) apresenta uma discussão sobre o impacto e a eficácia da 

propaganda sobre os sentidos dos receptores e as reações que esse processo provoca.  

  
Pela ação da força intransitiva encontra-se a atitude de valorização de todos 
materiais que entram no em si da experiência estética, por sua consistência 
intrínseca, através da qual a forma assume papel preponderante, na 
repercussão impactante exercida sobre o indivíduo, exigindo dele atenção 
sobre a sua aparência. E é graças à energização decorrente das emoções e 
sentimentos que a forma vai produzir ou reproduzir os estados de 
excitabilidade, porque promove situações de desequilíbrio, levando-nos a 
viver uma experiência de base, de preservação sobre aquilo que se 
desenvolve diante de nossos olhos ou ouvidos. (SILVA, 2010, p. 53-54) 
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 E é essa experiência estética que permite uma repercussão impactante sobre um grupo 

comum de indivíduos. É o que MAFFESOLI (2000) chama de “ambiência comunitária” 

quando discute o “paradigma estético”, que permite sentir e vivenciar em comum.  

 
A manifestação privilegiada da estética: de experimentar junto emoções, 
participar do mesmo ambiente, comungar dos mesmos valores, perder-se, 
enfim, numa teatralidade geral, permitindo, assim, a todos esses elementos, 
que fazem a superfície das coisas e das pessoas, fazer sentido. 
(MAFFESOLI, 2000, p.163)  

 

 Os efeitos e reflexos do sensível também são discutidos por Maffesoli a respeito do 

imaginário coletivo. Segundo o autor, toda experiência sensível com a qual os indivíduos 

entram em contato passa por uma ambiência afetual do momento, em especial a política e sua 

linguagem da sedução, no seio da qual estão as campanhas eleitorais e as propagandas 

políticas. 

 
Não há domínio que esteja indene da ambiência afetual do momento. A 
política, evidentemente, que se tornou um vasto espetáculo de variedades 
que funcionam mais sobre a emoção e a sedução do que sobre a convicção 
ideológica; mas, igualmente, o trabalho, onde a energia libidinal exerce um 
papel importante; e não esquecendo todas as efervescências musicais e 
esportivas que são tudo menos racionais. Tudo isso mostra que existe uma 
dialética entre o conhecimento e a experiência dos sentidos. (MAFFESOLI, 
1998, p. 192) 

 

 Mas essa experiência comum envolve também a definição dos lugares e partes 

respectivas dos atores e sujeitos de fala, na medida das conceituações propostas por 

RANCIÈRE (2005) quando estuda o que chamou de “partilha do sensível”. Dentro dela 

estariam em um comum compartilhado todos os cidadãos que se relacionam a ele, mas cada 

um em um lugar particular, do qual tomou parte. Assim se articulariam e partilhariam a 

experiência comum nas propagandas políticas: os caricaturistas, os publicitários, os políticos e 

os eleitores. 

 
Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum 
compartilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se 
funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividades que determina 
propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como 
uns e outros tomam parte nessa partilha. (RANCIÈRE, 2005, p. 15). 
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Essa discussão perpassa também as conceituações de HABERMAS (2012) e sua teoria 

do Agir Comunicativo, segundo a qual a produção de sentidos resulta da relação entre o 

falante e o ouvinte (emissor e receptor da mensagem) e da leitura e interpretação dos 

esquemas cognitivos presentes no processo de comunicação. O autor aponta três aspectos 

cognitivos e hermenêuticos englobados pelo que ele chama de “mundo da vida”, que é o 

mundo real, onde essas relações de contato acontecem.  

 
A cultura constitui o estoque ou reserva de saber, do qual os participantes da 
comunicação extraem interpretações no momento em que tentam se entender 
sobre algo no mundo. Defino a sociedade por meio das ordens legítimas 
pelas quais os participantes da comunicação regulam sua pertença a grupos 
sociais, assegurando a solidariedade. Interpreto a personalidade como o 
conjunto de competências que tornam um sujeito capaz de fala e de ação – 
portanto, que o colocam em condições de participar de processos de 
entendimento, permitindo-lhe afirmar sua identidade (HABERMAS, 2012, 
p. 253) [grifos do autor] 

 

 Com relação ao primeiro aspecto cognitivo e hermenêutico apontado por Habermas – 

a cultura – as caricaturas e, mais propriamente, o design (expressão gráfica) nas propagandas 

eleitorais têm uma relação mais direta, conforme KERCKHOVE (1997), na medida em que 

são o reflexo da cultura à qual pertencem. “O design dá-nos um meio de identificar padrões 

no labirinto da mudança cultural. Os tipos de produção podem também oferecer-nos uma 

visão profunda sobre os preconceitos e vícios culturais” (KERCKHOVE, 1997, p. 210). 

 
Existem claramente mais questões no design além de servir para conter e 
seduzir. Num sentido mais amplo, o design desempenha um papel 
metafórico, traduzindo benefícios funcionais em modalidades cognitivas e 
sensoriais. [...] Sendo a forma exterior visível, audível ou texturada dos 
artefactos culturais, o design emerge como aquilo a que poderíamos chamar 
“a pele da cultura”. (KERCKHOVE, 1997, p. 212) 

 

 O autor fala que o design funciona como um mecanismo de denúncia do estágio 

tecnológico de uma cultura. Segundo ele, o design é a manifestação mais visível e notável das 

particularidades de uma cultura. Remetendo essa discussão às propagandas eleitorais com as 

caricaturas, pode-se supor que esses modelos de design estão particularmente relacionados às 

mudanças culturais locais em um contexto regional da Paraíba. As caricaturas e o design das 

propagandas políticas seriam, dessa forma, a “pele da cultura política regional” no Estado. 

Denunciariam ou transpareceriam as particularidades da cultura onde elas foram produzidas.  
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 Nessa mesma relação entra em cena a publicidade e as ações de marketing político. 

Essas áreas sempre estiveram afinadas com as novidades e as manifestações mais recentes 

tanto culturais quanto tecnológicas. Se o design assume essa característica de ser o reflexo de 

uma cultura e seu estágio tecnológico, atrelado à publicidade essa relação é ainda mais 

próxima, principalmente quando se trata de mudanças tecno-midiáticas. PEREIRA (2009) 

propõe que “a história da propaganda – e, mais especificamente, do anúncio publicitário, entre 

outras abordagens possíveis – poderia ser pensada por meio de uma história dos espaços 

possibilitados por diferentes meios” (PEREIRA, 2009, p. 139-140). 

 
A história das produções do campo da Publicidade e Propaganda se 
confunde com a própria história do desenvolvimento dos suportes 
midiáticos. Foi com o desenvolvimento das técnicas e tecnologias que 
passaram a surgir novos usos, processos cognitivos, práticas de produção e 
consumo e manifestações estéticas. (SILVA, 2015, p. 1) 

 

Compreende-se que, conforme PEREIRA, “qualquer linguagem midiática deve ser 

pensada, primeiramente, como submetida à condição sine qua non de respeitar os limites das 

materialidades dos meios e dos espaços, em suas relações com os corpos” (PEREIRA, 2009, 

p. 643), ou seja, as linguagens visuais são construídas em consonância com as potencialidades 

técnicas disponíveis e contemporâneas ao processo de criação, bem como com as habilidades 

técnicas – e concepções estéticas – que os profissionais de criação detêm ou que são capazes 

de criar.  

A respeito do design e da composição artística nas propagandas, Armando Sant’Anna 

(2013) enfatiza a importância dos elementos gráficos para a composição do layout do 

anúncio. E entre esses elementos estão as ilustrações e imagens que, para o autor, são 

fundamentais na comunicação e podem ser o foco principal e até únicos dos anúncios. 

Segundo ele, as ilustrações têm seis funções: a) aumentar o índice de atenção ao anúncio; b) 

tornar o anúncio mais agradável à vista; c) induzir à leitura do texto; d) estimular o desejo 

pelo que está anunciado; e) engrandecer o que está anunciado e f) demonstrar o reforçar 

afirmações feitas no texto. 

Roberto Menna Barreto (1982) também orienta as habilidades necessárias para a 

construção de uma linguagem publicitária eficiente e enumera três aspectos técnicos da 

criatividade visual. O primeiro deles é o desenvolvimento de campanhas. O autor defende a 

ideia de se manter sempre um tratamento visual coerente nos anúncios. Uma unidade visual 
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na campanha. Outro aspecto é o uso de soluções criativas como “efeitos fotográficos, 

artesanato criado no próprio estúdio da agência, grafismo, histórias em quadrinhos, 

modelagem de peças, uso de desenhos infantis, arte-pop, fotofofocas, colagem, montagem no 

próprio fotolito etc” (BARRETO, 1982, p. 197). O terceiro aspecto técnico apontado por 

Barreto é o acúmulo de cuidados, investimentos e mão de obra que a agência e o cliente 

dediquem à campanha.  

Ainda fazendo apontamentos acerca dos aspectos técnicos da criatividade visual, 

Barreto enfatiza a importância estratégica da representação visual na propaganda: “ideias, 

argumentos, notícias necessitam frequentemente serem vistas, vale dizer, necessitam de 

representação visual” (BARRETO, 1982, p. 185). E é nesse ponto que entram as caricaturas. 

O autor fala em ilustração e a associa aos objetivos de reforço de valores e aumento do 

rendimento do texto e do discurso da propaganda.   

 
[A ilustração] É a essência não-verbal e, como tal, completa, amplia, 
sobrepõe a possível mensagem verbal. A ilustração é, como o texto, uma 
forma de expressar a mensagem, e é assim que deve ser estudada no 
momento de determinar o tema. A ilustração de um anúncio tem de servir 
para reforçar os valores de atenção, de compreensão, de memorabilidade e 
de credibilidade do texto, e só tem interesse na medida em que aumenta o 
rendimento do texto não ilustrado. (SANT’ANNA, 2013, p.188) 

 

Toda essa estratégia e a determinação dos elementos empregados no anúncio fazem 

parte da estratégia criativa ou abordagem dos cartunistas, ou seja, é o que Armando 

Sant’Anna chama de approuach. “É o tratamento dado ao anúncio. É a maneira usada para se 

alcançar um objetivo [...]. Assim, approach é a melhor abordagem, de sedução, para a 

persuasão do consumidor. Sua escolha é extremamente estratégica, e fator de sucesso ou 

fracasso de toda a campanha” (SAN’ANNA, 2013, p. 180-181). 

Um dos teóricos mais consagrados no campo do Marketing, KOTLER (2006), definiu 

o termo como sendo um processo social por meio do qual, pessoas e grupos de pessoas obtêm 

aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos 

e serviços de valor com outros. Para o autor, marketing se resume a mercado, ou estudo de 

mercado. É uma ferramenta administrativa que possibilita a observação de tendências e a 

criação de novas oportunidades de consumo visando a satisfação do cliente e respondendo aos 

objetivos financeiros e mercadológicos das empresas de produção ou prestação de seviços. 
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Os conceitos de marketing não são aplicados somente a empresas que visem o lucro, 

mas também a políticos, movimentos religiosos e seguradoras, bancos, cabeleireiros, hotéis, 

motéis (áreas prestadoras de seviço). Sempre que existir uma relação de troca no sentido 

amplo – como é o caso da troca entre uma imagem favorável do candidato e o voto do eleitor 

– é efetiva a aplicação das técnicas de marketing. 

Entre os conceitos do marketing está também o de público-alvo, que é o foco das 

ações. São as pessoas a quem são direcionadas as estratégias buscando atender seus desejos e 

necessidades. Daí vem também o conceito de mercado-alvo, que nada mais é do que o grupo 

de pessoas que se busca atingir. Esses conceitos se fazem presentes no planejamento e 

elaboração de propagandas políticas. São levados em conta os conceitos e valores que se 

busca transparecer e associar à imagem dos candidatos com o objetivo final de atingir seu 

mercado-alvo.  

Contudo, quando se trata das campanhas e propagandas eleitorais o planejamento e as 

estratégias de marketing se afunilam, delineando uma área ainda mais expecífica e 

direcionada, que é o marketing político. 

 
Sob o aspecto científico, o marketing político configura-se como uma 
atividade multidisciplinar. Ele tem interfaces com a administração, quando 
procura sistematizar e hierarquizar procedimentos a serem adotados por 
candidatos e/ou partidos (como a definição de uma agenda política pessoal 
ou a arrecadação de fundos para uma campanha eleitoral); com a psicologia, 
quando a dota a persuasão como estratégia de comunicação (transformando 
candidatos sisudos em sorridentes, dogmáticos em populares, tristonhos em 
enfáticos); com a própria dimensão política, quando alinha candidatos e 
partidos em determinadas dimensões ideológicas (tendo que mostrar como 
candidatos socialistas, liberais ou social-democratas resolverão os problemas 
de emprego, educação sou saúde); e, por fim, com a publicidade eleitoral, 
que envolve a comunicação em diferentes veículos (tendo que mostrar 
conteúdos simbólicos, slogans, jingles e discursos que funcionam como 
marcas registradas de uma candidatura). (QUEIROZ, 2006, p. 30) 

 

Segundo QUEIROZ (2006), a expressão marketing político começou a ser utilizada 

pelos profissionais de comunicação aplicada em eleições democráticas de todos os níveis, que 

propiciaram a militantes e pesquisadores do campo um perfil técnico muito desenvolvido e 

uma produção científica bastante respeitada. As ações de marketing são determinantes nas 

campanhas eleitorais, tendo em vista que, muitas vezes, são decididas bem antes de o próprio 
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eleitor ir às urnas, de acordo com o Cenário de Representação Política (CR-P)4, conforme 

proposto por Venício Lima (2001). 

Gaudêncio Torquato (2014) lembra que, já em 64 a.C., Quinto Túlio Cícero havia 

elaborado o que o autor chamou de primeiro manual organizado de marketing eleitoral, 

segundo o qual Quinto Túlio orientava que três são as coisas que levam os homens a se sentir 

cativados e dispostos a dar o apoio eleitoral: um favor, uma esperança ou uma simpatia 

espontânea. “O marketing ajuda a atenuar os pontos fracos do perfil, a melhorar os pontos 

fortes e, claro, contribui para a vitória eleitoral ou para a renovação do mandato. Afinal, essa é 

a meta de todo planejamento de marketing político” (2014, p. 28). 

As caricaturas estão diretamente ligadas a três dos cinco eixos que formam o 

marketing político eleitoral: discurso, comunicação e mobilização, conforme proposto por 

Gaudêncio Torquato, que também identificou os eixos da pesquisa e do discurso.  

Marcelo Vitorino (2018) também salienta a necessidade de criatividade e inovação no 

planejamento das ações de marketing político. Conforme defende o autor, o candidato que 

apostar na televisão como prioridade, terá chance apenas se disputar com outros que tenham o 

mesmo pensamento. Mas, será derrotado nas urnas em caso de disputa com alguém que se 

preocupa em formar base de simpatizantes, captar mailing de endereços de e-mails e números 

de celular, apresentar um discurso transparente e coerente, segmentado de acordo de acordo 

com os interesses dos públicos alvo.  

O uso das caricaturas como mídia de campanha torna-se um forte elementos de 

inovação e criatividade por inserir no contexto das disputas eleitorais o elemento lúdico e, 

mais que isso, o humor, a leveza do riso e do gracioso.  

O humor é um dos fatores também relacionados por Barreto (1982) quando estuda a 

criatividade editorial. Segundo o autor, humor vende. “Como elemento de persuasão, 

funciona. Há um ditado francês que diz que são três os tipos de homens que têm sucesso [...]: 

os fortes, os de gênio e os que fazem rir...” (BARRETO, 1982, p. 222). Contudo, o autor 
 

4 Conforme o autor, se entendermos a palavra "cenário" como significando o espaço, o lugar onde ocorre algum 
fato, a ação ou parte da ação de uma prática qualquer, é possível afirmar que a hegemonia, para efeito de análise, 
pode ser decomposta em vários "cenários de representação" específicos que, naturalmente, incorporam todas as 
características da hegemonia. Necessariamente integradas na articulação hegemônica, as diferentes dimensões do 
"conjunto de práticas e expectativas sobre a totalidade da vida" constituem-se em cenários/espaços próprios, com 
significados e valores específicos, que também interpenetram-se e superpõem-se. É nestes "cenários de 
representação" que são construídas publicamente as significações relativas aos generos (masculino/feminino), às 
etnias (branco/negro/amarelo), às gerações (novo/velho), à estética (feio/ bonito) à violência, à modernidade, etc. 
etc. Desta forma, podemos ter o CR-G, Cenário de Representação dos Gêneros, o CR-E, Cenário de 
Representação das Etnias e assim por diante. O que nos interessa, em particular, é a construção pública das 
significações relativas à política, vale dizer, o CR-P, Cenário de Representação da Política. 
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pondera e repreende o uso de trocadilhos, afirmando que não acredita na eficácia deles, como 

não acredita na de jogos de palavras, rimas e versos. Barreto faz algumas ressalvas de casos 

bem-sucedidos, mas enfatiza que trocadilhos soam sempre como infames. 

 
Muitas vezes, a empatia se cria por meio da postura, da forma de 
apresentação do candidato. O eleitor pode achar o postulante simpático, 
bonito, inteligente, culto, e desenvolver com ele alguma sintonia. Mesmo 
que não decida de imediato em quem vai votar, poderá exigir mais 
informações do candidato. Com o tempo, esse processo vai se fechando e o 
eleitor acaba por se aproximar ou se distanciar daquele nome, conforme os 
acertos ou desacertos das estratégias do marketing da campanha. 
(TORQUATO, 2014, p. 31) 

 

 Estudando o humor, MAINGUENEAU (1997) argumenta que o riso é derivado da 

alegria, da comédia. É quando o homem deixa de lado suas tensões e cai num estado de bem-

estar, de prazer. Contudo, o autor ressalva que o mesmo riso que causa prazer é, muitas vezes, 

gerado pela desgraça alheia, uma forma de humilhar, de castigar e, até mesmo, colocar o 

sujeito em questão numa posição vexatória e penosa. 

 Nesse ponto de observação sobre a presença do humor na construção discursiva das 

propagandas políticas e seu impacto sobre como o risível pode comprometer a seriedade da 

mensagem e da imagem dos candidatos, cabe considerar as discussões propostas por 

DELIGNE (2011) ao desenvolver uma discussão sobre quando o riso pode ser considerado 

subversivo. 

 
A prática do riso requer um conhecimento do hic et nunc [aqui e agora], que 
temos que considerar, sob pena de cairmos num riso moral e politicamente 
incorreto: “injusto”. Todo o problema é perceber, no sentido normativo do 
termo, a economia do respeito ou desrespeito às restrições temporais, locais, 
pessoais ou finais, quer a norma venha do exterior ou de si mesmo; ou que a 
transgressão seja inconsciente ou sistematicamente voluntária. (DELIGNE, 
2011, p. 43) 

 

 Portanto, é preciso observar que o marketing político representa a possibilidade de um 

candidato, no momento certo, por intermédio de meios adequados, oferecer produtos, 

comunicações, ideias, seu perfil, sua história, promessas e favores a determinado alvo, o 

eleitor. Ao analisar todos esses produtos, o eleitor os processa internamente e retribui com o 

voto ou com a rejeição (TORQUATO, 2014). 
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 A definição do momento, dos meios e da linguagem a serem adotados pelos 

candidatos políticos traduzem a estratégia que ele decidiu adotar em sua campanha. O termo 

estratégia é produto do final do século XVIII e início do século XIX, conforme explica 

Rodrigo Mendes Ribeiro (2006). Até então, falava-se em arte da guerra. O grego antigo e o 

latim não tinham termos equivalentes; os derivados de strategos (general)  - tais como 

strategikon e strategema – referiam-se ao aprendizado da arte da guerra ou a seus ardis, “a 

tradução mais próxima seria: a arte do generalato ou ofício dos generais e não à gestão da 

guerra” (RIBEIRO, 2006, p. 107). 

O autor divide o marketing político em duas fases: a estratégica e a tática. Na fase 

estratégica o processo de marketing político tem início com o diagnóstico e a busca de 

informações sobre a realidade sócio-política em que se vai atuar. Nessa etapa, os objetivos 

principais são: conhecer os traços mais marcantes da conjuntura política; conhecer o terreno; 

conhecer o eleitorado; conhecer os adversários; e definir o problema de marketing.  

 
A estratégia é o núcleo da prática do marketing político. Se a competição é 
uma das marcas da democracia representativa, o comportamento estratégico 
parece ser o mais adaptado ao objetivo principal colocado nas campanhas 
eleitorais, qual seja, da conquista do poder, através da vitória nas urnas 
(RIBEIRO, 2006, p. 106) 

 

Ainda segundo o autor, se eleição é uma competição, um “jogo em que todos buscam 

conquistar o poder, o posicionamento passa a ser fundamental, a ferramenta mais importante 

do marketing político, que serve para estabelecer diferenciais entre os candidatos” (RIBEIRO, 

2006, p. 110). 

 
Na verdade, o posicionamento é uma aposta em uma ideia força, em uma 
hipótese, que a estratégia procurará sustentar. O posicionamento deve ser 
pré-testado. [...] Como qualquer mensagem está sempre sujeita a 
interpretações não previstas, deve-se, sempre que possível, buscar controlá-
las, antecipá-las. O posicionamento é o lugar que o candidato pode ocupar na 
mente de seus eleitores em potencial, de onde possa atacar sem ser atacado. 
Esse posicionamento, produto do raciocínio estratégico, baseado na projeção 
do comportamento esperado dos atores sociais e políticos envolvidos, é que 
vai estabelecer a diferenciação competitiva entre o candidato e seus 
adversários, sendo o ponto maior de identificação com o eleitorado 
potencial. (RIBEIRO, 2006, p. 103) 
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O posicionamento deve, ainda, apresentar as seguintes características: ser importante, 

interessante, criativo, repetitivo, de fácil compreensão, ter credibilidade e ser emocionante. 

Além disso, o posicionamento deve:  

 
1º chamar a atenção dos eleitores, rompendo com a apatia; 2º despertar o 
interesse, apontando o que o voto trará de benefício (imediato ou futuro); 3º 
despertar o desejo (sonho) e a emoção, estabelecendo identidade entre o 
candidato e o eleitor; 4º gerar ação de voto, fazer com que o cidadão 
efetivamente vá votar no candidato. (RIBEIRO, 2006, p. 111) 

 

 Apresentados os embasamentos teóricos que conduzem as reflexões desta pesquisa, 

avanço para a observação e análise, primeiramente, das caricaturas e da produção de sentidos 

na sua teia de signos visuais e, posteriormente, dos discursos dos entrevistados e das práticas 

sociais de planejamento estratégico que eles revelam.  
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3. A MASCOTIZAÇÃO POLÍTICA  

 

Esta etapa da pesquisa debruça-se sobre o primeiro dos dois pilares principais desta 

investigação: o estudo sobre a produção de sentidos nas caricaturas usadas como mídias de 

propaganda política na Paraíba.  

Como será visto, a seguir observo e listo as principais características dessas produções, 

identificando – com base na Teoria Semiótica peirceana – os signos visuais mais comuns para 

refletir sobre o funcionamento dos seus esquemas cognitivos e verificar a existência de um 

padrão de linguagem visual. Em outras palavras, o que busco nesta etapa da pesquisa é 

averiguar, à luz dos conceitos da Semiótica, a recorrência de elementos da linguagem visual 

que configurem a conformação de uma codificação visual das caricaturas usadas como mídia 

de campanha eleitoral na Paraíba.   

 

3.1. A produção de sentidos  

 

Passo, agora, a observar a articulação dos esquemas cognitivos nas caricaturas que 

denominei como caricaturas de promoção política. Para tanto, conforme explicado antes, 

foram tomados como base de investigação os trabalhos indicados pelos caricaturistas 

entrevistados, Régis Soares, William Medeiros e Masinho Cardoso. Mais uma vez ressalto 

que, mesmo tendo como foco os processos eleitorais dos anos de 2012, 2014 e 2016, também 

foram consideradas nas observações que desenvolvi as caricaturas que deram origem aos 

questionamentos motivadores deste estudo, aquelas criadas para os candidatos José Maranhão 

(PMDB) e Ricardo Coutinho (PSB), nas eleições de 2010, e que deram notoriedade para esse 

tipo de mídia no Estado.  

Antes, contudo, de enveredar, propriamente, na observação de cada caricatura, faz-se 

necessário apresentar as particularidades dos métodos de criação e produção dos artistas em 

questão, a fim de que se observem as variações técnicas e estéticas decorrentes das práticas 

artísticas de cada um.  

 

Régis Soares  

Régis Soares desenvolve seus trabalhos de forma manual e artesanal. Ele não utiliza 

computadores, nem programas de edição gráfica. Seus desenhos são feitos com lápis e 

borracha e pintados à mão, mais comumente, sobre papel offset, em formato A4. Essas 
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produções físicas são arquivadas em pastas que ele folheia, quando precisa localizar alguma 

produção específica. Suas criações acontecem em seu atelier, onde também desenvolve artes 

em outros formatos para diversos fins, como faixas, bandeiras e placas. Somente depois de 

colorir e finalizar as artes, ele digitaliza os desenhos e os utiliza no meio digital.   

 
Figura 1: Régis Soares desenhando. 

 
Fonte: autor da pesquisa.  

 

Conforme mencionado anteriormente, o artista forneceu para a realização desta 

pesquisa apenas uma caricatura de sua autoria, já empregada como mídia de propaganda 

política. Foi a caricatura do candidato ao cargo de governador do estado pelo PMDB, José 

Maranhão, em 2010.  

Conforme pode-se perceber na imagem que se segue, o desenho foi inspirado na 

personagem de jogos infantis Mário Bros, criado em 1983 por Shigeru Miyamoto e que se 

tornou o mais famoso da empresa de games Nintendo. O jogo conta a saga de um encanador 

ítalo-americano, que precisa matar as criaturas que saem do esgoto até conseguir salvar a 

princesa. O enredo já inspirou, inclusive filmes e seriados de TV. A personagem se 

popularizou no Brasil e se tornou referência na área de jogos eletrônicos. 
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Figura 2: Caricatura de José Maranhão. 

 
Fonte: fotografia feita pelo autor da pesquisa, no atelier de Régis Soares 

 

  

A composição do desenho de Régis Soares funciona como uma paródia visual5 ou 

mesmo como um pastiche visual, na medida em que se imita, nitidamente, o estilo do desenho 

que serviu de inspiração. Ela traz todos os elementos originários da personagem, acrescido do 

rosto caricaturado do candidato José Maranhão e da colher de pedreiro. O sentido de operário 

encanador já contido originalmente na personagem Mário Bros foi reconduzido para o sentido 

de operário construtor pela inclusão da imagem da colher de pedreiro. Essa adaptação se 

conecta ao conceito de campanha trabalhado pelo candidato. Naquele momento político, 

durante a campanha José Maranhão trabalhava a sua imagem como operário trabalhador, 

 
5 Maingueneau (1997) explica que no procedimento da paródia, é gerado no texto que imita, um efeito de 
bivocalidade:  voz do imitado e a voz do que imita estão presentes e diluídas uma na outra. O outro será 
primeiramente imitado, depois subvertido. Para imitar e subverter o outro, a paródia viabiliza meios de 
reconhecimento dos temas e figuras encadeadas e tratadas de maneira própria no discurso de referência. 
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como governante que constrói obras, que produz e que entrega construções para diversas 

regiões do estado da Paraíba.  

A simplicidade dos traços dá o tom risonho e simpático do desenho, reforçando a 

construção de uma atmosfera lúdica já estimulada pela personagem Mário Bros, que está 

associada ao universo imaginário infantil. Essa conexão com a ludicidade é estabelecida pela 

relação simbólica já conquistada pela personagem. A disseminação dos jogos eletrônicos do 

Mário Bros, iniciada na década de 80 e em aprimoramento até os dias de hoje, consolidaram 

uma série de convenções e normatizações em volta das histórias dele e dos games como um 

todo. Ao se falar sobre jogos eletrônicos, é quase automática a lembrança e associação ao 

herói. Mário Bros se tornou quase um símbolo de representação universal dos games. 

A associação com essa carga simbólica da personagem facilitou à caricatura de José 

Maranhão a conquista do caráter de familiaridade e proximidade. O reconhecimento dos 

signos visuais estimula o sentimento de identificação, facilitando a capilaridade e absorção do 

conceito atrelado à imagem do candidato.  

Por sua vez, a associação com o candidato político é demarcada pelos grandes óculos 

quadrados, pelo nariz pontiagudo e pelo bigode fino, características físicas notórias e bastante 

resgatadas pelas representações pictóricas realizadas até então. A colher de pedreiro é um 

elemento-chave na composição, tendo em vista a carga semântica que essa ferramenta possui. 

Ela é também um signo icônico e, potencialmente, simbólico que traz, por si só, um conjunto 

de sentidos relacionados à construção civil, muito favorável para a difusão do conceito da 

campanha eleitoral do candidato. Um detalhe importante relatado por Régis Soares é que, 

como o desenho só foi utilizado no segundo turno da campanha, como uma forma que a 

equipe de campanha do candidato encontrou para combater o uso de uma caricatura que já 

estava sendo feito pelo candidato rival, Ricardo Coutinho (PSB).     

Um detalhe peculiar é que Régis Soares também já havia criado, na mesma ocasião, 

uma caricatura para Ricardo Coutinho (PSB), mas seu desenho não foi utilizado pela equipe 

de campanha dele porque a estética do desenho não agradou, ou seja, não atendia a 

necessidade de promoção do candidato. Ela o deixou, na verdade, – nas palavras do próprio 

caricaturista – feio. 
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Figura 3: Caricatura de Ricardo Coutinho feita por Régis Soares. 

 
Fonte: fotografia feita pelo autor no atelier de Régis Soares  

 

Em entrevista concedida para o desenvolvimento deste estudo, Régis Soares contou 

que fez os dois desenhos concomitantemente, por iniciativa própria, com o objetivo de usá-los 

independentemente das campanhas oficiais dos políticos. Ao se observar os trabalhos já 

desenvolvidos por ele em seu projeto Charges na Rua (SILVA, 2016), percebe-se que as 

caricaturas de ambos os candidatos já eram comumente utilizadas nas críticas que desenvolvia 

em suas charges, mas a composição dos desenhos, geralmente, não usavam signos que 

remetessem ou estimulassem conexão com alguma personagem imaginária.  

 

Figura 4: Charge na Rua número 1.123, de 6 de março de 2010. 

 
Fonte: www.charges.com.br6  

 
6 A charge em questão fala da aliança partidária firmada entre Ricardo Coutinho (PSB), ex-prefeito da Capital 
paraibana e então candidato ao Governo do Estado, e Cássio Cunha Lima (PSDB), ex-governador e então 

http://www.charges.com.br/
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A partir de então, o caricaturista decidiu desenvolver dois desenhos mais específicos e 

dissociados das charges, que remetessem a personagens infantis durante o período eleitoral. 

Uma estratégia particular para dar mais visibilidade ao seu trabalho, naquele momento.   

Todavia, as reações das equipes de planejamento de campanha dos dois candidatos 

foram diversas e opostas. Enquanto a equipe de José Maranhão se agradou e chegou a 

procurar o artista para adotar o desenho criado, a equipe de Ricardo Coutinho não gostou e 

não o procurou para fazer uso da caricatura.  

Para a criação da caricatura de Ricardo Coutinho, o artista utilizou signos visuais que 

remetem ao Grilo Falante, famosa personagem do desenho As Aventuras de Pinóquio, criado 

por Carlo Collodi em 1883, que também inspirou filmes da empresa de entretenimento Walt 

Disney Wold e jogos eletrônicos. A personagem atuava como a consciência de Pinóquio nas 

aventuras que viviam juntos.  

Quando associado ao candidato Ricardo Coutinho, contudo, o nome da personagem, 

carregava-se de sentidos irônicos e se envolvia de uma atmosfera cômica, muito em 

decorrência de sua aparência física. E esses sentidos acabavam sendo transferidos e 

conectados à imagem de Ricardo Coutinho porque ele é magro (tanto que um slogan que se 

popularizou na sua campanha de reeleição ao Governo da Paraíba, quatro anos depois (2014) 

foi: “Deixa o mago [gíria que significa “magro”] trabalhar!”) e recebia elogios pela boa 

oratória e discurso. O termo “grilo” trouxe consigo significados associados à fisionomia 

franzina e frágil, além de remeter a outros sentidos como fraqueza e pequenez, apesar de que 

a personagem era sábia, corajosa e audaciosa. De toda forma, comparando-se a popularidade 

das duas personagens – Mário Bros e Grilo Falante – o primeiro é expressivamente mais 

aceito e mais presente no imaginário popular brasileiro e paraibano, tanto por ser um herói e 

personagem principal de sua história, como por ter sido rememorado frequentemente em 

produções diversas que esteve em destaque no cenário do entretenimento nacional e regional.  

Régis Soares não afirmou uma predileção pela candidatura de José Maranhão, 

entretanto, pela constituição dos desenhos – levando-se em consideração a harmonia dos 

 
candidato ao Senado Federal. Cássio era histórico opositor de José Maranhão (PMDB), assim como Ricardo 
estava sendo naquela eleição de 2010. A Charge criticava o apoio mútuo entre Cássio e Ricardo, para derrotar 
Maranhão e insinuava que os candidatos teriam firmado uma aliança de confiança entre os partidos (PSDB 
representado pela cor verde e PSB representado pelo laranja), mas que, no fundo estariam prontos para desferir 
uma “facada pelas costas”, ou seja, traírem-se mutuamente quando fosse conveniente.  Pela arte, pode-se 
perceber que os traços de representação de Ricardo Coutinho eram os mesmos usados por Régis Soares para a 
criação da caricatura inspirada no Grilo Falante. 



54 

 

traços e proporção dos elementos da face – percebe-se, claramente a predominância do tom 

mais jocoso no desenho de Ricardo Coutinho, principalmente pelo estrabismo exagerado dos 

olhos, desproporção e desarmonia dos órgãos do rosto.  

O que se abstrai pela observação é que, em decorrência da construção visual, a 

caricatura de Ricardo Coutinho não foi aceita e não serviu porque apresentou características 

das tradicionais caricaturas de crítica, aquelas formuladas com viés satírico e irônico, com 

intenção de provocar o risível pelo tom jocoso. Ou seja, a caricatura depunha mais contra do 

que a favor do candidato. Criticava mais que elogiava. Tanto o é que Régis Soares continuou 

fazendo uso da mesma caricatura, com a mesma composição dos elementos visuais em seu 

projeto Charges na Rua, quando exprimia uma mensagem com tom crítico e contestatório. 

Régis Soares contou que, geralmente, é procurado para produzir caricaturas de 

candidatos pelos próprios opositores desses candidatos. Mas os desenhos têm a intenção de 

crítica e contestação. Segundo ele, o trabalho que ele desenvolve no projeto Charges na Rua, 

que lhe permite maior liberdade para exprimir suas críticas e provocações políticas, acaba 

limitando a criação de caricaturas que possam ser usadas em campanhas eleitorais, porque os 

candidatos que alguma vez já tenham sido alvo de suas críticas evitam procurá-lo.  

É interessante a contribuição que a observação sobre o material negado e recusado traz 

para este estudo. O modelo desaprovado de construção visual, com a composição dos 

elementos e signos visuais rejeitados dizem muito sobre esse processo, tendo em vista que 

não é somente a identificação dos elementos aceitos e contratados que indicam a lógica desse 

processo midiático, mas também aqueles elementos que não serviram, os que não se 

encaixaram no planejamento e que, por isso, denunciam as características que uma caricatura 

não pode ter para ser empregada como mídia de propaganda política.  

 

William Medeiros 

  William Medeiros cria as caricaturas também à mão livre, mas desenha sobre um 

monitor digitalizador, que converte diretamente seus traços para uma projeção digital no 

computador. Essa tecnologia permite que ele mantenha o estilo do desenho idêntico aos feitos 

com lápis e papel, mas com a qualidade do acabamento dos programas de edição gráfica. O 

software que ele utiliza, predominantemente, é o Photoshop, fornecido pela empresa Adobe 

que permite a criação de imagens com base em mapa de bits e também possibilita o uso 

ampliado ou reduzido no ambiente virtual ou em impressões, sem comprometimento da 

qualidade e definição da visualização dos detalhes, caso seja necessária a aplicação em 
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formatos variados. Entretanto, alguns trabalhos mais específicos ele desenvolve inteiramente 

à mão e, somente depois de finalizado, digitaliza a arte. O acervo de produções do artista é 

todo digitalizado. 

 

Figura 5: William Medeiros desenhando. 

 
Fonte: autor da pesquisa. 

 

 O artista indicou três caricaturas como as mais significativas, no que diz respeito ao 

desempenho positivo em campanhas eleitorais: Estelizabel Bezerra (2012), Ricardo Coutinho 

(2014) e Cida Ramos (2016). Antes de proceder à observação de cada uma delas, também será 

analisada a caricatura criada para a eleição de 2010 – a exemplo do que foi feito no tópico 

anterior – tendo em vista que foi a mídia utilizada naquele ano que impulsionou a propagação 

do uso das caricaturas nas campanhas eleitorais de todo o Estado. 

 Em entrevista a mim concedia este estudo (a transcrição integral está disponível no 

apêndice desta pesquisa), o publicitário Jurandir Miranda, que planejou o uso da caricatura de 

Ricardo Coutinho juntamente com William Medeiros, contou que a inspiração para esse 

formato de criação foram as mídias utilizadas na campanha de Gilberto Kassab, em 2008, 

quando ele era prefeito de São Paulo e estava disputando a reeleição. Jurandir Miranda contou 

que recebeu alguns impressos com uma caricatura de Kassab, chamada de “Kassabinho” e 

que atuava como uma mascote da campanha.   
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Figura 6: Mídias da campanha eleitoral de Gilberto Kassab, em 2008. 

 

 
Fonte: Folha Online 

 

 Naquela campanha, a caricatura de Gilberto Kassab foi criada com softwares de 

computação gráfica em 3D e adaptada a diversos formatos. Além das aplicações estáticas (em 

adesivos, bandeiras e materiais impressos), foram produzidos também vídeos e ainda bonecos 

infláveis. Gilberto Kassab venceu as eleições em segundo turno.  

 Dois anos depois, em João Pessoa, mesmo não sendo responsável pelo planejamento 

geral da campanha de Ricardo Coutinho, Jurandir Miranda contou que, pela proximidade e 

afinidade política com o grupo que estava apoiando a campanha do candidato, decidiu 

interferir nas ações de marketing e sugerir a inclusão de um novo formato. Ele havia levado 

para William Medeiros, um dos exemplos de mídia do “Kassabinho” e solicitado que o 

caricaturista criasse algo semelhante. Foi quando o desenho foi criado e, posteriormente, 

aprovado e adotado pela equipe de campanha e pelo partido de Ricardo Coutinho.  

 
Eu achei aquilo ali muito interessante. Trabalho com Marketing Político há 
mais de 30 anos e eu nunca tinha visto uma coisa interessante daquela, 
principalmente pra campanha política. E guardei aqueles... aquele material 
como referência pra um dia poder usar numa eleição. Dois mil e dez, na 
campanha do depois governador Ricardo Coutinho, ele tava, é... concorrendo 
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e tinha sido prefeito muito bem avaliado na cidade. E nosso grupo político, 
eu sempre fiz campanha pra eles, que era o grupo do senador e ex-
governador Cássio Cunha Lima, fez uma aliança política com ele e ele não 
nos contratou pra fazer a campanha. Ele contratou a empresa de Duda 
Mendonça. E começou a campanha, tal. Os resultados de pesquisas e de 
avaliações não iam muito bem. É... estava-se cometendo alguns deslizes na... 
no marketing da campanha e eu, como amigo de Cássio, que era então 
senador da chapa dele, eu tava fazendo a campanha do senador Efraim 
Morais e eu fiz um... procurei uma pessoa que eu gosto muito que é o 
William, que faz charges, tal, eu levei o desenhozinho do Kassab e disse: 
“William, eu vou interferir na campanha de Ricardo. Eu vou fazer uma 
sugestão” (informação verbal)7. 

 
Figura 7: Variações da caricatura de Ricardo Coutinho. 

 
Fonte: acervo pessoal de William Medeiros. 

 

 Como se pode observar, foram feitas algumas variações de pose e de indumentária nas 

aplicações da caricatura. Em todas estão presentes elementos que se repetem, como a 

fisionomia do rosto, as cores laranja e amarelo (e suas gradações), relacionadas 

simbolicamente ao PSB, assim como a imagem do girassol.  

 
7 Entrevista concedida por MEDEIROS, William Jeovah de. Entrevista com William Medeiros. [ago. 2016]. 
Entrevistador: Marcelo Rodrigo da Silva. João Pessoa, 2016. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta tese.  



58 

 

Contudo, uma delas se destaca pela associação ao universo semântico semelhante 

àquele da caricatura criada por Régis Soares para o candidato José Maranhão. É a caricatura 

com trajes e capacete de operário. Sem associação clara a nenhuma personagem imaginária 

específica, a caricatura produz sentidos que estimulam a produção de sentidos estratégicos 

que reforçam a mensagem explorada na campanha do candidato: de um gestor trabalhador, 

operante e resolutivo. O conjunto de chaves de fenda e fixas no bolso do macacão, juntamente 

com o capacete e as mangas da camisa arregaçadas reforçam a produção do sentido de 

operário mecânico, transmitindo a ideia de que ele conhece e sabe operar as engrenagens do 

governo.  

 

Figura 8: Detalhe da caricatura de Ricardo Coutinho vestido de operário. 

 
Fonte: acervo pessoal de William Medeiros 

 

Ao se observar as duas caricaturas, percebe-se que a disputa entre os candidatos se deu 

também no nível semântico. A produção de sentidos de ambos explorou universos de 

significados próximos, relacionados ao trabalho operário, construtor ou mecânico.  
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Complementando a simbologia do trabalho, a caricatura de Ricardo Coutinho também 

foi elaborada com traços que exploram a simbologia do lúdico e do imaginário. O desenho 

embeleza o candidato e torna, por meio de uma representação suave e atenuante, suas 

características físicas mais agradáveis, harmoniosas e infantilizadas. É o que se verifica ao 

observar os olhos maiores e arredondados, as orelhas desproporcionalmente maiores, o rosto 

bem corado e sem rugas, queixo com curvas sutis e o sorriso pequeno e discreto. Este último 

atenua, significativamente, uma marca característica do candidato, que é o queixo 

desarmônico e levemente inclinado para a esquerda, que acarreta um sorriso também 

assimétrico.  

Apesar da excentricidade da caricatura de operário, o desenho padrão utilizado com 

maior frequência nas mídias de campanha foi o de Ricardo Coutinho vestido com camisa 

social laranja e calça preta, em diversas posições: segurando o grande girassol com o número 

40, apontando para ele, erguendo-o e fazendo o “V” da vitória com a mão.  

É válido fazer um esclarecimento sobre a simbologia do girassol. O PSB é 

simbolizado pelo desenho de um pássaro com um pequeno galho de oliveira no bico (em 

alusão ao sentido de esperança, associado à passagem bíblica da Arca de Noé) e pelas cores 

amarelo e vermelho. Contudo, em sua primeira candidatura política, ao cargo de prefeito de 

João Pessoa, Ricardo Coutinho decidiu usar a cor laranja (fusão das cores amarelo e 

vermelho) para simbolizar o partido e adotar o elemento do girassol, tendo em vista que ele 

fazia parte de um grupo político identificado como “coletivo girassol”8.  

A escolha da cor laranja é também uma forma de diferenciação com relação aos 

demais partidos, tendo em vista que, na Paraíba, a cor amarelo já foi muito utilizada nas 

campanhas do PSDB (simbolizado por um tucano e pelas cores azul e amarelo), assim como a 

cor vermelho também já havia sido empregada, vastamente, pelas campanhas dos partidos 

PMDB (atual MDB, que tem como símbolo uma chama e as cores vermelho, verde e 

vermelho) e PT (que tem como símbolo uma estrela de cinco pontas e a cor vermelho).  

O uso do girassol durante a campanha provocou, inclusive, diversas associações de 

sentido. Alguns veículos nacionais de imprensa chegaram chamá-lo de “hippie”, baseado 

também no seu discurso de “paz e amor” e de união.  

 
 

8 Matéria intitulada “Coletivo Girassol virou o PSB, declara Governador”, publicada no Jornal da Paraíba Online 
e disponível em: http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/coletivo-girassol-virou-o-psb-declara-
governador.html  

http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/coletivo-girassol-virou-o-psb-declara-governador.html
http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/coletivo-girassol-virou-o-psb-declara-governador.html
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Quem chega a João Pessoa e se depara com parte da propaganda política dos 
candidatos ao governo da Paraíba pode imaginar que a disputa do segundo 
turno se dá entre um “hippie” e o Super Mario, personagem do videogame. 
O hippie, no caso, é o candidato Ricardo Coutinho (PSB), ex-prefeito de 
João Pessoa. Adesivos com a caricatura do candidato, que aparece vestindo 
camisa laranja e segurando um grande girassol (símbolo de sua campanha), 
são encontrados nos carros de muitos eleitores. [...] A imagem hippie de 
Coutinho fica ainda mais evidente como discurso “paz e amor” empregado 
na sua propaganda de TV, onde ele promete “unir a Paraíba e acabar com as 
brigas” e disputas políticas que prejudicam o Estado. (AMATO, 2010) 

 

Também se faz necessário, neste ponto, abrir mais um parêntese para relatar um 

contexto inusitado que contribuiu no processo de produção de sentidos envolvendo a 

simbologia do girassol. Durante a gestão de Ricardo Coutinho como prefeito da Capital – 

eleito em 2004 e reeleito em 2008 – ele instalou algumas obras de arte em rotatórias (praças 

públicas onde desembocam as vias públicas), por diversos pontos da cidade.  

Em 2010, quando decidiu deixar o cargo para se candidatar ao Governo da Paraíba, 

usou o símbolo do PSB em todas as suas mídias de campanha, como é comum a todos os 

candidatos. Acontece que surgiu um boato em João Pessoa, de origem desconhecida, 

afirmando que Ricardo Coutinho teria aproximação com a religião Umbanda. O boato se 

espalhava pela cidade em panfletos e também em páginas eletrônicas, ambos sem autoria e 

afirmavam que a caricatura em que ele segurava a flor seria uma representação da entidade 

Caboclo Girassol.  

 

Figura 9: Associação da caricatura com a imagem da entidade Caboclo Girassol. 

 
Fonte: Jampa Blog. 
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 E as associações de sentido se expandiam de forma muito criativa. Os boatos 

afirmavam que Ricardo Coutinho seguia rituais satânicos e que havia “consagrado João 

Pessoa a Satanás”. Segundo o documento, as obras de arte que ele instalou eram “sete estátuas 

pagãs” usadas para cultuar “entidades demoníacas”. Um detalhe excêntrico é que os nomes 

dessas entidades eram expressões populares regionais: “porteiro do inferno” (bairro da Cidade 

Universitária), “infeliz das costas ocas” (bairro de Mangabeira), “cavalo do cão” (Bairro dos 

Bancários), “pomba gira” (bairro do Altiplano Cabo Branco), “culto a satanás” (bairro do 

Centro), “olho de satã” (bairro do Bessa) e a sétima estátua seria construída se ele ganhasse as 

eleições.  

O blog Plaggiado, que ainda mantém no ar a transcrição das acusações apresentadas 

pelos panfletos e por páginas da internet já foras do ar, imputou a autoria das informações à 

equipe de oposição a Ricardo Coutinho. “É uma barbárie, em pleno século XXI existir 

preconceito religioso! Nunca vi tanto moralismo nas eleições, tanto a nível nacional quanto 

paraibano! Para além, das análises político-partidárias, a mensagem que segue é um abuso” 

(PLAGGIADO, 2010), afirma o autor do blog (não identificado). 

 
A última estátua só será construída se ele obter êxito nas eleições para 
governador, demonstrando que satanás cumpriu o acordo com ele. Será que 
nós, o povo de Deus, vamos permitir um anti-cristo no Governo da Paraíba? 
Cada povo tem o governo que merece, e os paraibanos não merecem um 
adorador de satanás no governo. Vamos ser mais cautelosos ao escolher o 
nosso candidato a governador na Paraíba. Irmãos, orem ao Espírito Santo de 
Deus para nos dar sabedoria na hora de darmos o nosso voto, que é muito 
importante para dar um futuro de paz e progresso a nossa já tão humilde e 
sofrida Paraíba. (PLAGGIADO, 2010) 

 

A repercussão foi tão forte que se gerou um debate religioso paralelamente aos debates 

políticos naturais do período. Os veículos de comunicação exploraram a temática e 

estimularam as discussões sobre o tema. Lideranças religiosas se manifestaram com 

posicionamentos diversos sobre as informações que circulavam nos panfletos e na internet. 

Alguns concordaram e reforçaram as acusações contra Ricardo Coutinho. 

 
Tendo em vista o crescimento do debate religioso associado às eleições deste 
ano, o portal de notícias ClickPB dá início a uma série de reportagens que 
buscam saber qual o posicionamento de líderes religiosos quanto aos 
panfletos apócrifos e vídeos publicados na rede mundial de computadores, 
onde candidatos ao governo da Paraíba são acusados de ter firmado um 



62 

 

pacto com as forças do além. Nosso primeiro entrevistado é o Pastor 
Francisco, da Igreja Evangélica Comunidade Graça e Paz, de João 
Pessoa/PB. Para o pastor, as estátuas que estão sendo retratadas em panfletos 
apócrifos possuem uma ligação com o demônio e quem disser que tais 
observações são fantasiosas está “do lado do demônio”. “A minha impressão 
é a seguinte, um cidadão, quando ele vem se passar para isso... Como é que 
ele pode administrar o nosso estado? A população se revoltou totalmente 
com aquele panfleto. Eu mesmo divulguei, com minhas mãos”, desabafou. 
(CLICKPB, 2010) 

 

Outras lideranças políticas discordaram, combatendo os posicionamentos que julgaram 

apócrifos, racistas e preconceituosos.  

 
Pastor John Philip Medcraft, da Ação Evangélica de Patos, também tomou 
conhecimento do trabalho de pesquisa. Pastor John concorda com a 
avaliação feita pelo pesquisador. Veja a nota editada pela equipe do 
patosonline.com: “Caros leitores, inicialmente, quero deixar claro que não 
sou beneficiário de nenhuma ala política, nem defensor cego de qualquer dos 
lados da disputa eleitoral que ocorre nesse segundo turno na Paraíba, sou 
simplesmente um eleitor que pensa com a própria cabeça. Recebi esta 
semana um e-mail que me deixou assustado, o texto (de pobre conteúdo 
intelectual, mas bombástico) acusava o candidato Ricardo Coutinho de ser 
ateu, “macumbeiro” e satanista. Pois bem, como não costumo acreditar 
naquilo que se posta na net, fui pesquisar o assunto e, para minha surpresa, 
percebi que as acusações eram mentirosas. (PATOSONLINE.COM, 2010) 

 

O próprio candidato Ricardo Coutinho chegou a se pronunciar oficialmente sobre o 

assunto em seu horário político eleitoral na TV, rebatendo as acusações.  

 
[título] Ricardo Coutinho nega aproximação com Umbanda em guia e tenta 
apagar perseguição contra igrejas na Paraíba. Depois da associação de 
elementos da campanha do candidato Ricardo Coutinho (PSB) aos símbolos 
da Umbanda, o ex-prefeito gastou metade do horário eleitoral para tentar 
negar o óbvio. Ricardo negou aproximação com religiões afro-brasileiras, 
mas esqueceu da perseguição que foi instituída as igrejas evangélicas no 
período em que administrou a prefeitura de João Pessoa. (MORAIS, 2010) 

 

O principal candidato de oposição, José Maranhão, chegou a ser acusado pela 

distribuição dos panfletos na Capital, por meio de um helicóptero. O material foi apreendido, 

mas a autoria imputada ao candidato opositor não foi comprovada. O fato chegou a ser 

noticiado na imprensa nacional. 

 
[título] Governador é acusado de usar panfleto apócrifo contra rival. PF 
apreende helicóptero e material em que Ricardo Coutinho era acusado de ter 



63 

 

''pacto com o diabo''. Ao chegar à Paraíba, na quarta-feira, o presidente do 
PT, José Eduardo Dutra, deparou-se com uma situação inusitada: viu o 
governador José Maranhão (PMDB), candidato que disputa a reeleição, 
acusado das mesmas práticas "do submundo da política", como disseminação 
de boatos e distribuição de panfletos apócrifos, que, segundo o comando da 
campanha da presidenciável Dilma Rousseff, arrastaram a petista ao segundo 
turno da disputa com o adversário tucano José Serra. (VIANNA, 2010) 

 

Essas acusações, todavia, acabaram dando mais força e notoriedade à caricatura de 

Ricardo Coutinho e à própria candidatura dele. As conexões de sentido feitas pelos panfletos, 

especialmente aquelas ligadas aos monumentos públicos, além de estimular a evidência do 

nome de Ricardo Coutinho na mídia, acabou se tornando motivo de chacota e zombaria, 

tornando o candidato ainda mais fortalecido. Além de ter sido vitimizado, o candidato ganhou 

o apoio de lideranças estratégicas.  

Os ataques que tiveram intenção de enfraquecer sua candidatura acabaram tendo efeito 

contrário, por gerar o que no campo da Publicidade se chama de buzz de marketing – o 

barulho provocado pela propaganda boca a boca – ou ainda o que no Jornalismo se aproxima 

da teoria do Agenda Setting, segundo a qual a mídia determina os assuntos que fazem parte 

das conversas dos consumidores de notícias. 

Feita a observação sobre a caricatura criada por William Medeiros para a campanha 

eleitoral de 2010, retoma-se, a partir de agora, a análise sobre as criações tomadas como 

corpus desta investigação, referentes às eleições de 2012, 2014 e 2016. A primeira delas é a 

caricatura de Estelizabel Bezerra, elaborada para o cargo de prefeita da capital paraibana. A 

candidata pelo PSB buscava a sucessão do poder do partido e era apoiada pelo então 

governador, Ricardo Coutinho. Muito em decorrência disso, os elementos visuais que 

compõem o desenho se assemelham aos dele: a camisa social laranja, com mangas 

arregaçadas, a calça preta e a presença do girassol. A semelhança com a caricatura de Ricardo 

Coutinho também se justificava pelo fato de que, mais que o simples apoio partidário, 

Estelizabel Bezerra surgia com a proposta de dar continuidade à gestão de Ricardo Coutinho, 

que trazia um histórico de aprovação refletida nas duas eleições que venceu para prefeito e na 

última para governador, havia apenas dois anos. 

 

Figura 10: Variações da caricatura de Estelizabel Bezerra. 
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Fonte: acervo pessoal de William Medeiros. 

 

O problema é que Estelizabel Bezerra era pouco conhecida. Ela era a secretária de 

Planejamento de João Pessoa e foi escolhida pela Executiva Municipal do PSB para disputar 

as eleições, após a desistência de Luciano Agra9, seu correligionário e então prefeito da 

Capital – que foi eleito como vice, mas assumiu a gestão depois que Ricardo Coutinho deixou 

o cargo para disputar (e vencer) a candidatura para governador do Estado.   

Sendo assim, o próprio desenho tinha a intenção de produzir o sentido de 

homogeneidade entre a imagem de Estelizabel Bezerra e de Ricardo Coutinho. Precisava 

representar unissonância e uniformidade nos discursos, principalmente, visuais. Buscava 

externar a ideia de que, se a candidata fosse eleita, ofereceria a mesma credibilidade que seu 

apoiador ofereceu. Seria quase o mesmo governo ou, pelo menos, uma gestão muito parecida 

e alinhada com aquela do ex-prefeito. 

Em vista disso a representação da candidata era muito aproximada daquela criada para 

o ex-prefeito. E essa aproximação também era fortalecida nas aparições em público, nos 

comícios, nas carreatas, nas roupas que ambos vestiam, na semelhança das mídias de 

campanha. A suavização da forma física também é perceptível nos traços suaves, na coloração 
 

9 Matéria intitulada “Prefeito diz que desiste de reeleição em João Pessoa por decisão pessoal”, publicada no 
portal G1 Paraíba e disponível em: http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/01/prefeito-diz-que-desiste-de-
reeleicao-em-joao-pessoa-por-decisao-pessoal.html  

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/01/prefeito-diz-que-desiste-de-reeleicao-em-joao-pessoa-por-decisao-pessoal.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/01/prefeito-diz-que-desiste-de-reeleicao-em-joao-pessoa-por-decisao-pessoal.html
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homogênea e no tom bem corado da pele, no semblante gentil e simpático e na postura 

acolhedora e receptiva. 

Além disso, por se tratar de uma candidata, o desenho trouxe algumas marcas de 

feminilidade, como o girassol no cabelo, acima da orelha, os detalhes da gola e mangas da 

camisa com estampas florais, mas tudo com sutileza e discrição. A produção do sentido de 

feminilidade também era estimulada pelo sorriso bem marcado com lábios vermelhos e pelo 

par de brincos muito pequenos, assim como o par de sapatos, e a gestualidade de algumas 

variações do desenho, como é o caso da candidata regando o vaso com a flor ou saindo do 

centro de um grande girassol, assemelhando as pétalas a uma grande saia rodada. 

O apelo feminino ganhou ainda mais força estratégica nos sentidos produzidos pela 

articulação dos signos visuais porque, pela primeira vez no Brasil, em 2010, havia sido eleita 

para governar a Presidência da República uma mulher, Dilma Rousseff (PT). E, apenas nesse 

ponto, se afigurava um argumento diferente daquele promovido pela articulação dos signos 

visuais: apesar da intenção de produção do sentido de continuidade e uniformidade, buscava-

se também, concomitantemente, produzir o sentido de mudança, de novidade e ineditismo de 

uma governadora mulher no estado, em consonância com o cenário nacional, ainda que 

pertencessem a partidos diferentes e concorrentes naquela eleição.  

Faz-se necessário rememorar, neste momento, um fato que foi determinante pra o 

cenário político naquele ano e que determinou o destino das campanhas (e das mídias 

utilizadas) de todos os candidatos. O então prefeito de João Pessoa, correligionário e apoiador 

da candidatura de Estelizabel Bezerra, Luciano Agra, rompeu com o grupo e se desfiliou do 

PSB. Além disso, ele fez afirmações à imprensa, declarando ter sido vítima de uma “trama”10 

articulada por seu próprio partido, para impedir sua candidatura à prefeitura do município. A 

decisão ganhou a atenção da mídia local com muita repercussão. Por meses, o assunto que 

mais se questionava era o futuro político do gestor, até que ele, mesmo sem filiação partidária 

definida, decidiu apoiar a candidatura de Luciano Cartaxo (PT)11, opositor do seu antigo 

partido. O candidato petista acabou vencendo as eleições em segundo turno, contra Cícero 

Lucena (PSDB). Estelizabel foi a terceira mais votada no primeiro turno.  

 
10 Matéria intitulada “Agra acusa partido de tramar contra reeleição” publicada no Jornal da Paraíba Online e 
disponível em: http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/agra-acusa-partido-de-tramar-contra-reeleicao.html  

11 Matéria intitulada “PT anuncia vice e apoio de Luciano Agra nas eleições de João Pessoa”, publicada no portal 
G1 Paraíba e disponível em: http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/06/pt-anuncia-vice-e-apoio-de-luciano-
agra-nas-eleicoes-de-joao-pessoa.html  

http://www.jornaldaparaiba.com.br/politica/agra-acusa-partido-de-tramar-contra-reeleicao.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/06/pt-anuncia-vice-e-apoio-de-luciano-agra-nas-eleicoes-de-joao-pessoa.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/06/pt-anuncia-vice-e-apoio-de-luciano-agra-nas-eleicoes-de-joao-pessoa.html
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 A segunda caricatura indicada por William Medeiros como uma das três mais 

representativas é a de Ricardo Coutinho. Ela foi usada, pela segunda vez, como mídia de 

propaganda política, novamente para disputar o cargo de governador do Estado (2014), 

quando o candidato buscava se reeleger. Diferentemente do que aconteceu em 2010, não 

foram produzidas variações do desenho, mas usada uma composição uniforme, com a mesma 

roupa e poucas alterações na postura e gestos.  

 

Figura 11: Caricatura de Ricardo Coutinho feita por William Medeiros. 

 
Fonte: acervo pessoal de William Medeiros 
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O uso da mesma caricatura como mídia de campanha, além de estimular a memória 

afetiva associada ao seu primeiro uso, potencializou, mais uma vez, a conexão da imagem do 

candidato com sentidos de simpatia e carisma, por meio da articulação dos esquemas 

cognitivos dos signos visuais. O desenho, risonho e alegre inspira afetividade, receptividade e 

proximidade, muito ancorado na atmosfera lúdica e imaginária à qual ele permite e incita o 

acesso.  

Foi observada, ainda, a mudança de cenário de 2010 para 2014, envolvendo Ricardo 

Coutinho. No primeiro ano eleitoral em questão, o candidato aliou-se a Cássio Cunha Lima 

(PSDB), então candidato a senador, para disputar as eleições para o Governo da Paraíba com 

José Maranhão (PMDB). Já na eleição posterior, ele se aliou a José Maranhão, dessa vez 

candidato ao Senado Federal, para disputar as eleições para governador do Estado com Cássio 

Cunha Lima. Em ambos os processos eleitorais, Ricardo Coutinho venceu as eleições no 

segundo turno.  

 A terceira caricatura indicada por William Medeiros como uma das mais 

representativas que criou para uso em campanhas eleitorais foi a da candidata Cida Ramos 

(PSB). Assim como aconteceu com Estelizabel Bezerra, ela era pouco conhecida. Ela era 

secretária de Desenvolvimento Humano (SEDH-PB) do Governo do Estado e foi indicada 

para disputar a prefeitura da Capital como apoio do então governador e seu correligionário, 

Ricardo Coutinho.  

 
Figura 12: Caricatura de Cida Ramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal de William Medeiros 
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Foi observada a articulação dos signos visuais para construir a representação de Cida, 

uma mulher, Pessoa Com Deficiência (PCD) física, que se locomovia apoiada em um par de 

muletas. O contexto no qual a candidata estava inserida permitia a exploração de sentidos 

apoiados em apelos visuais fortes e marcantes, mas também delicados.  

Diferentemente do que aconteceu na campanha de Estelizabel Bezerra à prefeitura de 

João Pessoa, em 2012, quando, no contexto político nacional, Dilma Rousseff havia sido 

eleita a primeira mulher presidenta do país, dois anos antes, e se tornava uma personagem 

emblemática de representatividade das mulheres – o que dava força e impulsionava as 

candidaturas de outras mulheres em contextos locais – em 2016 o contexto já havia se 

invertido. Dilma Rousseff havia sido deposta pelo processo de impeachment em seu segundo 

mandato, em 2 de dezembro do ano anterior, o que intensificava o debate em torno das 

mulheres em funções de liderança. O impeachment é um processo carregado de significações 

negativas como, imperícia, fragilidade, desqualificação, corrupção e desqualificação. E esses 

sentidos permeavam a atmosfera do contexto político brasileiro naquele momento. O apelo 

referente ao ineditismo de uma mulher governando a Paraíba ainda era explorado, mas essa 

relação de sentidos estava sensivelmente comprometida pelos significados difundidos 

nacionalmente pela imprensa, em decorrência do processo de deposição presidencial. 

Outro apelo também muito forte e que foi explorado com mais intensidade na 

campanha foi o de inclusão social e representatividade das pessoas com deficiência. E esse 

apelo se fez presente e muito forte na representação gráfica da candidata. O desafio foi criar 

uma caricatura que representasse Cida Ramos afastando qualquer sentido de fragilidade e 

vulnerabilidade, e reforçando, pelo contrário, a articulação dos esquemas cognitivos de forma 

que se tornassem evidentes os sentidos de fortaleza, autonomia e capacidade. E, além disso, 

acrescentasse a conexão com os conceitos de simpatiza, carisma, empatia e afeto. 

 Ao se observar o desenho, percebe-se a presença de alguns elementos-chave criados 

com essa função. Entre eles está o sorriso largo e cheio, o rosto arredondado, a pele bem 

corada e viçosa, os olhos grandes e apertados pelas bochechas, as pernas com os joelhos 

voltados, levemente, para dentro, assim como os pés. Observou-se que a presença das 

muletas, assim como os pés voltados para dentro foram atenuados pelo uso de tons pastéis, 

como as variações da cor rosa, que permite a vinculação a conceitos como doçura, delicadeza, 

sensibilidade, ternura, infância e suavidade (HELLER, 2013, p. 211). Ainda assim, as 

muletas, os joelhos e os pés são signos marcadores visuais muito estratégicos para produzir os 
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sentidos buscados na campanha que traduzem o apelo persuasivo da representatividade das 

pessoas com deficiência. 

Além disso, a roupa mais formal com o blazer remete à ideia de seriedade, maturidade 

e qualificação, ao mesmo tempo em que suas cores mas vivas e claras como o amarelo (sobre 

o laranja que representa o PSB) estão diretamente conectados a conceitos como lúdico, 

recreação, jovialidade e otimismo (HELLER, 2013, p. 83). A roupa é composta, ainda, pela 

calça branca, que estimula o acesso a sentidos de inocência, do bem, da verdade, do ideal e da 

honestidade (HELLER, 2013, p. 153).  

Pode-se observar que o branco também foi um elemento empregado para dar destaque 

ao detalhe das pernas, diferentemente do que aconteceu com o preto, usado nos desenhos dos 

candidatos que lhe antecederam. O preto, naqueles casos foi usado para tirar a atenção e 

tornar mais discreta a composição em segundo plano, de forma a dar mais destaque à 

representação do rosto dos candidatos.  

No caso de Cida Ramos, contudo, os elementos de segundo plano, em torno do rosto, 

também eram estratégicos e muito relevantes para a completude dos sentidos produzidos na 

composição global do desenho. Era estratégico chamar a atenção para os detalhes das pernas, 

dos pés e das muletas para transmitir, visualmente, o apelo persuasivo da campanha, 

tangenciando questões referentes à inclusão social e associando a sentidos como os de 

solidariedade, respeito e igualdade de direitos. As muletas, inclusive, tornaram-se símbolos de 

referência, como forma de marcadores identitários e diferenciadores da candidata. Elas 

estavam presentes em todas as mídias utilizadas por ela, inclusive na fotografia que aparecia 

nas urnas eletrônicas, conforme pode ser verificado na imagem reproduzida abaixo. 

 

Figura 13: Imagem de Cida Ramos que era exibida nas urnas eletrônicas, em 2016. 

 
Fonte: www.todapolítica.com  
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A composição é integrada, ainda, pela colagem da imagem fotográfica de um girassol 

com a sobreposição do número 40, diferentemente dos desenhos anteriormente observados, 

em que o girassol também era desenhado a mão. Cida Ramos disputou as eleições para a 

Prefeitura de João Pessoa com o então prefeito, Luciano Cartaxo e perdeu em primeiro turno. 

Foi a segunda mais votada.  

 

Masinho Cardoso 

Diferentemente dos dois cartunistas estudados anteriormente, Masinho Cardoso não 

produz suas artes usando a técnica de desenho a mão livre. Ele desenvolve suas criações com 

o mouse em softwares de computação gráfica, de forma vetorial. Os traços são manipulados 

por cliques que definem a tessitura virtual das linhas com pontos e curvas. Todo o processo é 

digital, assim como o acervo das suas produções. O software predominantemente utilizado 

pelo artista é o Corel Draw, que permite a criação de imagens vetoriais, com base em mapa 

gráfico resultante de cálculos numéricos. Esse programa também possibilita o uso das 

imagens em formato ampliado ou reduzido, sem perda da qualidade ou dos detalhes. Com 

relação à modelagem e remodelagem dos traços, os programas vetoriais permitem maior 

flexibilidade e liberdade de alteração e recriação dos traços sem perda de definição do que 

aqueles programas baseados em mapa de bits.  

 

Figura 14: Masinho Cardoso desenhando. 

 
Fonte: autor da pesquisa. 

 

Com auxílio dos programas vetoriais, Masinho Cardoso cria algumas peças padrão que 

ele usa em desenhos de diferentes candidatos, como acontece, por exemplo, com braços, 
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pernas e modelos de camisa, gestos das mãos (“V” de vitória, o “joinha” com o polegar 

indicando sinal de positivo, etc.) e postura do corpo.  

A primeira caricatura que será analisada, entre aquelas indicadas por Masinho Cardoso 

é a do candidato Zezinho do Botafogo (PSB), que disputou uma vaga de vereador, na Câmara 

Municipal de João Pessoa, em 2012. O desenho, assim como o próprio apelido do candidato, 

é constituído por fortes relações de sentido icônico e simbólico. José Freire tem um histórico 

de participação na Diretoria do Botafogo Futebol Clube, um dos maiores times do Estado, 

conhecido pelo slogan “O alvinegro da estrela vermelha”. No biênio 2007/2008, chegou a ser 

eleito vice-presidente do clube e ainda assumiu a presidência por três meses. Em decorrência 

disso, o próprio nome do time passou a ser uma referência de identificação e reconhecimento 

público para ele. 

 

Figura 15: Caricatura de Zezinho do Botafogo. 

 
Fonte: acervo pessoal de Masinho Cardoso.  

 

Conforme pode-se observar, Masinho Cardoso também fez uso dos elementos 

simbólicos do time de futebol para elaborar a composição do desenho, como é o caso do 

brasão, de onde a caricatura do candidato surge. Essa construção pode ser considerada uma 
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solução que artista encontrou para evitar uma associação simbólica indesejada pelo candidato, 

tendo em vista que o brasão do Botafogo tem uma estrela vermelha em seu centro, signo 

semelhante à estrela vermelha que é o elemento símbolo do PT. Contudo, essa associação não 

poderia acontecer, tendo em vista que Zezinho do Botafogo era filiado ao PSB – simbolizado 

pelo desenho de um pássaro com um pequeno galho no bico e pelas cores amarelo e 

vermelho, conforme dito anteriormente – que vinha sendo representado na Paraíba pela cor 

laranja.  

Na composição, Masinho Cardoso inseriu a cor laranja na camisa e pôs o corpo da 

caricatura saindo do centro da estrela. Dessa forma, parte da forma da estrela foi ocultada, 

assim como a cor vermelha, enfraquecendo leitura cognitiva desse símbolo de forma isolada, 

ainda que seja visível e compreensível, visualmente, que se trata de uma estrela vermelha. A 

mancha laranja da camisa do desenho acabou se tornando mais expressiva e mais forte, 

conduzindo a relação de terceiridade do signo para o objeto que se pretendia, o PSB. Essa 

condução é reforçada pela presença ostensiva da cor preto, tanto no formato do brasão, ao 

redor do corpo da caricatura, como no quadro com o nome do candidato.  

A construção visual da face do desenho manteve uma proporção aproximada do rosto 

do candidato – uma característica estética do caricaturista – especialmente com relação a três 

atributos marcantes, que são a testa alongada pela calvície, as pálpebras superiores e inferiores 

escuras e o bigode. Além desses elementos, o desenho se constitui pelo sorriso, simpático e 

carismático, tom de pela rosado e homogêneo e pela gestualidade dos braços, à direita 

acenando e, à esquerda, fazendo o “V” da vitória. Em 2012, Zezinho Botafogo foi eleito pela 

quarta vez consecutiva.   

 A segunda caricatura indicada por Masinho Cardoso foi a de Estelizabel Bezerra 

(PSB), para sua candidatura ao cargo de deputada estadual da Paraíba. Diferentemente do ano 

de 2012, quando era pouco conhecida e disputava pela primeira vez uma campanha eleitoral 

(e logo para o cargo de prefeita da Capital), Estelizabel Bezerra agora já tinha significativa 

notoriedade por ter sido a terceira candidata mais votada, no maior colégio eleitoral do Estado 

e apoiada pelo governador.  
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Figura 16: Variações da caricatura de Estelizabel Bezerra. 

 
Fonte: acervo pessoal de Masinho Cardoso 

 

 O desenho elaborado por Masinho Cardoso fez uso da cor que a candidata usou na 

eleição anterior, o laranja, para simbolizar o partido. Também utilizou mais cores de uma 

paleta aproximada, como o marrom da calça e o laranja mais escuro nos sapatos. A calça, 

inclusive, com os detalhes do zíper e dos bolsos, com a silhueta bem marcada das pernas, 

transmite a ideia de despojamento, jovialidade, amenizando a seriedade da camisa e sapatos 

sociais. 

O artista inseriu, ainda, a cor lilás, na placa em que está escrito o nome e o número da 

candidata, sobre a metade de um girassol laranja e discreto. A cor lilás também estabelece 

uma conexão de sentido com a feminilidade, o que também está relacionado ao trabalho 

desempenhado pela candidata junto às causas das mulheres, tendo em vista que já atuou como 

coordenadora de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de João Pessoa. 

 Com relação aos elementos visuais no rosto do desenho, percebe-se que a 

representação buscou manter a proporção entre os elementos da face mais equivalente ao real. 

Além disso, as sombras e marcas de expressão nas feições do desenho são evidentes, ainda 

que sutis, o que permite maior aproximação com as feições da candidata. 

O uso de cores homogêneas, em tons fortes e vibrantes estimula a produção de 

sentidos do universo lúdico, dos personagens imaginários, em que também se fazem presente, 

fortemente, sentidos de juventude, vigor e ânimo.  

 A gestualidade do desenho também estimula uma relação de sentido 

predominantemente icônica. No desenho, a caricatura está sinalizando com a mão direita a 
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letra “E”, em referência ao nome da candidata. Pode-se também compreender o gesto como 

uma tentativa de promover o estabelecimento de uma relação também icônica e simbólica 

entre o sinal da mão e a própria Estelizabel Bezerra.   

 Em uma breve comparação entre a caricatura criada por William Medeiros para a 

disputa ao cargo de prefeita de João Pessoa, em 2012, e a caricatura criada por Masinho 

Cardoso para a campanha ao cargo de Deputada Estadual, em 2014, percebe-se diferenças de 

nível técnico e estético, mas muitas semelhanças no nível estratégico. 

Tecnicamente, o desenho de William Medeiros apresenta características nítidas do 

desenho feito a mão, com traços mais soltos e menos herméticos. A coloração e 

sombreamento também utilizaram gradientes de cor mais variados. No desenho de Masinho 

Cardoso percebe-se as características dos desenhos vetoriais produzidos em programas de 

interface gráfica vetorial, que permite traços mais uniformes, coloração mais sólida, pouco ou 

nenhum gradiente de sombra e a simetria com maior exatidão (baseada em cálculos 

numéricos).  

 No nível estético, observa-se que o primeiro desenho (2012) salientou a desproporção 

entre alguns elementos da composição, com objetivo de chamar mais a atenção para uns, em 

detrimento de outros. Isso é perceptível na cabeça em uma escala muito maior que a do corpo, 

no nariz mais saliente, assim como o sorriso e o queixo. Além disso, a roupa também remetia 

a um perfil mais sério e formal. Já no segundo (2014), a desproporção da cabeça em relação 

ao corpo é menor, assim como no rosto. Apenas o sorriso foi posto em uma proporção 

sutilmente maior. A roupa também foi elaborada de maneira mais informal e um pouco mais 

despojada.  

 Mesmo com as particularidades técnicas e estéticas, as estratégias dos dois artistas são 

semelhantes. Ambos buscaram imprimir um semblante simpático e carismático, usando como 

elemento-chave o sorriso largo e bem marcado, com olhos grandes e risonhos, além do nariz 

largo, característico da candidata. Também usaram uma postura neutra para o corpo, com a 

perna esquerda atrás da direita e a gesticulação apenas com os braços, sempre de forma 

receptiva, algumas vezes sinalizando acolhimento e, em outras, sinalizando uma interação. 

O fato é que as duas campanhas se conectaram e estabeleceram uma espécie de 

continuidade, inclusive, pelo modelo de mídia empregado – a caricatura. A notoriedade 

alcançada pela candidata nos dois momentos acabou contribuindo significativamente para 

que, em 2014, fosse a mais votada entre os deputados estaduais da Paraíba. 
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A terceira caricatura indicada por Masinho Cardoso como uma das que ele considera 

mais representativas no universo das mídias de campanha eleitoral que já produziu, dentro do 

período de observação definido por esta investigação, foi a de Sandra Marrocos (PSB), para 

candidatura ao cargo de vereadora de João Pessoa, para o qual ela havia sido eleita em 2008, 

já fazendo uso da caricatura como mídia de propaganda política em sua campanha. 

 

Figura 17: Caricatura de Sandra Marrocos. 

 
Fonte: acervo pessoal de Masinho Cardoso. 

 

 Como se pode observar, o desenho mantém a proporção dos elementos faciais quase 

equivalente à proporção real da candidata representada. Ainda assim, a simplificação dos 

traços estimula a associação ao universo lúdico. O desenho mantém a composição simples e 

sólida, com a pele homogênea com poucas marcas de expressão, o sorriso largo e bem 

marcado, com dentes brancos e simétricos, olhos apertados o cabelo cacheado e vermelho, 

que é uma das características mais fortes de Sandra Marrocos.  

 Um elemento muito presente na composição é a cor lilás. A roupa, sapatos e brincos 

são da mesma cor, assim como o nome da candidata, o cargo que pleiteava (vereadora) e o 
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slogan “Mulher de todas as lutas”. O lilás, considerado a cor do feminismo e do movimento 

gay (HELLER, 2013, p. 191) é fortemente usada pela candidata desde seu primeiro mandato, 

em 2008. Em seus discursos, Sandra Marrocos busca, de forma recorrente, afirmar sua 

posição a favor da luta em defesa das mulheres e do movimento feminista, em favor do 

movimento LGBTQ+ e em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Esse discurso 

reforça o slogan de sua campanha, que complementa os sentidos associados à cor adotada. O 

número da candidata e o nome do partido (tradicionalmente vermelho) são destacados na cor 

púrpura, também uma variação do violeta/lilás, que está intimamente conectado ao sentido de 

poder (HELLER, 2013, p. 196).  

 Na composição do desenho foi utilizado o símbolo padrão do PSB (pássaro com um 

pequeno galho de oliveira no bico), mas com a inclusão de um detalhe: o símbolo do gênero 

feminino (espelho de Vênus) em volta do pássaro. O mesmo símbolo é repetido várias vezes 

na estampa de fundo do cartaz com o nome da candidata. A presença desse símbolo reforça a 

produção de sentidos relacionados à causa e à representatividade feminina e direitos das 

mulheres. Esse conjunto de significados é enriquecido, ainda, com a estampa floral da roupa 

criada na representação.  

 É válido abrir um parêntese, neste ponto, para incluir nesta observação a expansão dos 

usos que a caricatura de Sandra Marrocos ganhou. No primeiro ano de seu mandato como 

vereadora da Capital, em 2008, ela e sua equipe de assessores criaram um bloco de rua 

chamado “Bloco da Mulheres de Luta” e empregaram como mascote do bloco a própria 

caricatura utilizada em sua campanha eleitoral.  
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Figura 18: Bloco da Mulher de Luta, ano 9, em 2016. 

 
Fonte: acervo pessoal de Sandra Marrocos 

 

 O bloco foi um projeto criado pela vereadora com a finalidade de homenagear 

mulheres que tiveram uma história de luta e atuação política na Paraíba, além de chamar a 

atenção para as questões que ela considera prioritárias, como é o caso da defesa dos direitos 

das mulheres. Como pode-se observar, foi utilizada a mesma caricatura, mas com adaptações 

de postura, indumentária, alguns detalhes atualizados (cabelo mais curto) e da composição 

global do desenho, mais relacionado à atmosfera icônica e simbólica do carnaval, como o 

estandarte, confetes e serpentinas e muitas cores vivas e vibrantes. Alguns elementos, 

contuso, permanecem presentes e bem marcados como a cor lilás (e suas gradações) e o 

símbolo do gênero feminino.  

 Percebe-se com esse fato, como a caricatura foi além do seu objetivo inicial de atuar 

como mídia de propaganda política na campanha eleitoral da candidata e passou a 

acompanhá-la em sua trajetória política, passando a se tornar uma mídia permanente de 

propaganda da atuação política da vereadora. A vinculação da caricatura à promoção de ações 

públicas, além da campanha eleitoral, permitiu tanto ampliar a divulgação da imagem da 

vereadora, quanto a memória da própria mídia, a partir da frequência de aparição do desenho, 

o que, por sua vez, fortalece os sentidos de familiaridade, reconhecimento e empatia. Nas 

eleições de 2016 Sandra Marrocos foi eleita.  
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 Pela observação das peças publicitárias selecionadas, observa-se um padrão de 

linguagem visual desse formato de desenho. Ou seja, verifica-se a recorrência de elementos 

gráficos ou signos visuais com características semelhantes que se repetem. Exemplo disso são 

os olhos grandes e arredondados, o sorriso grande, largo e bem marcado, as bochechas 

coradas e salientes, pele limpa e reluzente, uma postura sempre aberta e receptiva, com o 

gestual sinalizando positivamente e a cabeça desproporcionalmente maior que o restante do 

corpo (característica estética definidora da caricatura). A articulação cognitiva dos signos 

visuais permite que esses elementos estimulem a produção de sentidos lúdicos de inocência e 

carisma. 

No quadro abaixo estão dispostos outros trabalhos avulsos produzidos por Masinho 

Cardoso e William Medeiros para a campanha eleitoral de outros candidatos paraibanos. Nos 

exemplos listados, é possível verificar como esses elementos se fazem presentes. Algumas 

vezes com maior destaque e, em outras com mais discrição.  

 

Quadro 1: Mais exemplos de peças publicitárias de William Medeiros 
 
 

Mascotes política criadas por William Medeiros 
 

Neno Rabello 
(PPS) 

Câmara de João 
Pessoa 

Suplente 2012 

 
Romero Rodrigues 

(PSDB) 
Prefeitura de Campina 

Grande 
Eleito 2012 

 
Dr. Damião (PDT) 
Deputado Federal  

Eleito 2014 

 
Rômulo Gouveia 

(PSD) 
Deputado Federal 

Eleito 2014 
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Quadro 2: Mais exemplos de peças publicitárias de Masinho Cardoso 
 
 

Mascotes política criadas por Masinho Cardoso 
 

 
Wellington Brito 

(PSB) 
Prefeitura de 

Cabedelo 
Não eleito 2012 

 
Anselmo Castilho (PT) 
Câmara de João Pessoa 

Suplente 2012 

 
Joaquin Hugo (PP) 

Prefeitura de Riacho 
dos Cavalos 
Eleito 2016 

 
Tibério Limeira 

(PSB) 
Câmara de João 

Pessoa 
Eleito 2016 

Fonte: acervo pessoal dos caricaturistas 

 

3.2. As relações de sentido 

 

A partir da análise das caricaturas selecionadas e com base na observação do 

fenômeno que elas configuram, o que se pretende analisar, propositivamente, neste tópico, é a 

configuração de um modelo inédito de caricatura, que opera com base em esquemas 

cognitivos visuais distintos daqueles tradicionalmente verificados até a última década.  

Durante as entrevistas com os caricaturistas, percebeu-se que alguns deles chamam as 

caricaturas de “mascote”. E essa denominação – empregada mais pelo hábito do seu cotidiano 

produtivo no campo da publicidade do que pelo resultado de uma reflexão científica, 

conceitual ou epistemológica mais criteriosa sobre o fenômeno – aproxima esse tipo de 

desenho propriamente do conceito já consolidado de mascote publicitária.  

Clotilde Perez (2011) definiu o conceito de mascote no estudo etimológico que 

desenvolveu em seu livro “Mascotes – semiótica da vida imaginária”. Segundo a autora, as 

mascotes possuem características morfológicas próprias que configuram a constituição dos 

esquemas sígnicos e semânticos em sua linguagem e processos comunicacionais. Clotilde 

Perez esclarece que essas características são originárias na iconografia japonesa. 
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Na perspectiva estética, o modelo das mascotes segue, conforme Gomarasca (2001), 
a iconografia do kawaii, um etilo que nasce do encontro da cultura adolescente 
japonesa “shojo bunka” com a cultura euro-americana dos “cutiness”, caracterizados 
pela estética infantil e lúdica importada pelo Japão. De acordo com Shimamura (in 
Gamarasca, 2001), o kawaii e, por extensão, as mascotes, caracterizam-se pela 
presença de quatro atributos distintos, mas complementares: é pequeno, é inocente, é 
terno e é aconchegante. (PEREZ, 2011, p. 42) 

  

Sendo assim, partindo-se da observação do fenômeno artístico e comunicacional aqui 

estudado e em comparação com as manifestações tradicionalmente encontradas nos veículos 

impressos de comunicação – geralmente publicadas nas páginas dos editoriais –, reforça-se a 

intenção de promoção empregada em seu uso. Por conseguinte, isso permite a conformação de 

dois tipos distintos, gerais e bem demarcados de caricaturas, os quais categorizei como: 

caricaturas de crítica política e caricaturas de promoção política.  

Em linhas gerais, as caricaturas de promoção política são produzidas para fins de 

promoção de candidatos em campanhas eleitorais e se caracterizam pela mensagem de elogio 

e enaltecimento da personalidade retratada. E essa postura é retratada em sua estrutura visual, 

constituída com maior harmonia, traços mais proporcionais proporção e equilíbrio das formas 

físicas representadas. Essa constituição visual do desenho é inspirada também no modelo 

estético das mascotes publicitárias. “Apesar da ampla possibilidade de construção sígnica, as 

mascotes têm características recorrentes que lhes conferem identidade. Nesse sentido, as 

mascotes são ícones, são ídolos, são fetiches, são mediadoras, são pequenas, são emblemas da 

cultura de massa etc” (PEREZ, 2011, p. 43) 

Os sentidos produzidos por elas podem ser considerados, dessa forma, opostos àqueles 

produzidos pelas caricaturas de crítica política originalmente veiculadas nos veículos 

impressos, caracterizados pela mensagem crítica e satírica de contestação das personalidades 

retratadas. Sua estrutura visual é marcada pela desproporção e deformação acentuada das 

formas físicas da personalidade representada. E essa desproporção tem como fim a geração do 

humor e do risível, elementos que auxiliam na construção do tom crítico da mensagem, 

conforme se verifica nas conceituações encontradas na literatura do campo da Comunicação 

de acordo com a observação dos teóricos que se debruçaram sobre o tema. “A caricatura é tão 

antiga quanto o homem, que se vinga de seus semelhantes atribuindo-lhes defeitos, criando ou 

acentuando desvios anatômicos, especialmente os da fisionomia, capazes de exprimir os 

vícios que pretende castigar ou os ridículos que exigem corretivo” (ERBOLATO, 1981, p. 

78).  
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Pode-se observar, ainda, que a diferenciação entre as duas categorias de caricaturas 

aqui conceituadas é mais evidente em dois níveis: no planejamento e na execução. 

Primeiramente na etapa de elaboração e planejamento, que envolve as práticas sociais dos 

atores envolvidos em sua concepção, os fatores determinantes seriam a intenção da mensagem 

e o interesse de comunicação dos seus emissores. E, posteriormente, na etapa de execução e 

veiculação, que envolve a produção de sentidos, os fatores determinantes seriam os signos 

visuais contidos na própria constituição estética do desenho. 

No primeiro nível, de planejamento e concepção, a intenção de comunicação das 

caricaturas de crítica política é orientada para a elaboração de uma mensagem inquisitória, de 

crítica e contestação. Tanto o caricaturista como a linha editorial do veículo que publica o 

desenho estão afinados com a intenção de por em cheque a personalidade representada e 

provocar o questionamento sobre sua conduta política. E, no segundo nível, essa provocação é 

acentuada pela comicidade dos traços que enfatizam as saliências físicas a partir da percepção 

do caricaturista. Os detalhes anatômicos peculiares dos candidatos são exagerados com o 

objetivo de provocar o humor e o riso.  

Mas, no sentido oposto, a intenção de comunicação das caricaturas usadas como 

mascotes políticas é focada no objetivo de estimular o afeto e o apreço pelo candidato por 

meio de sua projeção na imagem. No primeiro nível, o principal intuito desse tipo de 

caricatura é, portanto, atrelar simpatia e carisma à personalidade política por meio de sua 

representação. Caricaturista, publicitários e os assessores políticos responsáveis pela 

campanha eleitoral concentram seus esforços para delinear os elementos que melhor articulam 

a promoção desses sentidos.  

Já no segundo nível, o de planejamento e divulgação, o que diferencia essas 

caricaturas de promoção política do outro tipo de desenho são os traços mais sutis e 

harmônicos. A estrutura gráfica é composta por elementos que remetem à atmosfera lúdica 

própria das mascotes publicitárias. De acordo com Clotilde Perez, um dos fatores que 

impulsionam o uso das mascotes publicitárias é o fetichismo que as envolve e que seduz o 

público em uma atmosfera simbólica conduzida sempre pelo objetivo da persuasão.  

 
O fetichismo é parte constitutiva da mascote, uma vez que, como apresentado 
anteriormente, sua etimologia se relaciona a amuletos e objetos portadores de 
fortuna e sorte. Seu porte e/ou uso permite a transformação quase sempre positiva, 
desejada e sedutora. O poder transformador, portanto, fetichista, é inerente à sua 
natureza. Assim, notamos que há diferentes formas de dotar fenômenos sígnicos de 
capacidades fetichistas, desde a antropomorfização de objetos cotidianos, como 
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produtos e embalagens, até personagens e complexas animações 3D. A magia é 
sedutora porque simula nossa capacidade de modificar a realidade e, em certa 
medida, controlá-la mesmo que subjetivamente. (PEREZ, 2011, p. 59) 

 

É sobre o segundo nível observado – o nível de execução – que está focada a reflexão 

aqui proposta. Ou seja, é sobre a composição de signos visuais que se concentra a atenção e o 

questionamento central deste texto: qual das categorias descritas por Peirce melhor se aplica 

ou melhor indica o tipo de articulação semiótica entre as caricaturas de propaganda política e 

os candidatos representados, quer dizer, entre o signo e seu referente?  

  No que se refere às relações entre o signo e o objeto, a Semiótica peirceana estabelece 

três categorias: os ícones, os índices e os símbolos. De forma resumida e bastante abreviada, 

os ícones caracterizam os signos que representam o objeto por semelhança. Os índices 

caracterizam os signos que possuem uma relação factual com o objeto. E os símbolos 

caracterizam os signos que representam um objeto porque assim determina uma regra ou uma 

convenção.  

Também é válido pontuar, neste momento, que interessa a este estudo a observação 

sobre as relações de sentido estabelecidas após a última etapa do processo de decodificação 

dos desenhos pela mente humana. Ou seja, considerando as três categorias elementares 

escolhidas por Peirce para nomear as instâncias em que decompôs a apreensão de qualquer 

fenômeno pela mente humana – primeiridade, secundidade e terceiridade –, interessa-me, 

nesta investigação, lançar um olhar reflexivo sobre os sentidos resultantes da última etapa de 

apreensão e decodificação do signo, quer dizer, resultantes da terceiridade (PEIRCE, 2010).  

Em outras palavras, a discussão aqui proposta não irá se ater às sensações puras 

resultantes do primeiro contato com os desenhos (primeiridade), nem às impressões 

decorrentes da incidência das caricaturas como um fato pontual e imediato (secundidade), mas 

àqueles sentidos que conectam os desenhos a um hábito, à memória e à continuidade 

(terceiridade) (SANTAELLA, 2002). 

Partindo dessas conceituações fundamentais e avançando na reflexão sobre o 

fenômeno das caricaturas observadas, podemos verificar que, na etapa da terceiridade, a 

decodificação dos desenhos conduz o olhar e a mente do observador imediatamente a uma 

primeira ação de apreensão que é a de identificação desses desenhos na categoria das 

caricaturas. Isso se dá a partir dos traços, formas, estilo, proporções e demais elementos 

gráficos que constituem a estrutura visual do desenho e que permitem ao observador a 
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associação a padrões, modelos e normas estéticas já estabelecidas e particulares, remetendo a 

um universo específico de desenhos com características em comum. 

São elementos como a cabeça desproporcionalmente maior que o corpo, a ênfase na 

expressão facial e os detalhes físicos e anatômicos – como olhos, nariz, boca, orelhas, testa ou 

queixo – exageradamente grandes. Esses padrões sugerem, portanto, a articulação de uma 

convenção, isto é, a uma convenção estilística e estética que reúne os fenômenos da mesma 

natureza em uma categoria unificada. E é a articulação de uma convenção que demarca – 

nessa primeira ação de apreensão de sentidos na terceiridade – a relação simbólica entre o 

signo e o objeto.  

A simbologia das formas e modelos estéticos apresentados pelos desenhos conduz a 

mente do observador, portanto, ao universo das caricaturas e todos os elementos pertencentes 

à atmosfera semântica que as envolve: o humor, a comicidade, a sátira, o caricato, a crítica, a 

ironia, o riso, a imprensa, a política, as campanhas eleitorais, as personalidades públicas etc. 

Os desenhos se articulam, dessa forma, como símbolo de um tipo específico de manifestação 

e expressão gráfica e artística.  

Logo em seguida, ou concomitantemente, a segunda ação de apreensão de sentidos dos 

desenhos é o de comparação. A cognição humana, conforme as postulações da Semiótica, 

espontaneamente executa essa ação de busca por semelhanças entre os fenômenos que lhe são 

apresentados e aqueles já experimentados. Ao observar a estrutura visual integral, o 

observador naturalmente aciona seu repertório mnemônico em busca de encontrar a imagem 

de alguma figura pública ou notória que tenha suas feições parecidas com aquelas encontradas 

nos traços e demais elementos gráficos do desenho.  

E é a semelhança das formas e contornos dos detalhes anatômicos (mesmo 

ironicamente distorcidos ou salientados) que garante que os desenhos se pareçam com alguém 

específico. A semelhança caracteriza, portanto, uma relação icônica entre o signo e o objeto, 

ou seja, as caricaturas atuam como ícones dos candidatos políticos que representam.   

A terceira ação de apreensão de sentidos nas caricaturas se volta para os detalhes e as 

partes constitutivas do desenho isoladamente, no sentido de compreender a abordagem, 

postura e o tratamento dados pelo caricaturista e que transparecem sua intenção de fala no 

discurso visual. É a ação de interpretação (FERRAZ JÚNIOR, 2012). Diferentemente da 

primeiro, em que o observador se dedica mais à contemplação da estrutura visual integral do 

desenho com a intenção instintiva de categorizá-lo morfologicamente a partir de 

características que o enquadrem em uma tipologia específica, nesta terceira ação o observador 
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direciona sua apreciação para compreensão das ideias sugeridas pelas formas e sua 

decodificação semanticamente. É uma ação que busca interpretar juízos de valor introjetados 

ou opiniões diluídas no modelo de representação visual dos candidatos.  

Os traços dos desenhos transparecem valores e julgamentos, por exemplo, quando um 

candidato tem sua representação mais ou menos distorcida, mais ou menos desproporcional, 

mais ou menos exagerada, mais ou menos cômica. Quanto maior for a deformidade 

anatômica, maior será a probabilidade de que o observador esteja diante de uma representação 

que comporta um julgamento negativo e contestatório do candidato que tomou como objeto. 

No sentido oposto, quanto menores forem essas desproporções e mais harmoniosos parecerem 

os detalhes do desenho, maior será a probabilidade de que o observador esteja vendo uma 

representação que contenha uma mensagem positiva ou favorável a algum candidato.  

Para que esses processos cognitivos de apreensão de sentidos se estabeleçam, entram 

em atuação novamente as conexões com normas e padrões de expressão gráfica e estética. O 

observador atenta para os esquemas cognitivos que se articulam no desenho com base em 

modelos de representação que expressem uma ideia positiva ou negativa, favorável ou 

desfavorável, de apoio ou de contestação. Para a interpretação e compreensão desses modelos 

de representação e, consequentemente, das ideias que eles sugerem, o observador, então, 

reexecuta a ação de busca por convenções em seu repertório mnemônico que lhe forneçam 

parâmetros de comparação.  

O que se percebe é que, por mais subjetiva que seja a emissão e codificação de um 

juízo de valor e a subsequente recepção e decodificação dele, todavia, existem mecanismos de 

expressão estética convencionados e reconhecíveis que orientam a percepção do observador 

de maneira que seu entendimento se dê do modo mais aproximado possível daquele 

inicialmente objetivado pelo caricaturista na concepção do desenho.  

Assim acontece, por exemplo, quando um caricaturista decide pesar os traços, 

explorando e aguçando deformidades como olhos esbugalhados, orelhas salientes, queixo 

protuberante, magreza exagerada, e nariz extremamente avantajado. No universo das 

caricaturas, essas características estão associadas a convenções que norteiam modelos de 

representação com um objetivo comum de ridicularização, chacota, avacalhação, escárnio e 

gozação. As caricaturas funcionam, dessa forma, como signos que simbolizam o discurso de 

crítica em relação aos candidatos políticos. 

No sentido inverso, quando um caricaturista decide aliviar os traços, amenizando 

saliências anatômicas e atribuindo sorriso afetuoso, semblante infantil, puro e inocente ao 
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desenho, ele está buscando maior harmonia e simpatia na representação de um candidato. 

Percebe-se, assim, a associação desses elementos gráficos a convenções que traduzem a 

intenção de elogio, apologia, enaltecimento, ascensão e elevação. Padrões e códigos de 

linguagem visual estão ligados à ideia de constituição de convenções, modelos ou normas 

estabelecidos social ou culturalmente. No caso das mascotes publicitárias, esses códigos de 

linguagem visual se traduzem em elementos recorrentes e com fim normativo. Nesse caso, as 

caricaturas simbolizam o discurso de promoção dos candidatos políticos.  

Em síntese, as ações de apreensão de sentidos nas caricaturas pela mente do 

observador – identificação, comparação e interpretação – traduzem três questionamentos 

básicos: o que é o signo, ou seja, do que se trata a imagem com a qual a mente humana está se 

deparando; quem ele representa, quer dizer, com qual candidato político ele esse assemelha; e 

como ele representa, isto é, qual a abordagem verificada no tratamento dado ao desenho.  

É nessa terceira ação de apreensão de sentidos que se demarca mais claramente a 

diferenciação entre as caricaturas de crítica e as de promoção política. As características dos 

signos visuais em cada tipo normatizam as convenções que lhes atribuem caráter de 

simbologia dos discursos ridicularizantes ou enaltecedores.  

 

3.3. Uma conceituação experimental 

 

Ao perceber e identificar a diferenciação dos sentidos depreendidos nas caricaturas, de 

acordo com a simbologia da crítica ou da promoção – a partir do desempenho dos esquemas 

de expressão visual adotados por cada tipo –, decorrem, então, preocupações ainda mais 

profundas acerca dos critérios que orientam essa diferenciação e dos elementos que 

determinam a operação de uma ou outra convenção estética. A observação que se segue 

evidencia que são as características gráficas que demarcarão a associação de uma caricatura a 

um ou outro conjunto normativo e, dessa forma, determinarão em que grau cada desenho 

estará, em uma hipotética escala de caricaturização.    

A reflexão até aqui desenvolvida conduz ao entendimento de que é na intenção de fala, 

ao se criar o desenho, na elaboração de suas partes elementares, que poderão ser encontradas 

as respostas para esses questionamentos, porque são as partes constitutivas da composição 

gráfica que traduzem e explicitam o tratamento e o tom da mensagem emitida pelo discurso 

visual.  
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É o que se percebe quando se observa ao se comparar as caricaturas objetos desta 

investigação com aquelas tradicionalmente utilizadas para o fim de crítica social. Nestas, a 

desproporcionalidade e os traços mais duros e agressivos, quase desumanizando as 

personalidades políticas representadas, buscando o humor pelo cômico e pelo escárnio, 

configuram-se como características dos signos visuais que normatizam o que se convencionou 

entender como uma abordagem satírica ou de zombaria. 

Abaixo são apresentados dois exemplos comuns e ilustrativos de caricaturas de crítica 

social, direcionadas ao então governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Ambas foram 

publicadas pelo site Polítika.com.br e emitem um discurso visual com tom satírico, 

provocativo e insinuador, com objetivo de levar o público à reflexão sobre a conduta e a 

gestão da personalidade política em questão.  

 

Figura19: Caricaturas de Ricardo Coutinho de autoria de Latuff e Hericson Aquino. 

  

Fonte: www.politika.com.br 

 

Do outro lado, a suavidade dos traços, o semblante risonho e simpático e a maior 

harmonia anatômica, infantilizando o candidato representado e buscando o humor pela 

simpatia e graciosidade, constituem-se nas características dos signos visuais que normatizam 

o que se entende como uma abordagem apreciativa, elogiosa e promocional. Ou seja,muito 

próximo da definição de mascote já discutida anteriormente, à luz das contribuições de 

Clotilde Perez (2011), o que permite afirmar que esses desenhos se tratam de mascotes 

políticas. 
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Sendo assim, as mascotes políticas podem ser definidas como caricaturas de promoção 

dos candidatos utilizadas como mídia de campanha eleitoral com intuito de produzir e 

associar sentidos positivos à imagem e à memória deles junto ao seu público eleitor. E, 

seguindo esse raciocínio, mascotização política é o movimento de disseminação da prática de 

uso das mascotes políticas por partidos e candidatos em suas campanhas eleitorais. 

Em linhas gerais, é a intenção de fala por trás da forma de articulação dos signos 

visuais que indica se o desenho em questão se trata de uma caricatura política convencional 

ou de uma mascote política, ou seja, as características visuais dos signos são os indicadores de 

mensuração do que, neste estudo, convencionou-se denominar de grau de caricaturização de 

cada desenho.  

Projetando essa ideia em um esquema gráfico, é possível criar uma escala com dois 

polos opostos. De um lado, quanto mais claramente se verifica comicidade e deformidade nos 

traços, mais demarcado está o grau satírico de caricaturização. No outro extremo, quanto mais 

evidentemente se percebe simpatia e harmonia nas formas, mais demarcado está o grau 

elogioso de caricaturização.  

 
Quadro 3: Escala de caricaturização, em termos de representação visual 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: autor da pesquisa 
 

Logicamente, não é intenção desta reflexão determinar milimetricamente os níveis ou 

estágios de gradação possíveis dentro dessa escala hipotética, muito menos estabelecer 

mecanismos de métrica cartesiana capazes de abranger a totalidade dos fenômenos e 

categorizá-los em sua vastidão de manifestações, principalmente porque estão em questão 

sentidos subjetivos e abstratos orientados pela articulação de convenções estéticas, ou seja, 

condições bastante inibidoras de qualquer possibilidade de exatidão ou precisão quantitativa.  

O intuito aqui proposto é, contudo, uma tentativa de dar mais clareza e sistemática ao 

raciocínio e percepção sobre as operações de produção de sentido nas caricaturas, 

+ comicidade 
e deformidade 

Grau satírico de caricaturização Grau elogioso de caricaturização 

+ simpatia e 
harmonia 

Polo de 
Simbologia da 

Crítica e da 
Contestação 

Polo de 
Simbologia da 
Promoção e do 

Elogio 

MASCOTE POLÍTICA 

 

CARICATURA POLÍTICA 
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especialmente após o fenômeno do uso desses desenhos como mídia de propaganda política. 

Compreende-se que essa prática ampliou as possibilidades de manifestação artística, 

comunicacional e midiática envolvendo as caricaturas e provocando no seu universo 

semântico e estético mudanças e transformações marcantes e significativas que exigem olhar 

atencioso no sentido de acompanhá-las, compreendê-las e pensar sobre as implicações que 

elas provocam.     

Compreende-se, portanto, que a relação do signo com o objeto no caso da caricatura 

em questão é icônica e também simbólica, na medida em que implica a articulação de 

convenções estéticas traduzidas nos esquemas cognitivos dos códigos visuais presentes nas 

caricaturas. Em outras palavras, chegou-se ao entendimento de que os signos visuais das 

mascotes políticas sugerem uma relação, primeiramente icônica diretamente ligada à imagem 

do candidato, e simbólica articulada por convenções estéticas que indicam se o desenho se 

encontra em um grau elogioso ou satírico de caricaturização. 

Para que seja possível, portanto, identificar e conhecer mais detalhadamente as 

características e especificidades que conferem aos signos visuais a capacidade de produzir 

sentidos que categprize as caricaturas dos diferentes graus de caricaturização, é preciso um 

esforço dedicado ao estudo da anatomia dos desenhos. Uma observação analítica que se 

detenha nas propriedades dos elementos gráficos da composição visual e o efeito de sentido 

resultante. Ou seja, um processo de dissecação de cada parte do desenho que permita a análise 

e verificação do sentido que ele sugere enquanto parte e também como um todo.  

Essa observação analítica permitirá, por exemplo, observar a representação visual dos 

olhos de um candidato político e analisar se suas características gráficas acionam uma 

simbologia de crítica ou de promoção e, subsequentemente, se os sentidos produzidos tendem 

mais para o grau satírico ou elogioso de caricaturização. De forma semelhante, poderá ser 

feita a análise da representação da boca, dos cabelos, das orelhas, da proporção cabeça/corpo, 

do nariz e demais signos visuais.  

De forma sintética, pode-se afirmar, a partir das reflexões até aqui desenvolvidas, que 

as caricaturas mascotes são o mecanismo encontrado pelos operadores da publicidade e 

caricaturistas para a codificação gráfica do elogio político, explorada estrategicamente para a 

promoção publicitária dos candidatos nas eleições. Essa codificação é a representação 

simbólica da afetividade que se busca associar à imagem dos candidatos políticos. Resta 

conhecer a estratégia de marketing político que definiu o uso das mascotes políticas nas 

campanhas eleitorais da Paraíba.   
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4. A ESTRATÉGIA POR TRÁS DA MASCOTIZAÇÃO POLÍTICA 

 

Estudado até aqui o fenômeno, os moldes de sua ocorrência e a sua caracterização, 

esta investigação volta-se, agora, para a identificação da estratégia por trás do fenômeno. Será 

buscado, daqui em diante, descobrir quais as intenções e objetivos de comunicação que 

motivaram e traçaram o esquema de aplicação das caricaturas nas campanhas políticas. O que 

se pretende é saber se essas práticas configuram uma tática de marketing político que possa 

ser definida e conceituada.  

Essa preocupação é conduzida no cerne do segundo pilar sobre o qual se desenvolveu 

esta pesquisa, que é o da investigação sobre as práticas sociais articuladas no planejamento 

estratégico nos bastidores do processo criativos de produção publicitária.  

Para tanto, foram realizadas entrevistas gravadas com os atores sociais responsáveis 

por pensar e realizar o fenômeno: os caricaturistas, agentes da publicidade e os candidatos 

políticos. Somente por meio do depoimento dos próprios envolvidos em todo o processo seria 

possível compreender o surgimento da prática de uso das mídias em questão e identificar a 

estratégia de marketing por trás dela.  

As entrevistas foram agendadas, via telefonema, diretamente por mim. Os números de 

telefone foram obtidos com auxílio das listas de contatos de amigos jornalistas, colegas de 

trabalho, assessorias de imprensa e também por meio dos próprios entrevistados que 

conheciam uns aos outros. Os encontros aconteceram em lugares distintos, nas cidades de 

João Pessoa-PB e Brasília-DF, e tiveram durações diferentes, variando de acordo com a 

disponibilidade de informações do entrevistado.  

Ao todo, o corpus de entrevistados contempla onze nomes, conforme gráfico 

apresentado abaixo: 

 
Quadro 4: Relação de entrevistados 

 
Caricaturistas 

 

Regis 
Soares William Medeiros Masinho Cardoso 

Operadores da 
publicidade - Jurandir Miranda Eduardo Mesquita 

 
Candidatos 

políticos 
 

José 
Maranhão 

Ricardo 
Coutinho 

Cida 
Ramos 

Estalizabel 
Bezerra 

Estelizabel 
Bezerra 

Zezinho 
Botafogo 

Sandra 
Marrocos 

Fonte: autor da pesquisa 
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É válido fazer alguns esclarecimentos sobre a tabela apresentada. Na coluna 

encabeçada pelo caricaturista Regis Soares, não foi disposto o nome de um operador da 

publicidade porque todo o processo criativo e o planejamento das peças publicitárias 

empregadas na campanha eleitoral de José Maranhão se deram diretamente entre o artista e o 

partido do candidato, diferentemente do que aconteceu com os demais caricaturistas 

entrevistados.  

Outro ponto que merece explicação é a repetição do nome da candidata Estelizabel 

Bezerra nas colunas encabeças pelos caricaturistas William Medeiros e Masinho Cardoso. A 

razão é que, entre os critérios definidos por esta pesquisa para seleção das peças publicitárias 

estudadas, está a indicação dos próprios caricaturistas sobre os três trabalhos que eles mesmos 

julgam como os mais relevantes nos processos eleitorais de 2012, 2014 e 2016. Em 

decorrência disso, tanto William Medeiros como Masinho Cardoso apontaram entre seus três 

trabalhos mais relevantes, no período indicado, a caricatura que fizeram da candidata 

Estelizabel Bezerra. 

A indicação foi feita com base na percepção que os artistas tiveram particularmente 

com os candidatos, nos feedbacks que receberam sobre a aprovação e desempenho das peças 

dentro das equipes de campanha e marketing político e também por uma avaliação própria 

que fizeram sobre a qualidade do trabalho de criação. 

Sendo assim, a fim de identificar a estratégia que gerou o fenômeno, decidiu-se extrair 

as informações e os sentidos nos discursos dos entrevistados por meio da disciplina de 

Análise do Discurso de linha francesa, tendo em vista que ela permite a interpretação, baseada 

na interseção de diferentes epistemologias: da linguística, do materialismo histórico e da 

psicanálise. Ou seja, na Análise do Discurso, a linguagem vai além do texto, trazendo sentidos 

pré-construídos que são ecos da memória do dizer.  

Como dizia Pêcheux, um dos fundadores dos estudos sobre o discurso, a língua é a 

forma de materialização da fala, contando com os planos material e simbólico, ou seja, o 

discurso produzido pela fala sempre terá relação com o contexto sócio histórico.  

 
em outras palavras, um discurso é sempre pronunciado a partir de condições 
de produção dadas: por exemplo, o deputado pertence a um partido político 
que participa do governo ou a um partido da oposição; é porta-voz de tal ou 
tal grupo que representa tal ou tal interesse [...]. Isto supõe que é impossível 
analisar um discurso como um texto, isto é, como uma seqüência lingüística 
fechada sobre si mesma, mas que é necessário referi-lo ao conjunto de 
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discursos possíveis a partir de um estado definido das condições de produção 
[...] (PÊCHEUX, 1993, p. 77) 

 

Primeiramente, será feita uma breve apresentação de cada entrevistado, para que seja 

levado em consideração na interpretação do discurso o contexto socio-histórico em que eles 

estão inseridos. Posteriormente, serão identificadas no discurso dos entrevistados as marcas 

linguísticas (ou marcas do discurso) para interpretação.  

Para fins de esclarecimento e justificativa das marcas linguísticas identificadas, 

explica-se que os recortes que serão aqui apresentados foram retirados das falas dos 

entrevistados a partir da ênfase em dois pontos: 1) intenção de fala e 2) estratégia de 

comunicação no uso das caricaturas como mídia de propaganda política. A transcrição 

integral das entrevistas será disponibilizada no apêndice.  

Dessa forma, o enfoque analítico, nesta etapa da investigação é dado a trechos-chave 

que sinalizam as motivações e os métodos adotados pelos atores sociais no uso das mídias em 

questão. As marcas linguísticas serão relacionadas com o contexto socio-histórico e as 

condições de produção do discurso para que seja possível a interpretação dos sentidos 

buscados. 

A seguir são apresentados recortes das entrevistas que foram gravadas em áudio e 

vídeo. Julgou-se ser mais proveitoso para o desenvolvimento desta pesquisa apresentar a 

transcrição integral das entrevistas somente no apêndice. Neste momento, apenas trechos 

específicos e mais diretamente relacionados ao processo criativo das peças serão transcritos, a 

fim de manter uma melhor conexão entre as falas dos entrevistados e as discussões 

apresentadas. A intenção também é manter a melhor fruição da leitura e da linha de raciocínio 

desenvolvida a partir das análises.  

 

4.1. Práticas sociais e o discurso dos autores 

 

As análises desenvolvidas neste tópico serão focadas nos trechos das entrevistas em 

que o discurso dos entrevistados aborda as reflexões sobre quatro questionamentos base: 1) o 

que se quis comunicar com as mascotes políticas (intenção de fala – o quê?); 2) o que 

determinou o uso das mascotes políticas (potencialidades – por quê?); 3) qual a estratégia 

planejada? (método – Como?) e 4) o uso das mascotes políticas como mídia de campanha 
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eleitoral pode trazer algum risco?, conforme definido na etapa inicial de delineamento dos 

processos metodológicos desta investigação. 

 As transcrições dos trechos que se seguem não respeitarão, necessariamente, a ordem 

cronológica de suas aparições na fala dos entrevistados, mas serão recortados de acordo com a 

discussão sobre os questionamentos base. A partir da observação desses trechos será possível 

verificar a existência de uma estratégia de marketing político por trás do uso das mascotes 

como mídia de propaganda política na Paraíba. As transcrições integrais das entrevistas estão 

disponíveis no apêndice deste estudo. Nas transcrições foram mantidos vícios de linguagem, 

gírias, cacoetes e formações linguísticas não condizentes com a norma culta da língua 

portuguesa. A sequência dos discursos que serão analisados adiante respeitará a ordem das 

datas em que as entrevistas aconteceram. O político Zezinho do Botafogo não aceitou gravar 

entrevista. 

O primeiro entrevistado foi o caricaturista Régis Soares. A entrevista foi gravada no 

dia 11 de agosto de 2016, em seu ateliê, em João Pessoa.  

 
Figura 20: Entrevista com Regis Soares. 

 
Fonte: autor da pesquisa. 

 

 Antes de iniciar as observações sobre a entrevista de Régis Soares, é necessário fazer 

um esclarecimento sobre as informações prestadas por ele em seu depoimento. Tanto nos 

contatos iniciais de agendamento da entrevista como presencialmente, antes de iniciar a 

gravação, foi esclarecido o modelo de caricatura sobre o qual eu o estava entrevistando: 

aquele modelo usado como mídia de propaganda política, com fins de promoção.  

Contudo, o artista também considerou, em sua fala, as caricaturas que ele fez no 

formato de charges políticas, aquelas com fins de crítica social e que, segundo ele, eram 

contratadas por candidatos opositores para atingir seus rivais. Eram caricaturas também 
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produzidas no período eleitoral, mas para fins de provocação e contestação, diferentes 

daquelas tomadas como corpus deste estudo. Ou seja, o caricaturista reuniu, em sua 

concepção, todas os desenhos que ele produziu nos períodos de campanha eleitoral, tanto 

aquelas usadas para promoção (analisadas no capítulo anterior), como as usadas para crítica, o 

que acabou conduzindo a entrevista para outro viés, diferente do proposto nesta investigação. 

Ainda assim, salienta-se que a riqueza de informações prestadas por ele foi relevante e 

necessária para a condução desta pesquisa. 

Outra ressalva é que o entrevistado considerou também como mascote política aqueles 

desenhos que ela desenvolve nas charges que produz e divulga, que também são produções 

diferentes daquelas selecionadas no recorte para observação empírica. Isso pode ser verificado 

também no trecho da entrevista gravada em que ele afirma: 

 
Eu acho que é esse lado, porque todo mundo acha engraçado uma caricatura 
como outro, né. Nem todo mundo também... às vezes, as pessoas, quando é 
em caricatura, o cara sente, dá logo um choque, porque as pessoas tão 
acostumadas a ver ele em foto, em espelho, né, mas em caricatura, quando 
vê se assusta. Porque a caricatura, realmente, ela é feita de uma maneira que, 
dificilmente agrada quem é o caricaturado. Agrada as pessoas que veem ele 
caricaturado, né, que acha engraçado, como ele vê o de outro. Geralmente as 
pessoas que procuram a caricatura pra gente fazer é aquele lado, porque ele 
achou engraçado, né, achou uma coisa engraçada e viu que tava parecendo 
com a pessoa que ele conhece. Mas quando a gente faz a dele, ele se choca. 
Ele tem aquela reação: “não, não parece”, o outro que diz: “parece!”. Tem 
que ter uma pessoa pra poder dizer que parece, porque, geralmente, a própria 
pessoa eu já notei mesmo que, dificilmente, ele aceita de primeiro... na 
primeira vez que vê. Da primeira vez que vê, ele se choca. Mas é um 
trabalho que deixa... fica engraçado. Acho que populariza mais a 
candidatura, né. Populariza. Eu acho que tem esse lado (informação 
verbal)12. 

 

Somente após o final da gravação foram esclarecidas pelo entrevistado as informações 

que forneceu. Régis Soares, inclusive, informou que, em virtude do trabalho que desenvolve 

com as charges de crítica política e social, os candidatos políticos até evitam contratá-lo para 

produção das mídias de campanha eleitoral, tendo em vista que, em algum momento, já foram 

alvo de alguma mensagem produzida em suas charges. Entretanto, ainda são comuns os casos 

de candidatos que o procuram para produção de charges com tom provocativo envolvendo os 

candidatos de oposição.  
 

12 Entrevista concedida por COUTINHO, Reginaldo Soares. Entrevista com Regis Soares. [ago.2016] 
Entrevistador: Marcelo Rodrigo da Silva. João Pessoa, 2016. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta tese. 



94 

 

Feitos esses esclarecimentos pontuais, parte-se para a análise do discurso do 

entrevistado. Com relação ao primeiro questionamento base no qual esta análise está focada – 

“o que se quis comunicar com a mascote política” – Régis Soares afirma, em seu discurso, 

que a intenção da mascote política é “vender a imagem do personagem da pessoa”, conforme 

trecho abaixo, transcrito de sua entrevista.  

 
E eles pedem pra ficar: “Não... num deforme muito não. Faça mais pra ficar 
mais engraçadinho do que... né...”. Porque é a diferença você fazer uma 
caricatura que você vai vender a imagem do personagem da pessoa e aquela 
caricatura que a gente faz pra fazer o ato de crítica, de humor. Aí é muito, 
totalmente, diferente. Porque, quando eu tenho a ideia de fazer uma charge 
de um personagem, eu vou me preocupar em fazer ele em situações, né, que 
deixe... que denuncie a coisa errada que ele tá fazendo e que deixe ele de 
uma maneira que as pessoas vão rir e vão questionar aquilo ali. Aí é 
totalmente diferente aí a maneira de você tá fazendo o personagem da 
pessoa, né? [...] E o lado de crítica, de humor e de charge, aí já é uma outra... 
é outra maneira de se fazer a coisa, entendeu? Que aparece, também, às 
vezes, candidato aqui pedindo pra ironizar com o concorrente, entendeu? 
Fazer uma charge com ele. Aí já é uma caricatura já pra criticar o cara, 
deixar o cara de uma maneira que a população não goste dele, né? Que não 
vote, praticamente. Na campanha, quando o cara procura, o próprio político 
procura pra ser caricaturado, é uma coisa, né? E quando ele procura pra 
caricaturar o adversário, é outra. Já é outro comportamento. Já é outra 
charge. Pra ele, quando ele procura, ele quer que faça um negócio 
legalzinho. O desenho dele pra ficar engraçado e tudo (informação verbal)13. 

 

E, para vender a imagem, o artista argumenta que as mascotes políticas que cria 

precisam estar engraçadas, legais e com pouca deformação, ao contrário do que acontece 

quando cria as charges envolvendo temas políticos. Compreende-se que, quando ele usa o 

verbo “vender”, está se referindo à boa apresentação do candidato, o que demanda do desenho 

propriedades como graciosidade (humor), simetria (pouca deformidade) e qualidade 

(reconhecimento).  

A respeito do segundo questionamento base, “o que determinou o uso das mascotes 

políticas”, Régis Soares deixa claro em seu discurso que, na opinião dele, o caráter artístico 

dos desenhos, bem como o humor e a diferenciação das mídias tradicionalmente usadas nas 

campanhas eleitorais, como a fotografia, são os potenciais que justificam o interesse pelas 

mascotes políticas. 

 

 
13 Ibid., p. 141. 
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Primeiro porque a caricatura é uma arte, né? E a arte, geralmente, até um 
quadro pintado chama mais atenção do que uma fotografia. [...] Então, por 
ser diferente e engraçado, eu acho que é daí que chama a atenção, né, que vê 
que é uma coisa, né, que você tá vendo aquela pessoa que nunca viu daquele 
jeito e você vendo ela e identificando ela, né, de uma maneira artística, de 
uma maneira engraçada, com humor, né? E a caricatura leva humor. O que 
leva humor pra pessoa rir já tá agradando, né? [...] É onde o humor entra e o 
lado da caricatura. Por ser uma coisa bem engraçada e exagerada 
(informação verbal)14. 

 

Com relação ao terceiro questionamento base, “qual a estratégia planejada?”, 

verificou-se no discurso de Régis Soares a tática de conexão de sentidos com o universo 

lúdico dos personagens imaginários infantis que ele pensou.  

 
Então criei uma caricatura identificando Maranhão, que é o Mário Bros, né, 
um personagem infantil que identificasse, pras crianças já, pelo menos, ter 
aquele... vamos dizer, aquela memória de ver um desenho que era bem 
popular, né? Que já veio do videogame, aquele negócio todo... Como 
também criei o grilozinho, que também, ligado pra Ricardo, que achava que, 
pelo grilo falante, né, o jeito do grilo falante e o desenho com o rosto de 
Ricardo. E aí, o pessoal de Maranhão aceitou mais a ideia do que o pessoal 
de Ricardo. O pessoal de Ricardo não... não aceitou. Quem aceitou foi o 
pessoal de Maranhão. Só que Ricardo não aceitou por causa do desenho, né? 
Que achou que ficou muito feio, né? Aí o de Maranhão aceitaram, mas 
vieram botar no segundo turno. Mas deu um sucesso danado. Bombou 
(informação verbal)15. 

 

Quando perguntado o quarto questionamento base, se “o uso das mascotes políticas 

como mídia de campanha eleitoral pode trazer algum risco”, Régis Soares foi reticente e 

deixou a entender que esse risco vai depender do bom humor do candidato e da forma como 

ele irá encarar o desenho.  

 
Eu acho que tão se usando muito. Você vê que todo mundo tá usando 
caricatura. É engraçado: até agora, há pouco, o próprio Sílvio Santos fez uma 
exposição de caricaturas dele. Lançou até um livro, né, só de caricaturas. 
Tem gente que leva pro lado que dá certo. Porque tudo que dá certo é 
quando você aceita e se agrada com aquilo, né? Quando você já pega uma 
coisa e manda fazer e você num gosta e fica por ali, então já vai pro lado 
negativo, né? (informação verbal)16. 

 

 
14 Ibid., p. 141. 
 
15 Ibid., p. 140. 
 
16 Ibid., p. 142. 



96 

 

Percebe-se na fala do entrevistado o interesse e a preocupação de fazer uso de recursos 

gráficos que alcançassem uma semântica visual capaz de despertar memórias ligadas a 

temáticas infantis, a partir dos termos “personagem infantil”, “crianças”, “bem popular” e 

“videogame”. Ou seja, Régis Soares criou mascotes políticas que buscassem estimular a 

produção de sentidos de graciosidade, humor e beleza a partir da linguagem comumente 

direcionada para o público infantil, a partir da busca pelo reconhecimento e identificação de 

uma personagem amplamente divulgada e explorada em conteúdos de entretenimento e em 

publicidade infantis de jogos eletrônicos. 

O segundo entrevistado foi o caricaturista e ilustrador William Medeiros. Foram feitas 

duas entrevistas. A primeira aconteceu no dia 12 de agosto de 2016, no escritório da agência 

de publicidade em que trabalhava, em João Pessoa. E a segunda no dia 6 de janeiro de 2018, 

em uma livraria, também na Capital Paraibana.  

 
Figura 21: Entrevistas com William Medeiros. 

 

 
Fonte: autor da pesquisa. 

 

Antes de iniciar a análise do discurso do entrevistado, cabe fazer uma observação para 

explicar que foram feitas duas entrevistas com William Medeiros, em decorrência da 
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necessidade do esclarecimento de alguns questionamentos que surgiram após a primeira 

entrevista. Por conta disso, decidi marcar um segundo momento para concluir a captação de 

informações com o entrevistado. 

 Dito isso, segue-se para a análise do discurso do entrevistado. A respeito do primeiro 

questionamento base que orienta a presente discussão (o que se quis comunicar com as 

mascotes políticas?), nas duas entrevistas William Medeiros comenta sobre o interesse de fala 

dos candidatos e das equipes envolvidas no planejamento das campanhas deles. Já no 

primeiro momento de gravação o entrevistado fala sobre a necessidade de “melhorar a 

imagem do candidato”.  

 
a agência tava procurando uma forma de melhorar a imagem do candidato, 
tal, só foto não resolvia, só o VT não resolvia, aí pensaram numa ideia que já 
tinham visto em outras... em outras praças aí, em outros estados, e os 
candidatos usando um mascotezinho, né? Às vezes em 3D e tal. Mas, assim, 
não era uma coisa muito elaborada, mas que dava resultado. E aí, a gente 
teve a ideia de mudar um pouco a imagem do candidato, né, dar uma cara 
mais simpática, né, mais comunicativa. E aí veio a ideia do mascote, né? [...] 
Porque o mascote ele não tem que ser a reprodução fiel da pessoa, é uma 
representação gráfica da pessoa, né? É pra criar, justamente pra criar essa 
empatia e tal que, às vezes, a foto não traz, né, do candidato (informação 
verbal)17. 

 

O caricaturista também fala em “dar uma cara mais simpática”, “comunicativa” e 

“empatia”, que não eram alcançados com a fotografia e os vídeos com imagens dos 

candidatos. Sendo assim, o que se depreende, a partir dessa fala, é que a intenção de 

comunicação, tanto dos candidatos, como dos agentes da publicidade envolvidos e do 

desenhista foi de produzir esquemas gráficos que transmitissem sentidos simbólicos a partir 

da estimulação de sentimentos. Ou seja, criar representações gráficas que estimulassem 

sensações e, ao mesmo tempo, orientassem a associação dessas sensações aos candidatos 

representados. Essa ideia foi reforçada pelo entrevistado também no segundo momento de 

gravações, conforme se depreende do trecho transcrito abaixo.  

 
E ocorreu que, durante a eleição de 2010, Ricardo Coutinho já tava, assim, 
numa... as pesquisas mostravam que ele não ia conseguir chegar, talvez, ao 
segundo turno, e, assim, de última hora, tiveram a ideia de dar uma 
alavancagem na imagem dele, assim... Porque ele tem aquele jeito sisudo, 

 
17 Entrevista concedida por MEDEIROS, William Jeovah de. Entrevista com William Medeiros. [ago. 2016]. 
Entrevistador: Marcelo Rodrigo da Silva. João Pessoa, 2016. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta tese.  
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né, de... era abusado, ser muito arrogante, né... e, assim, a aparência física 
dele também gerava muito comentário e tal. É... pediram pra eu fazer, vamos 
dizer assim, dar uma melhorada no visual dele, né? Visual que eu digo, 
assim, deixar ele mais simpático, né, mais agradável visualmente, é... tirar 
aquela cara sisuda dele. [...] Aí me pediram pra criar, dar uma outra cara ao 
candidato, né, através da caricatura, que era uma coisa que era agradável, o 
pessoal achava que ia atrair o público mais jovem e tudo mais. Aí eu tive o 
desafio de fazer uma caricatura de uma pessoa que, assim, não tava... não 
tinha um rosto muito bem definido, tal... Aí eu digo: “rapaz, é complicado 
fazer uma caricatura assim, né?”, porque caricatura, geralmente, a gente 
distorce, né... Aí eu tive a ideia de fazer uma caricatura ao contrário: 
melhorar o visual, né? Então, tornei o candidato mais simpático, ajeitei 
algumas nuances no rosto dele, tal, e o traço ficou bem cartum, né? E 
aconteceu que foi aprovado e foi um sucesso (informação verbal)18. 

 

O entrevistado volta a falar em otimização da imagem do candidato com termos 

semelhantes, “alavancagem na imagem”, “dar uma melhorada no visual”, “mais simpático”, 

“agradável visualmente” e “ajeitei algumas nuances do rosto dele” evidenciando a intenção de 

emitir uma mensagem positiva e com intuito de contrapor sentidos negativos relacionadas ao 

candidato, como descritos pelo entrevistado com os termos “jeito sisudo”, “abusado”, “muito 

arrogante” e “aparência física dele também gerava muito comentário”. 

A expressão “caricatura ao contrário”, também traduz a intenção de promoção e elogio 

do candidato por meio do desenho. Conforme o próprio entrevistado explica, pela tradição 

histórica de uso, as caricaturas geralmente distorcem a imagem da pessoa representada. 

Contudo, naquela ocasião, a intenção era de buscar o sentido oposto àquele verificado no uso 

tradicional, ou seja, buscava a simetria e harmonia da representação gráfica. Mais adiante, 

inclusive, o entrevistado volta a falar sobre essa inversão histórica na intenção de fala das 

mascotes políticas e utiliza o termo “contracaricatura”.  

 
Porque na imprensa, a gente usa a caricatura mais pra... é... vamos dizer: pra 
criticar, né, pra relatar algum fato através da charge, né? E, nesse caso, não. 
Vamos ver, é quase um trabalho publicitário mesmo. De você melhorar a 
imagem de uma pessoa. Não criticar a pessoa, né? Então, a tendência é você 
melhorar a imagem, né, ali através da caricatura. Então, eu costumo dizer 
que é uma caricatura ao contrário. Né? É uma contracaricatura. Então, é a 
caricatura a favor (informação verbal)19. 

  

 
18 Ibid., p. 147. 
 
19 Ibid., p. 148. 
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A “contracaricatura” ou caricatura a favor, nos termos do caricaturista, é o que, no 

capítulo anterior, convencionou-se nominar como mascote política, ou seja, aquela que tende 

ao polo de simbologia da promoção e do elogio. Como definido anteriormente, é a caricatura 

que tem em sua constituição gráfica elementos mais harmoniosos e simétricos para 

representação do candidato, buscando estimular e despertar o sentimento de simpatia, com 

fins promocionais de divulgação do candidato em sua campanha eleitoral. Diferente das 

caricaturas que tendem ao polo de simbologia da crítica e da contestação, as quais são 

marcadas, tradicionalmente, pela deformidade e comicidade dos traços e elementos gráficos 

de representação. 

Com relação ao segundo questionamento base (o que determinou o uso das mascotes 

políticas?), o entrevistado destacou a potencialidade de estimular simpatia e a versatilidade de 

uso dos desenhos em diversos formatos de mídia.  

 
Principalmente a simpatia, né? Que tem que transmitir simpatia com 
seriedade ao mesmo tempo. Você não pode fazer uma coisa muito 
extravagante, né? Então, mas, ao mesmo tempo, o cara, normalmente, os 
candidatos ficam sem jeito pra bater foto, né? O sorriso é falso. O sorriso de 
foto de político é falso, né? E no desenho a gente consegue deixar ele um 
pouco mais à vontade, mais, vamos dizer assim, mais... é... sorriso livre, né, 
sorrido mais espontâneo. A gente mesmo não fica aquela coisa 100% real, 
mas, assim, é o que o povo percebe, né, assim, acaba, é... transmitindo essa 
ideia de simpatia. [...] E o desenho tem essa força, né, de atrair, como eu lhe 
falei, crianças. Criança gosta de desenho. Aí você faz um personagem desse 
aí, faz ele preto e branco pra criança colorir, entendeu? (informação 
verbal)20. 

 

Em seu discurso, William Medeiros ressalta as potencialidades de uso das mascotes 

políticas em comparação com as fotografias usadas nas campanhas, nas quais os candidatos 

não conseguem transmitir ou transparecer simpatia e empatia. Conforme pode-se depreender 

da fala dele, a espontaneidade é mais facilmente alcançada pela representação gráfica dos 

desenhos, que se apresentam como uma alternativa para variar e inovar os formatos de mídia, 

repetitivamente utilizados nos períodos eleitorais, especialmente para envolver o público 

infanto-juvenil nos processos de campanha eleitoral. 

Sobre o terceiro questionamento base (qual a estratégia planejada?), o caricaturista 

deixou evidente que era atrair todos os públicos a partir de um recurso visual capaz de emitir 

uma estimulação sensorial que resultasse na aproximação de todos.  

 
20 Ibid., p. 146. 
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O que é interessante de ver é que a forma como a caricatura foi feita foi pra 
tentar deixar ele mais... assim... agradável possível pra todos os públicos: 
infantil, adolescente, adulto. Por que o infantil? Porque o filho, às vezes, 
puxa o voto do pai. O pai vê o filho contente com aquilo ali, ele vai agradar 
o filho, né? Às vezes acontece muito isso. É como eu lhe disse: como tinha... 
é... como tinha criança que usava no caderno o adesivo dele, quando o pai 
votava noutro candidato e, assim, dentro de casa não tinha... não se criou 
essa rixa, né? Então, foi uma coisa que foi conciliadora também, vamos dizer 
assim. [...] Isso faz parte do... do mesmo processo, por exemplo, de criação 
de personagem pra quadrinhos. Você quando tá criando um personagem pra 
quadrinho, você tenta fazer daquele personagem ter a característica que você 
quer que o leitor sinta [...] No caso desse, de caricatura de político, eu não 
posso ter legenda, eu não posso ter fala, eu não posso... Então, tenho que 
transmitir com expressão facial mesmo, né? Então, não tem outro jeito. [...] 
Nesse caso específico, foi mais baseado em mascotes comerciais 
publicitários, do que de quadrinho ou de qualquer outra coisa, né? 
(informação verbal)21.  

 

Conforme a fala do entrevistado, percebe-se que a estratégia de buscar agradar todos 

os públicos aguçou a percepção dos planejadores das mídias de campanha para o 

comportamento do público infantil, ainda que isso não estivesse previsto ou que não estivesse 

sendo focado de forma clara e bem definida antes da criação dos desenhos.  

E sobre o quarto questionamento base (se o uso das mascotes políticas como mídia de 

campanha poderia oferecer algum risco), William Medeiros também declarou que isso 

dependeria da qualidade do trabalho do artista. “Se for um trabalho muito grosseiro e que 

deturpe a imagem do candidato. Ou então mostre uma imagem que ele, realmente, assim, 

totalmente contrária do que ele quer apresentar” (informação verbal)22.  

Pelo que se pode compreender do discurso do caricaturista, o público infantil foi visto, 

estrategicamente, como vetor de difusão e capilaridade das mídias no interior do núcleo 

familiar, ou seja, as crianças desenvolviam afeto pelas mascotes políticas, conquistavam para 

elas o espaço privado doméstico e ainda influenciava – ainda que minimamente – na 

conquista da atenção dos pais eleitores para a percepção das mídias de campanha e, junto com 

elas a relação icônica com a imagem e a memória do candidato representado. 

O terceiro entrevistado foi o empresário Eduardo Mesquita, ex-proprietário da extinta 

agência digital de comunicação e marketing 3ponto0. Após algumas conversas anteriores pelo 

número de telefone disponibilizado na página da agência na internet, a entrevista aconteceu na 
 

21 Ibid., p. 149. 
 
22 Ibid., p. 146. 
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residência dele, em João Pessoa, no dia 27 de março de 2017. Ele foi responsável por 

contratar os serviços do caricaturista Masinho Cardoso para a confecção das peças 

publicitárias utilizadas pela agência nas campanhas eleitorais de diversos candidatos políticos.  

 

Figura 22: Entrevista com Eduardo Mesquita. 

 
Fonte: autor da pesquisa. 

  

 Durante a entrevista, Eduardo Mesquita falou sobre como começaram as iniciativas de 

uso das mascotes como mídia de propaganda política por sua agência e como aconteciam as 

encomendas e contratações por parte dos candidatos e das equipes organizadoras das 

campanhas eleitorais. Observando-se o discurso do entrevistado no tocante ao primeiro 

questionamento base, observa-se que as intenções de fala dos políticos também perpassam 

idealizações e estereótipos. Ou seja, a mensagem que os candidatos desejam emitir por meio 

da articulação dos códigos visuais está apoiada em estereótipos sociais de raça, cor e gênero 

que eles acreditam que irão ajudá-los ou surtir algum efeito positivo perante o público ao qual 

se destina. Esses estereótipos sociais podem ser apenas uma percepção individual do 

candidato ou mesmo uma percepção que ele adquiriu, empiricamente, a partir do 

comportamento social do seu público. Em seu discurso, Eduardo Mesquita chamou essas 

percepções de “ego do candidato”.  

  
[...] a moça ela é morena. Pele de índia, né? Morena. A gente seguiu fiel à 
foto que foi enviada. Mas ela queria um pouco mais branca. Os traços dela 
também. Ela tem um rosto redondo, aí ela disse que não queria aquele rosto 
redondo, queria um rosto mais afilado. Aí coisa assim de ego, vai muito do 
ego do candidato, né? A ideia que ele tem da sua imagem não é a que tá 
exatamente na foto, é a que ele quer passar. A que ele quer passar, é por isso 
que ele usa a caricatura, né? Porque a ideia que ele quer passar pro público, 
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pros eleitores não é a real que você tem da foto, mas é algo que você... 
idealizado. Algo que você se sinta melhor, que você se sinta prazeroso, que 
você se sinta mais alegre, que você se sinta até mais aceito, né, dependendo 
da rejeição do candidato. Às vezes você não é aceito aí com a caricatura às 
vezes você consegue ser bem aceito, né, você consegue ter um nível de 
aceitação maior com a caricatura (informação verbal)23.  

 

 No trecho transcrito, o entrevistado fala também do interesse de aceitação do 

candidato e projeção de uma imagem idealizada. Daí, depreende-se a intenção acesso a uma 

construção lúdica e para além das marcas da realidade em que o candidato está circunscrito. 

Compreende-se que o candidato encontra na mascote política o acesso a um “Eu” idealizado, 

resultante da projeção do ego em uma personagem imaginária.  

 Esse potencial de conexão com a atmosfera lúdica e com o universo simbólico de 

realidades idealizadas e imaginárias é uma das características que determinaram o uso das 

mascotes políticas nas campanhas eleitorais, conforme relata Eduardo Mesquita no trecho 

transcrito abaixo e que está relacionado ao segundo questionamento base que orienta esta 

análise. 

 
O que difere a caricatura das outras mídias é porque ela é mais bem vista, é 
mais receptiva ao público, né, do que, por exemplo, a gente elaborar um 
panfleto com várias propostas de governo, da campanha eleitoral e, por 
exemplo, a gente elaborar uma caricatura, que é algo bem mais aceito, bem 
mais, é... receptivo do público do que, por exemplo, um papel com a foto, 
né? Comparado com um papel e uma foto as pessoas elas veem aquele 
desenho, é... de uma forma melhor. Eles conseguem ver aquele desenho 
como se fosse algo, é... mais animado, mais alegre, mais extrovertido, do que 
somente uma foto, um papel, né? [...] [É como se] fugisse um pouco da 
realidade e, em vez de ser aquele negócio chato, só a foto do candidato, a 
gente pode tá brincando, né? É... dependendo do formato que a gente faça a 
caricatura na campanha política, ou maior ou menor, as pessoas colocam no 
celular, as pessoas colocam na sua moto, no seu carro, né? Colocam no seu 
caderno. Dá mais leveza pra campanha. E torna mais bonita também a 
campanha (informação verbal)24.  

 

 O entrevistado deixa claro a ideia de busca do lúdico com a expressão “fugisse um 

pouco da realidade”, complementando os sentidos de “mais animado”, “mais alegre”, “mais 

extrovertido” e precedendo os sentidos de “brincando”, “leveza” e “mais bonita”. Brincadeira 

 
23 Entrevista concedida por GALDINO, Eduardo Mesquita. Entrevista com Eduardo Mesquita. [mar. 2017]. 
Entrevistador: Marcelo Rodrigo da Silva. João Pessoa, 2017. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta tese. 
 
24 Ibid., p. 153 e 154. 
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é também um termo chave de muita representatividade quando se fala na capacidade de 

codificação de mensagem dos desenhos. O brincar abre um espaço como uma lacuna ou um 

hiato no interior do processo de campanha eleitoral que permite uma fuga do contexto sério e 

árduo das disputas e competitividade entre candidatos e propostas.  

Além disso, também foi enfatizado como uma das potencialidades do uso das 

mascotes políticas como mídia de campanha eleitoral a diversidade de possibilidades de 

aplicação. Os adesivos em diversos formatos possuem capacidade de atração para alcançar 

espaços mais próximos dos eleitores, como é o caso dos adesivos para aparelhos celulares, 

que acompanham seus usuários durante a rotina de utilização e, por isso, conseguem maior 

capacidade de exibições e visualizações. 

 Com relação ao terceiro questionamento base, o que se percebe no discurso do 

empresário é a exploração do potencial afetivo dos desenhos e, assim como os outros 

entrevistados, ele ressalta a aproximação com o público infantil, potencial vetor de difusão da 

mensagem transmitida pelos esquemas sígnicos dos desenhos.  

 
A caricatura ela tem esse lado afetivo, né? Por ela trabalhar com criança 
também, por remeter ao público jovem. Porque, geralmente, a caricatura é 
desenho. Então, a criança ela vai e pega e leva pra sua casa, entrega pro seu 
pai: “Ó, vote nesse candidato. Olhe a caricatura dele”. Nesse aspecto 
emotivo, a caricatura tende a crescer muito. Por quê? Porque ela vai... ela 
entra de encontro com vários públicos, né, desde a criança ao adolescente, 
até o mais velho. Ela consegue adentrar entre esses públicos. Por quê? 
Porque, por ela ser mais alegre, por ela ser mais emotiva, ela é mais aceita. 
Ela é mais aceita por esses públicos. Pelas crianças, pelos jovens 
(informação verbal)25.  

 

  O apelo emotivo se apresenta como uma estratégia bem aplicada pelo uso das 

mascotes políticas, mais direcionado ao público infantojuvenil, a fim de estimular maior 

engajamento do público com a campanha, conforme o discurso do entrevistado. Além disso, 

faz parte da estratégia de uso, inserir um recurso que permita inovação e dinamismo. 

 
A caricatura quando estra na estratégia da campanha, ela entra exatamente 
pra você quebrar a mesmice da campanha e ter algo novo, algum diferencial. 
A caricatura ela entra junto com a juventude, que a juventude que abraça 
uma campanha política, ela quer ter a caricatura do seu candidato, né? Por 
exemplo, existia campanha que a juventude ela tava querendo se mobilizar, 
mas ainda não tinha se mobilizado nas ruas porque elas queriam a caricatura 
do candidato. Então, ela entra com o perfil estratégico. Pra quê? Pra você 

 
25 Ibid., p. 154. 
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juntar o público da campanha e fazer com que as pessoas se engajem mais na 
campanha. Ela tem um ponto estratégico muito forte na campanha, que é 
fazer com que a juventude, ela mesma, abrace a campanha, com apelo 
emocional. Com apelo alegre, com apelo descontraído, né? E fazer com que 
as pessoas se mobilizem, né, fazer com que as pessoas se engajem mesmo na 
campanha. Esse é o objetivo estratégico da caricatura (informação verbal)26. 

 

A respeito do quarto questionamento base, Eduardo Mesquita foi direto e disse que 

não vê risco no uso das mascotes políticas. “Eu acredito que não. Mesmo porque a campanha 

ela não só se baseia na caricatura. Nesse lado alegre, nesse lado irreverente, né? A campanha 

ela tem várias outras ferramentas, várias outras ações que são até... é... que têm... que mostram 

realmente a cara do candidato, a seriedade da campanha” (informação verbal)27. 

Com base no discurso de Eduardo Mesquita, pode-se compreender como elementos da 

estratégia delineada a comunicação mais direcionada às crianças e jovens, a inserção de 

recursos inovadores e o estímulo à mobilização e engajamento social à campanha eleitoral.  

A quarta entrevista foi realizada com o caricaturista Masinho Cardoso, no dia 31 de 

março de 2017, na sala de trabalho do artista, em João Pessoa. Ele contou que cria mascotes 

políticas desde 2008, quando atendeu a então candidata ao cargo de vereadora, Sandra 

Marrocos.  

 
Figura 23: Entrevista com Masinho Cardoso. 

 
Fonte: autor da pesquisa. 

 

 
26 Ibid., p. 156. 
 
27 Ibid., p. 156. 
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 Observando-se o discurso do caricaturista, percebe-se que a intenção de fala ao se usar 

as mascotes políticas nas campanhas eleitorais é traduzida nos signos visuais que integram a 

composição do desenho desde os detalhes do rosto até os detalhes e adereços secundários que 

permeiam a ilustração, como objetos, adereços e indumentária. Cada elemento possui uma 

carga de sentidos explorada estrategicamente pelo caricaturista em diálogo com a equipe de 

campanha e com o próprio candidato. 

 
tem uns que dizem assim: “não, eu quero... sou mais do povão, sou mais 
popular, tira essa camisa social, bota uma camisa polo, bota uma camisa, 
camiseta, de gola, aí eu vou e mudo. Sem problema. [...] Às vezes o cabelo 
não é nem igual ao jeito que ela tá usando, mas na caricatura ela quer o 
cabelo mais bonito possível, assim. [...] Eu já fiz pra um candidato que 
também, que ele era... gostava de futebol e pediu pra colocar uma bola de 
futebol. Então, todos esses elementos dependem do... do pedido que o 
candidato faz, né? Teve um que pediu pra colocar uma rosa, outra pediu pra 
colocar um chapéu. Então assim, depende das características de cada 
candidato [...] (informação verbal)28. 

 

 A partir do discurso de Masinho Cardoso, pode-se compreender que, ao fazer uso de 

uma mascote política, o candidato pretende produzir sentidos que possam ser acessados e 

conectados pelo público eleitor e que vão além daqueles produzidos nas demais mídias de 

campanha como a fotografia e os vídeos. O potencial lúdico e imaginativo é explorado, dessa 

forma, como mecanismo de ampliação dos sentidos a partir dos signos visuais, assim se 

percebe na escolha de roupas mais joviais, na inserção de símbolos esportivos e outros signos 

com carga simbólica associada à feminilidade como a rosa.  

Com relação ao segundo questionamento base, pôde-se depreender do discurso do 

caricaturista que o uso das mascotes políticas foi determinado pela sua capacidade de chamar 

a atenção, ainda que Masinho Cardoso não tenha conseguido explicar ou expressar o porquê 

da conquista dessa atenção.  

 
todo candidato quando pede pra fazer uma caricatura, eles mesmos... eles 
falam que é bem concorrido, assim, todo mundo quer a caricaturazinha pra 
colocar no carro, ou na porta do quarto, no... entendeu? Numa pasta, no 
caderno. Todo mundo quer a caricatura antes de querer o número do cara, 
o... entendeu? O bottom do cara, querem a caricatura. Então, assim, eu acho 

 
28 Entrevista concedida por NASCIMENTO, Osimar Cardoso do. Entrevista com Masinho Cardoso. [mar. 2017]. 
Entrevistador: Marcelo Rodrigo da Silva. João Pessoa, 2017. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta tese. 
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que ela chama a atenção eu não sei dizer por quê. Mas é bem... é... aceita... 
(informação verbal)29. 

 

 Sobre a estratégia que orientou o uso das mascotes políticas, o que se percebe no 

discurso do artista é que o planejamento da campanha buscou dar mais leveza ao processo e 

reduzir impressões e sensações de distanciamento que possam ter sido provocadas pela 

aparência rude, demasiadamente séria ou até antipática que os candidatos possam ter 

transmitido.  

 
Então, assim, eu acho que ajuda bastante, assim. Às vezes o candidato... não 
é porque ele não quer, mas, assim, ele aparenta ter um... um jeito meio, 
assim, bruto, não sei, mas na caricatura ele fica mais, entendeu, mais 
carismático. Todo mundo acho que gosta da caricatura. Acho que ajuda 
bastante o candidato também. [...] Eu acho que é a leveza. A leveza pra 
campanha. Acho que dá uma leveza pra campanha (informação verbal)30. 

 

De forma sintética, o entrevistado utiliza em seu discurso, recorrentemente, os termos 

“leveza”, aceitação” e “carisma” para se referir às potencialidades das mascotes políticas e 

compreende que os detalhes dos elementos gráficos que complementam os esquemas 

cognitivos de produção de sentidos são determinantes para transmitir uma mensagem que 

alcance uma boa receptividade do público eleitor. Masinho Cardoso também não vê riscos no 

uso das mascotes políticas como mídia de campanha. 

A quinta entrevista foi realizada com Estelizabel Bezerra (Estela Bezerra), em 13 de 

março de 2018, na sua residência, em João Pessoa. No momento da entrevista, Estelizabel 

Bezerra era candidata ao cargo de deputada estadual pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). 

Ela falou sobre as duas campanhas em que fez uso das caricaturas, em 2012, com a mascote 

política produzida por William Medeiros para a disputa do cargo de prefeita da Capital, e em 

2014, com o desenho criado por Masinho Cardoso para a disputa do cargo de deputada 

estadual. Ela falou também sobre o processo de planejamento das mídias e a criação das 

peças.  

 

 

 

 
29 Ibid., p. 161. 
 
30 Ibid., p. 161. 
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Figura 24: Entrevista com Estelizabel Bezerra. 

 
Fonte: autor da pesquisa. 

 

 Pela fala da entrevistada, percebe-se que sua intenção de fala ao fazer uso da mascote 

política estava ligada à necessidade de suavizar a tensão da disputa eleitoral e, além disso, 

suavizar o peso da associação da sua imagem com a imagem do ex-prefeito da Capital e seu 

apoiador, Ricardo Coutinho. Como a própria entrevistada menciona, a desaprovação de 

algumas medidas administrativas enérgicas tomadas pelo ex-prefeito estavam resvalando na 

sua imagem, tendo em vista que ela estava trabalhando no projeto de sucessão do mandato de 

seu apoiador. A sua intenção, dessa forma, era a de falar ao seu público por meio dos signos 

visuais da mascote política para estimular a produção dos sentidos de uma candidata 

“acolhedora”, “risonha”, “generosa”, “afetiva”, nos próprios termos de Estelizabel Bezerra. 

 
Eu acho que ela contribuiu com a imagem com aspecto de, assim... eu tenho 
o riso muito largo, eu sou uma pessoa risonha. Apesar de ser muito séria, eu 
sou uma pessoa risonha. Como o processo eleitoral é muito tenso, é... eu 
parecia muito tensa, em alguns momentos. E, afinal de contas, eu tava numa 
posição que tinha debates que, às vezes, os cinco candidatos tavam tudo me 
atacando. Porque eu terminei sendo a representação também do governador, 
do projeto político e, naquela época, não tinha uma aprovação, a aprovação 
do governo, por conta das medidas enérgicas que tiveram que ser tomadas 
pra recuperar o estado é... ainda não tinha assentado, as pessoas ainda não 
tinham visto que o caminho era aquele, então a gente respingava muito 
também esse outro aspecto do governo na minha imagem, né, na minha 
imagem pessoal, que não era... que não tinha cansaço político, já que eu tava 
entrando na política naquele momento. É... a figura do mascote, como você 
diz, a figura da... da caricatura, ela suavizava essa tensão. E eu parecia uma 
pessoa – como eu acho que sou também – uma pessoa de braços abertos. A 
caricatura era muito pra cima. Né... eu tava muito acolhedora e bastante 
risonha. Eu acho que isso é... de certa forma, ajudava a mostrar um aspecto 
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de generosidade, de afetividade, que, muitas vezes, impossível de você 
transmitir isso quando você tá sendo atacada, adrenalina lá em cima, e você 
em estado de alerta pra poder dar conta de uma tarefa que é bastante intensa 
e, por vezes, bem... bem árida (informação verbal)31. 

 

 No tocante aos fatores que determinaram o uso das mascotes políticas, Estelizabel 

Bezerra menciona a suavização do processo eleitoral, a estimulação à memória do candidato, 

a receptividade estimulada pela alegria do desenho e o movimento impulsionado pela 

receptividade e acolhimento dos eleitores por meio da mídia de campanha. 

 
posso destacar que ela era uma versão suave do processo. Ela era uma 
memória que as pessoas gostavam de ficar, então ela fixava a imagem e uma 
imagem, extremamente, positiva e, ao mesmo tempo, ela dava a medida de 
receptividade. Você via como as pessoas estavam recebendo. [...] Tem duas 
coisas que foram muito, muito, muito significativas no processo que as 
pessoas falam muito, as mais próximas e até as mais distantes. A música [...] 
e a caricatura que era, provavelmente, uma das caricaturas que mais, nesse 
processo de campanha, teve uma adesão. [...] Eu acho que ela traz essa 
alegria mesmo do processo da campanha. Alegria, movimento. Que é uma 
coisa fundamental dentro de um processo eleitoral, de disputa, onde você 
precisa de um gás, de um combustível, e esse combustível vem da relação, 
né, com as pessoas, a forma como as pessoas recebem, a forma como as 
pessoas te acolhem. E a caricatura, ela, no caso, na experiência da gente, ela 
foi muito bem recebida, muito bem acolhida. Ela aumentou o acolhimento e 
a receptividade da nossa proposta e da nossa imagem, da minha imagem, né, 
como pessoa que tava pleiteando governar a cidade. [...] É como se fosse a 
melhor versão de alguém pudesse ser construída nesse processo. Depende da 
capacidade de um bom chargista construir a caricatura que tenha os 
elementos e os elementos daquela pessoa ser aquele que vai se comunicar 
diretamente com as pessoas. Eu, pessoalmente, acho que foi muito fantástico 
porque é uma grande medida você agradar criança. Criança é uma grande 
medida. E, assim, tem caricatura que assusta. Tem caricatura que não gera 
essa empatia. Você, de fato, acha a pessoa feia, tenebrosa [...] (informação 
verbal)32. 

 

 A estratégia delineada no discurso de Estelizabel Bezerra era a de aproximação dos 

públicos infantil, adulto e idoso a partir da exploração do potencial lúdico dos desenhos. 

Conforme se verifica no trecho que se segue, a mascote política foi direcionada à construção 

de uma relação de acolhimento, na medida em que não proporcionava nenhum tipo de 

frustração no público: pela negação de um pedido, pela necessidade de se ausentar da 

 
31 Entrevista concedida por SOUZA, Estelizabel Bezerra de. Entrevista com Estelizabel Bezerra. [mar. 2018]. 
Entrevistador: Marcelo Rodrigo da Silva. João Pessoa, 2018. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta tese.  
 
32 Ibid., p. 169. 
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presença do eleitor ou mesmo para compensar a falta desse contato presencial. Conforme ela 

enfatiza, a mascote permitia a representação simbólica também da presença do candidato e 

dos sentidos lúdicos que ele desejou emitir para seu público.  

 
Eu acho que isso. Capacidade de cuidar, de receber, de acolher, é... uma 
certa alegria, um riso acolhedor. A caricatura era quase a imagem que mais 
se aproximada dos idosos, que mais se aproximava da infância, que trazia 
uma ludicidade aos adultos, era uma coisa que deixava a campanha mais 
lúdica, mais acolhedora. Era uma outra figura que me representava e essa 
figura não tinha a missão de dizer não, não tinha a missão de dar uma 
resposta áspera, não tinha que sair correndo, que chegar... ficava com as 
pessoas. É bem interessante esse aspecto (informação verbal)33. 

 

 A entrevistada enfatizou, ainda, que no seu modo de ver, uma campanha eleitoral é 

construída com base em dois sentidos: crença e paixão e, conforme percebe-se em seu 

discurso, ela considera a mascote política um elemento que contribui para a produção de 

ambos os sentidos, conforme pode-se verificar nos trechos transcritos abaixo.  

 
Uma campanha ela é construída com dois sentidos. Um processo eleitoral 
tem dois sentidos. O voto tem dois sentidos. O voto tem a crença: se você 
acredita na pessoa, a pessoa tem que lhe convencer, e a campanha é movida 
por paixão. O combustível da campanha é a paixão. É você ter a coragem de 
entrar num movimento, que é muito brusco, que é muito intenso, mas que 
precisa resultar numa vitória e é preciso ter laços de afetividade. As pessoas 
pedem voto. E as pessoas acreditam em você com muita paixão. É uma coisa 
quase passional, nesse processo. E os laços de afetividade, eles são 
construídos por algumas simbologias, por alguns gestos. E o gesto da 
caricatura, o gesto a imagem como ela tava, e a própria caricatura ser dada, 
doada, recebida, ela cumpre esse papel. Ela constrói, ela é um dos gestos que 
pode consolidar uma paixão, um afeto, uma reciprocidade e uma crença de 
que aquela pessoa, aquela imagem, pode resolver os problemas da cidade e 
das pessoas (informação verbal)34. 

 

 Estelizabel Bezerra acredita que há riscos no uso das mascotes políticas porque os 

desenhos podem ser desvirtuados. Segundo ela, “A caricatura, assim como todas as outras 

representações simbólicas de um processo eleitoral, elas podem ser desvirtuadas [...] Você 

 
33 Ibid., p. 166. 
 
34 Ibid., p. 167. 
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pode pegar a mesma caricatura e colocá-la em situações, em usos inadequados. Pode fazer 

uma... uma construção negativa da caricatura” (informação verbal)35. 

A sexta entrevista foi realizada com Aparecida Ramos (Cida Ramos), em 9 de abril de 

2018. A gravação aconteceu no seu escritório de trabalho, em João Pessoa. No momento da 

entrevista ela também era candidata ao cargo de deputada estadual pelo PSB.  

 

Figura 25: Entrevista com Cida Ramos. 

 
Fonte: autor da pesquisa. 

 

 O que se observa no discurso de Cida Ramos é que a sua intenção de fala por meio das 

mascotes políticas estava relacionada ao fortalecimento da vinculação da sua imagem a 

sentidos ligados a questões sociais como representatividade das mulheres e das pessoas com 

deficiência e do combate ao preconceito contra esses grupos.   

 
Então, aquela bonequinha foi... ela foi muito significativa, né, porque era 
uma forma de eu chegar nas pessoas. As pessoas queriam me ver e queriam 
sentir. Então, foi uma forma da gente é... chegar junto das pessoas, né, 
dizendo o que eu era: eu era uma mulher, pessoa com deficiência. Então, a 
bonequinha, ela tinha toda, tinha muleta, tinha todas... tinha eu. A boneca era 
eu. Então, a caricatura, nesse caso, ela foi extremamente positiva porque, por 
incrível que pareça, onde eu passo hoje, tem gente me pedindo aquela 
bonequinha. [...] Então, nesse sentido, ela era simbólica e ela representou 
muito na campanha, até hoje. [...] A simbologia? Da quebra do preconceito. 
Né? Porque essa discussão “é possível uma candidata com deficiência?” e eu 
fui logo questionada assim que meu nome saiu. [...] a boneca e a muleta ali, 
as muletas era pra, exatamente, era simbólico. Pra... expressava isso. 

 
35 Ibid., p. 168. 
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Expressava que uma pessoa com deficiência ela pode ser uma cidadã plena 
(informação verbal)36. 

  

Em sua fala, a entrevistada usa repetidas vezes o termo “simbologia” para fazer 

referência à relação de sentido estabelecida pelas mascotes e seus elementos visuais com os 

conceitos e questões sociais adotados por ela como temática de trabalho e discussão durante a 

campanha eleitoral. Pela frequência em que ela cita as muletas em seu discurso, percebe-se a 

intenção de demarcar a mensagem dos signos visuais em torno desse tema.  

 Com relação aos fatores que determinaram o uso das mascotes políticas, observa-se o 

potencial sugestivo da linguagem visual do desenho. Na fala da entrevistada, nota-se a 

atribuição de um potencial pedagógico às mascotes, no tocante à propagação de valores como 

“respeito”, “dignidade”, “tocar o coração” e “afeto” por meio da articulação de seus códigos 

visuais. Em virtude disso, a sua representação pictórica seria uma forma de aproximá-la dos 

eleitores e das comunidades onde ela não podia chegar, uma forma de extensão simbólica da 

sua presença, conforme pode-se notar no trecho transcrito abaixo.  

 
Respeito. Ela trouxe respeito, ela trouxe admiração. Então, eu acho que a 
caricatura, pra mim, ela representou muito. Né? Ela representou dignidade 
também, então ela agregou vários valores. Ela transmitiu muitas vezes, 
através daquela imagenzinha, ela falava mais do que se a gente tivesse 
repetindo oralmente todos esses conceitos que qualquer ser humano tem. 
Entendeu? Então, ela passou isso aí. [...] Eu acho que ela consegue ser muito 
direta. As pessoas olham e tocam o coração. Então, pra mim, ela representou 
isso. Quando as pessoas viam, tocava o coração dessas pessoas. [...] O afeto. 
Com certeza. Era uma forma próxima, de eu chegar próximo das pessoas, 
entendeu? Eu fiz uma campanha que era uma campanha muito de arrastão, 
né, fazia grandes reuniões também, mas era muito nos bairros. Pra eu poder 
andar vários bairros daquela forma, eu tinha que ir num carro. Então, eu 
andei muito em cima de uma caminhonete. E eu sentia muito que as pessoas 
queriam me tocar. Elas vinham até lá, puxavam, queriam abraçar, e a 
caricatura foi uma forma de chegar mais junto. Entendeu? (informação 
verbal)37.  

 

 E sobre a estratégia que definiu o uso das mascotes políticas, Cida Ramos enfatizou 

que o planejamento foi determinado pela observação do comportamento das crianças. 

Verifica-se, em seu discurso, que a interação com as crianças serviu como termômetro para 

 
36 Entrevista concedida por MENESES, Maria Aparecida Ramos de. Entrevista com Cida Ramos. [abr. 2018]. 
Entrevistador: Marcelo Rodrigo da Silva. João Pessoa, 2018. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta tese.  
 
37 Ibid., p. 172. 
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aferir a receptividade que ela estava tendo com o público. Além disso, a aproximação que ela 

tinha com os eleitores poderia ser otimizado a partir de uma aproximação com o público 

infantil, tendo em vista sua força de influência emocional sobre os pais. 

 
Eu acho que muito a partir das crianças. Né? Por onde eu passava, as 
crianças... eu tive uma aceitação extraordinária. Aonde a gente pensava que 
– eu pessoalmente pensava – que as crianças elas teriam mais dificuldade pra 
me aceitar. Foi o inverso. As crianças elas pediam, elas pegavam na minha 
mão, elas queriam aquela bonequinha, elas choravam junto com os pais. Até 
hoje chega, é... quando eu fui secretária de Estado, passei meses e meses 
sendo visitada por crianças que as mães levavam porque queriam me ver. 
Então, assim, a ideia surgiu muito a partir dessa aproximação das crianças 
comigo. Entendeu? Tive uma aceitação muito forte porque criança, 
geralmente, ela olha... E eu costumo dizer que qualquer pergunta de uma 
criança eu respondo porque ela tem a curiosidade. Não é o preconceito, é a 
curiosidade. Né? É... e a partir delas, essa curiosidade foi crescendo tanto 
que elas queriam ficar perto de mim. Elas pediam pra subir no carro. Elas 
queriam me segurar, queriam me proteger (informação verbal)38. 

  

Cida Ramos também acredita que os riscos de uso das mascotes políticas vai depender 

da qualidade do desenho. “Se ela não for bem feita, se ela não for bem pensada, bem 

elaborada, a gente corre o risco da caricatura expressar um preconceito, né, da gente retomar 

um... a gente ao invés de valorizar os aspectos positivos de alguém, a gente valorizar algo que 

possa ser piegas ou preconceituoso” (informação verbal)39.   

O sétimo entrevistado foi Ricardo Coutinho, em 24 de maio de 2018. No momento em 

que concedeu a entrevista, ele exercia o último ano do seu segundo mandato como governador 

do Estado da Paraíba. A entrevista foi concedida em seu escritório, na residência oficial do 

Governo da Paraíba, em João Pessoa.  

 

Figura 26: Entrevista com Ricardo Coutinho. 

 
 

38 Ibid., p. 170. 
 
39 Ibid., p. 172. 
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Fonte: autor da pesquisa. 

 

 Ricardo Coutinho relatou que já era adepto do uso dos desenhos como mídia de 

campanha, desde quando disputou, pela primeira vez, o cargo de vereador de João Pessoa, em 

1992, quando fez uso do recurso de histórias em quadrinhos. Segundo ele, o uso das mascotes 

políticas transmitiu uma intenção de fala semelhante àquela verificada nas primeiras vezes 

que utilizou recursos gráficos para transmitir suas mensagens de cunho eleitoral. Em seu 

discurso, ele deixa evidente os sentidos que intencionou produzir com as mascotes: 

“simpatia”, “carinho”, “afeto”, “lúdico”, conectados o universo infantil, conforme pode-se 

observar no trecho transcrito a seguir:  

 
Primeiro é se tornar algo tipo mascote, né? Que dialoga com esses adjetivos 
que eu disse anteriormente, né? Dialogam com simpatia, com carinho, com 
afeto, com o lúdico, né, que vem muito da criança. Eu acho que isso é uma 
coisa muito forte na caricatura e na dureza de uma campanha. Campanha é 
muito dura. Porque a campanha, na verdade, ela está longe de ser uma 
disputa de ideias. Ela é uma disputa de eliminação, né? [...] Eu penso que 
todas as formas de comunicação valem a pena. Principalmente aquelas que 
você consiga introjetar no inconsciente coletivo e no consciente coletivo, né, 
introjetar exatamente a questão daquilo que você vai fazer. Daquilo que você 
representa, né? Porque, se não, a política fica sendo, simplesmente, a disputa 
do mais simpático contra o menos simpático, né? Do que mente mais contra 
o que mente menos. [...] E se você abrir a cabeça, digamos assim, você atrair 
a atenção, você usa uma história em quadrinhos, você usa uma caricatura, 
você usa pra entremear isso tudo com um discurso mais forte, aí eu acho que 
esse componente aí ele consegue atingir as pessoas de uma forma mais 
eficiente (informação verbal)40. 

  

Especialmente quando fala sobre a representação de si, Ricardo Coutinho comenta que 

a simpatia da mascote política ajudou a combater o sentido de “dureza” associado à sua 

imagem. Ale atribui essa carga de sentido aos adversários políticos e às medidas que tomou 

enquanto ocupava o cargo de prefeito da Capital. “E eu sou uma pessoa considerada... e... é... 

espalhada pelos opositores como uma pessoa dura. E eu sou uma pessoa dura naquilo que 

precisa ser”. Ele não falou de questões estéticas como simetria e harmonia do desenho. 

Para o entrevistado, as mascotes políticas possuem algumas capacidades que foram 

determinantes para a sua adoção durante o processo de campanha, como simpatia, suavidade e 

uma forma de expressão que ele chamou de “mais verdadeira”. Além disso, ele enfatizou em 
 

40 Entrevista concedida por COUTINHO, Ricardo Vieira. Entrevista com Ricardo Coutinho. [mai. 2018]. 
Entrevistador: Marcelo Rodrigo da Silva. João Pessoa, 2018. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta tese.  
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sua fala a conexão do discurso visual das mascotes com o universo imaginário da infância, 

marcado pelos sentidos de doçura.     

 
E essa forma de expressão, ela tornou mais simpática, tornou mais suave, e 
tornou mais verdadeira. Né? Ou seja, realçou a verdade. Porque ela trabalha 
com o imaginário que todo mundo tem, que é o imaginário menos 
corrompido. Menos corrompido não é no sentido de falcatrua. Corrompido 
que eu tô falando: desgastado com o tempo, com a vivência, com as 
relações. Que é aquele da infância, né? A infância sempre é mais doce. 
Sempre. Apesar... mesmo a mais dura da infância, ela é mais doce do que o 
adulto, que a fase adulta, né? Então, ela remete a isso. Recupera esses 
valores, que são valores difíceis na sociedade atual. E acho que a aceitação 
vem muito daí. Além do que, é claro que não adianta só fazer um boneco, 
né? Você precisa representar aquilo mesmo. Se fosse assim, os adversários 
nas campanhas comigo também fizeram. E não pegou. Né? Porque não é só 
você fazer um boneco e achar que todo mundo vai achar bacana o boneco, 
achar bacana a caricatura. Eu acho que a caricatura tem que expressar a 
verdade das ideias e das ações, né? Se não for isso, eu acho que não pega, 
né? (informação verbal)41. 

 

E a respeito da estratégia por trás do uso das mascotes políticas, o que se absorve do 

discurso de Ricardo Coutinho é que o planejamento de campanha pensou em como fazer uso 

de uma linguagem que atingisse o público e infantil e, por conseguinte, o público eleitor. Para 

ele, o formato de comunicação expresso pela codificação dos signos visuais funcionaria, 

estrategicamente, de forma “fácil” e “leve” e permitiria a maior “identificação” do público, a 

partir do reconhecimento da estética e linguagem do desenho.  

 
Contar as coisas sérias do mundo, os embates, através do recurso do desenho 
e o desenho sempre se aproximando, claro, da caricatura. E por que isso? 
Porque eu sempre percebi que aquilo que atrai uma criança, atrai um adulto. 
Nem sempre o que atrai um adulto, nem sempre não, quase nunca o que atrai 
um adulto atrai uma criança, mas o inverso é fatal, né? [...] É uma forma de 
comunicação mais expressa, mais fácil, mais leve, né? E que as pessoas têm 
mais identidade. As pessoas se reconhecem mais. Eu não sei explicar 
sociologicamente, nem psicologicamente por quê, mas elas se reconhecem 
mais. [...] E eu acho que ela pode e deve ser usada para firmar esses outros 
conceitos e facilitar a linguagem, facilitar a comunicação, não é? Fazer com 
que as pessoas compreendam melhor determinadas coisas que você pode 
passar duas horas dizendo e todo mundo vai achar um saco, né, e aquilo não 
consegue entrar. E enquanto que numa... você contar isso com desenho, com 
uma caricatura, ou você atrair as pessoas a ouvir aquele discursos a partir de 

 
41 Ibid., p. 174. 
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uma forma lúdica, né, da composição da imagem, você naturalmente, eu 
acho que você quebra essa barreira (informação verbal)42. 

 

 Mais uma vez, conforme pôde-se observar no trecho transcrito, Ricardo Coutinho fala 

da emissão da mensagem de campanha de uma forma lúdica a partir dos elementos da 

composição da imagem, que permitem o despertar da atenção e do interesso do público. 

Ricardo Coutinho também acredita que o uso das mascotes políticas traz riscos à campanha. 

 
Eu acho que tem todos os riscos, né? Porque a caricatura também, 
geralmente, é usada como forma jocosa. Isso pra política é fatal, né, porque a 
política, claro, que não ocupa o melhor dos reconhecimentos e espaços – e 
não é à toa – na cabeça das pessoas, né, da coletividade. É... então, ela tem 
uma tendência muito grande a ir pro lado jocoso. Né... pro lado destruidor da 
imagem, pro lado, enfim... pejorativo (informação verbal)43. 

 

A oitava entrevistada foi Sandra Marrocos, no dia 17 de junho de 2019. No momento 

da entrevista, ela era vereadora de João Pessoa. Ela lembrou dos primeiros processos 

eleitorais que participou, já fazendo uso das mascotes políticas como mídia de campanha, em 

2008, para o cargo de vereadora de João Pessoa. Como eu estava trabalhando e residindo em 

Brasília-DF no momento da gravação, a captura de imagens foi feita pelo colaborador Renato 

Ítalo da Silva, meu irmão, que reside em Natal-RN. Ele aplicou os questionamentos que eu o 

enviei por e-mail. Os arquivos audiovisuais da gravação da entrevistada foram enviados para 

mim também por e-mail.  

 

Figura 27: Entrevista com Sandra Marrocos. 

 
Fonte: Renato Ítalo da Silva 

 
42 Ibid., p. 175. 
 
43 Ibid., p. 175. 
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Em seu discurso, Sandra Marrocos explica que a sua intenção de fala, e também de sua 

equipe, com o uso da mascote política era de produzir sentidos que representassem valores 

sociais e políticos defendidos por ela. Esses valores eram representados por signos visuais que 

se articulavam como marcadores estratégicos de sentido, estabelecendo relações, 

predominantemente, simbólicas com os objetos em questão (etnia negra, feminismo, etc), 

conforme pode-se observar no trecho transcrito abaixo. 

 
Assim, como é que surge, né, a caricatura... eu chamo a “bonequinha”, né? 
Eu, quando eu vi, sabe, é... Marcelo, eu fiquei encantada. Foi em 2008, né, 
no primeiro processo eleitoral que eu participei [...] Eu tenho traços muito 
fortes de personalidade e de identidade. Por exemplo, eu adoro meus cachos. 
Coisa mais linda do mundo! E aí, o que é que acontece, é... além disso, eu 
sempre usei meu cabelo vermelho. Há muitos anos que eu uso essa cor, e 
tem a questão da identificação também da cor lilás, né? Eu uso porque sou 
feminista, é minha atitude de vida e minha militância política, né? E aí, o que 
é que acontece, o lilás, além de ser a cor da diversidade, da espiritualidade, 
ele é a mistura do azul como rosa, né? Então, assim, a gente usa o lilás 
também e foi nessa proposta que surgiu, sabe? Foi... eu me vi, eu disse: 
“Rapaz! Sou eu todinha!”. [...] Tá lá os cachos, tá lá o lilás, sabe, tá lá o 
sorriso. E eu acho que tem algo que é muito... que as pessoas, de fato, tá lá, é 
a energia do que a gente representa (informação verbal)44. 

 

A própria forma como ela se refere à mídia utilizada, “bonequinha”, reflete também o 

ponto de vista da entrevistada a respeito do segundo questionamento base (o que determinou o 

uso da mascote política?). Percebe-se que a característica física e estética da mascote 

favorecia a associação ao universo lúdico das brincadeiras infantis e, consequentemente, 

proporcionava os sentidos de “leveza” e “energia da afetividade”, nos termos de Sandra 

Marrocos, diferentemente do que ela verificava nas mídias tradicionais de campanha eleitoral 

como as fotografias e vídeos. Essa capacidade de conectar o público com gesto de brincar, 

especialmente as crianças, pode ser identificado como um dos fatores que determinaram o uso 

dessa mídia na campanha da entrevistada. 

 
eu acho que a caricatura, sabe, foi algo que trouxe leveza. Leveza, assim, é... 
as fotos, né? [...] E aí, a caricatura ela traz leveza e ela traz essa história de 
você passar a energia da afetividade. Então, ela trouxe isso, sabe, as 
crianças... Oxe, as crianças pegam pra brincar. É tão engraçado. Pegam um... 

 
44 Entrevista concedida por MARROCOS, Maria Sandra Pereira de. Entrevista com Sandra Marrocos. [jan. 
2019]. Entrevistador: Renato Ítalo da Silva. João Pessoa, 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta tese.  
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como é o nome? Isopor. Corta a bonequinha, bota uma do lado, uma do 
outro e vira brinquedinho. Então, assim, é algo que faz com que a leveza da 
política se faça presente. Por isso que tanta gente usa, sabe? Eu acho que eu 
fui uma das primeiras a usar aqui na cidade, porque... porque eu tinha 
Masinho. E a sensibilidade dele, né? É grande. [...] (informação verbal)45. 

 

E essa potencialidade de associação com os sentidos lúdicos das brincadeiras também 

definiram a estratégia traçada por ela e sua equipe.  

Com relação ao terceiro questionamento base (qual a estratégia planejada?), observa-

se no discurso de Sandra Marrocos que os desenhos foram empregados estrategicamente para 

aproximar a imagem da então candidata às crianças. A estratégia foi estimular uma relação 

afetiva com o público infantil, de maneira que as crianças se sentisses estimuladas e 

motivadas a propagar as mídias de campanha, sob a forma de “bonecas” e “brinquedos” que 

elas podiam levar consigo em seu cotidiano, ampliando a difusão e visibilidade das mascotes 

políticas e, por conseguinte, a transmissão das mensagem de campanha.  

 
Então, assim, o que é que acontece, a questão de quadrinhos, a questão do 
desenho, da caricatura, ele dialoga com muito mais leveza. Então esse 
diálogo é bacana. [...] Porque política sem paixão não tem menor condição 
de acontecer. Mas ela é tão dura que isso... e o diálogo com as crianças é 
muito bacana. Criança dá leveza. E, lógico, que a caricatura, óbvio, né? Ela 
se serve. E assim, meninos, meninas, porque como eu já disse, eu sou 
feminista, e a questão das identidades de gênero, a questão do gênero, né, a 
gente discute bastante. Então, assim, a identificação do... da ferramenta da 
boneca – que eu chamo boneca e é caricatura, né – que poderia ser algo que 
as meninas, né... dizem que as meninas que brincam de boneca – não. É uma 
identificação com o universo infantil o forte. Dá leveza (informação 
verbal)46.  

 

 Sandra Marrocos também acredita que pode haver riscos no uso das mascotes 

políticas. “Porque, como a gente tá dialogando desde o início, é suave, é sutil, passa uma 

mensagem diferenciada, dialoga com as crianças, então, o perigo é o uso das caricaturas pra 

passar uma imagem que o político não é” (informação verbal)47. 

A nona entrevista aconteceu com o publicitário Jurandir Miranda, no dia 18 de junho 

de 2019, no seu escritório de trabalho, em João Pessoa. A gravação da entrevista também foi 

feita pelo colaborador Renato Ítalo da Silva que, posteriormente, enviou os arquivos 
 

45 Ibid., p. 177. 
 
46 Ibid., p. 178. 
 
47 Ibid., p. 179. 
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audiovisuais por e-mail. Conforme dito anteriormente, Jurandir Miranda contou que sua 

inspiração para planejar o uso da mascote política como mídia da campanha eleitoral de 

Ricardo Coutinho, em 2010, veio do contato que ele teve, em 2008, com as mídias da 

campanha de Gilberto Kassab (DEM), então prefeito de São Paulo e candidato à reeleição.  

 
Figura 28: Entrevista com Jurandir Miranda. 

 
Fonte: Renato Ítalo da Silva 

 

Jurandir Miranda contou que a intenção de comunicação naquele momento era de 

construir uma imagem positiva do candidato em todo o Estado. Além disso, seu objetivo era 

associar a imagem de Ricardo Coutinho a diversos segmentos da gestão pública, como obras 

públicas, saúde, educação e, dessa forma, difundir as propostas e projetos da campanha 

eleitoral. 

 
Porque eu tinha visto lá uns cartazes e o governador ele tem um certo defeito 
na boca, né? Então, as fotos... ele não era conhecido no estado, só era 
conhecido aqui na Região Metropolitana, e você chegar com uma imagem 
pra ser conhecida lá no interior do estado uma imagem que não tava legal e 
outra coisa, cartaz todo mundo tinha na Paraíba. Candidato a deputado 
estadual, federal, senador, tudo. Então eu disse: “Rapaz, tem que fazer uma 
coisa diferente pra marcar, pra ter o impacto na campanha”. E fui a William 
e William desenhou é... o... Ricardinho, que era um boneco muito 
interessante. E daí é... eu levei pra campanha e o pessoal adorou, tal, fizeram 
um teste, tal, aí eu voltei a William, digo: “William, eu quero fazer um 
bonequinho. Eu quero fazer uma coisa mais com conteúdo, por exemplo, 
tinha feito um boneco de Ricardo, eu digo: “olhe, eu quero o Ricardo de 
operário, eu quero o Ricardo de médico, vestido de branco, eu quero um 
bonequinho”. Então nós fizemos o bonequinho em várias situações, de 
professor, aí fazíamos proposta pra educação, ele de médico, fazia 
proposta... e por aí foi e foi um sucesso. O sucesso foi enorme. As crianças 
compraram a ideia. Era criança com bonequinho no... nas pranchetas 
escolares, era o povo na rua brigando. Teve gente que quis até comprar o 
boneco na rua. Faltou boneco. Não tinha como acompanhar. Fizemos um 
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material de plástico, em São Paulo com o bonequinho. Então, o boneco 
tomou conta da campanha. E o engraçado é o seguinte: depois disso, as 
eleições subsequentes à de 2010 todo mundo usou o boneco. Aí virou um 
mascotezinho de campanha. Todo mundo depois fez nas eleições seguintes, 
depois de 2010. Foi assim a história do boneco. Ele foi um sucesso 
estrondoso (informação verbal)48. 

 

Conforme Jurandir Miranda, o que determinou o uso das mascotes políticas foi a 

necessidade de implementar alguma inovação na campanha que promovesse um impacto 

imediato e envolvesse o público e estimulasse o sentimento de empatia. O que se percebe em 

seu discurso é que ele atribui à linguagem pictórica do desenho uma diferenciação dos 

modelos convencionais utilizados até então, como cartazes, panfletos, folders com a 

fotografia do candidato. Além disso, o humor promovido pela articulação dos signos visuais 

dos traços e formas do desenho também estimulavam a produção de sentidos como 

“simpático”, “trabalhador”, “com carisma”, conforme ele menciona, associados à imagem do 

candidato. 

 
[...] Ricardo com o material tradicional de cartazes, panfleto, folder, com a 
história do candidato, a cara dele, foto dele, num ia gerar empatia com o 
povo. O que a gente fez foi quebrar essa sisudez dele e transformar em um 
candidato palatável, um candidato que as pessoas não conheciam, mas o 
bonequinho era muito engraçado. Pra você ter uma ideia, eu vi lances na 
campanha de, as pessoas nunca... ele chegou em lugares que ninguém nunca, 
não conhecia o candidato, apenas sabiam que existia o candidato, tal, nunca 
tinha visto foto dele, tal. Mas chegava num canto o pessoal olhava o 
bonequinho: “Eita, é ele! É ele!”, tá entendendo? Então, o bonequinho virou 
um mascote e um cartão de visita do candidato. Um candidato simpático, 
trabalhador. Pô, o cara ficou com carisma. As crianças vinham abraçar o 
cara, tudo. [...] (informação verbal)49. 

 

E, com relação ao terceiro questionamento base (qual a estratégia planejada?), Jurandir 

Miranda explicou que o plano traçado foi fazer uso da linguagem infantil, o que é expresso 

quando ele se refere a “coisas que crianças utilizam”. Segundo ele, a aproximação com esse 

público daria mais força e amplitude estratégicos para a campanha, na medida em que as 

crianças seriam canal e instrumento para isso. É o que se percebe quando, em seu discurso, ele 

afirma que esse público passou a “usar”, “gostar” e “falar” das mídias de campanha.  

 
48 Entrevista concedida por MIRANDA, Jurandir Pinteiro de. Entrevista com Jurandir Miranda. [jun. 2019]. 
Entrevistador: Renato Ítalo da Silva. João Pessoa, 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta tese.  
 
49 Ibid., p. 181. 
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Veja bem, qual foi o principal objetivo de... de se partir pra... pra esse tipo de 
estratégia. O candidato Ricardo Coutinho era um candidato muito sisudo. 
Muito sisudo. Até hoje era duro. Ele num... é... é... E a gente precisava que 
as pessoas vissem ele de outra forma. Com mais simpatia. E você sabe que 
uma forma de quebrar isso é utilizando é... coisas que crianças utilizam. Por 
exemplo, a campanha começou a virar, quem começou a usar e gostar e falar 
foram as crianças. Toda criança queria um Ricardinho. Toda criança queria 
um Ricardinho, então a criança interfere em casa, tudo, e virou uma febre. 
Então, o que a gente queria era quebrar a sisudez do candidato usando uma 
coisa de fácil entendimento, tanto da criança como do eleitorado. E foi o que 
aconteceu. Foi uma coisa simpática. As pessoas compraram. Nós fazíamos 
desenho animado na televisão, é... um bonequinho entrava, tal. Então, foi um 
negócio... o bonequinho passou a ser o carro-chefe da campanha. Pra você 
ter ideia, Ricardo não fez cartaz da campanha. Só o bonequinho. E o feito 
antes, acho que até jogou fora (informação verbal)50. 

 

Além disso, percebe-se que o público infantil foi alvo estratégico do planejamento em 

virtude da capacidade de proporcionar mais capilaridade para as comunicações da campanha, 

tendo em vista que “a criança interfere em casa”, conforme fala do entrevistado transcrita 

acima. Essa ideia é corroborada na fala que se segue, quando Jurandir Miranda declara que a 

criança é “um grande indutor” da mídia utilizada.  

 
Pra você ter ideia, tem uma casa de um amigo meu, eu não vou citar o nome, 
ele deputado, da oposição, contra o Ricardo, e ele, a casa, os filhos, todo 
mundo veste a camisa do candidato do pai. Pô, mas ele teve problemas em 
casa, o menino com o bonequinho, pô! Criança é criança, né? Então o cara, 
com o bonequinho: “Meu filho, não pode. O povo chegar aqui e ver isso”, 
tal. [...] É... se seu filho, seu neto, compram a ideia, você é influenciado. 
Qual o pai que nega um sorriso e um pedido de um filho? Então, o seguinte, 
se ele chegava em casa, tava o menino vinha do colégio com um bonequinho 
na prancheta, no caderno, no peito. Então, a criança foi um grande indutor 
dessa mídia, tá entendendo? Foi quem mais usou a mídia, por incrível que 
pareça. Negócio fantástico (informação verbal)51. 

 

Para o publicitário o uso das mascotes política pode trazer riscos às campanhas 

eleitorais e que isso está diretamente ligado à qualidade do desenho criado. 

 
Rapaz, “pode” não. Algumas caricaturas trouxeram prejuízo. Teve candidato 
que ficaram gozados com as caricaturas. [...] Teve coisas absurdas, pô. Teve 
um cara aí que era um gordinho que ficou parecendo um porco. A turma 
pegava a caricatura dele botava um besourinho... como é? Uma mosca, num 

 
50 Ibid., p. 181. 
 
51 Ibid., p. 182. 
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sei o quê, um urubu, tal. Por quê? Porque era uma coisa que não batia. Não 
tinha empatia. Tá entendendo? Só tem empatia o que é bem feito. Se for bem 
feito, tudo bem. Então, por isso que tem que se procurar profissionais 
qualificados pra fazer (informação verbal)52. 

 

O décimo entrevistado foi José Maranhão, em 26 de junho de 2019. No momento da 

gravação ele era senador da República e o encontro aconteceu no salão lateral do Plenário do 

Senado Federal, em Brasília-DF. Como não podem ser utilizados equipamentos profissionais 

de captação de imagem, a entrevista foi gravada por mim apenas em áudio, com uso de um 

aparelho celular. Contudo, a assessora de Comunicação do senador, Nara Lima Ferreira, fez, 

discretamente, a captação de algumas imagens pelo seu próprio aparelho celular e, 

posteriormente, enviou-me pelo aplicativo WhatsApp.  

 

Figura 28: Entrevista com José Maranhão. 

 
Fonte: Nara Lima Ferreira.   

 

O que se observa no discurso de José Maranhão com relação ao primeiro 

questionamento base que orienta esta análise (o que se quis comunicar com as mascotes 

políticas?)  é que tanto ele como sua equipe de marketing fez uso do desenho para fortalecer e 

difundir sentidos relacionados à ideia de “mestre de obras”, associada à imagem dele em sua 

candidatura. E o objetivo era propagar essa ideia de uma forma “simpática” e “popular”, nos 

próprios termos do entrevistado. José Maranhão deixa claro a mensagem de campanha 

estrategicamente expressa por meio da simbologia dos elementos visuais empregados na 

composição do desenho, como o capacete de operário, e a colher de pedreiro, remetendo ao 

conceito de “acervo de obras” de sua gestão.    

 

 
52 Ibid., p. 183. 
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Eu acho que a caricatura é uma forma simpática, popular, de massificar 
ideias, projetos, sobretudo projetos de governo. Como nós tínhamos um 
acervo de obras muito grande, os nossos marketeiros entenderam que seria 
um bom marketing usar aquele chapéu de mestre de obras, aquele capacete 
de mestre de obras, e usar com a caricatura, popularizar na caricatura uma 
palavra que já tinha ganhado espaço, não é, nas mídias populares, nas feiras, 
lugares de reunião, entre estudantes, entre trabalhadores, o mestre de obras. 
Pelo acervo de obras muito grande que nós tínhamos realizado. Coisa que, 
até então, não tinha acontecido nas gestões que me antecederam. [...] 
Comunicar a própria personalidade do governo. Um governo de realização. 
Porque, o que é que você tinha ali? Você tinha um bonequinho 
representando a figura do governador em pleno trabalho de construção. Uma 
colher de pedreiro na mão, o capacete de mestre de obras e o passo 
apressado em direção ao trabalho. [...] no uso que nós fizemos da caricatura, 
ela atingiu, plenamente, o objetivo desejado por nós quando instituímos 
aquela caricatura. Tanto assim que nunca mudamos. Haviam variações do 
mesmo tema, mas era o tema era aquele: um José Maranhão trabalhador, um 
José Maranhão que ia ao centro das questões, um José Maranhão que tinha 
compromisso com a ética, tinha compromisso com a transparência e que 
gostava de trabalhar (informação verbal)53. 

 

Compreende-se, pela fala do entrevistado, que o esquema cognitivo dos signos visuais 

atendia à sua necessidade e intenção de comunicar a ideia de “um José Maranhão 

trabalhador”, “que ia ao centro das questões”, “que tinha compromisso com a ética”, 

“compromisso com a transparência” e que “gostava de trabalhar. Essa intenção foi ainda mais 

contemplada por causa da associação com a personagem infantojuvenil Super Mário Bros. 

 
Na realidade era a caricatura que representava melhor o mestre de obras. Nós 
partimos de um modelo já consagrado para tornar mais real, não é, e de 
forma popular, numa linguagem de comunicação acessível à juventude e às 
pessoas mais simples, as pessoas, é... mais... mais pobres da população 
(informação verbal)54. 

 

Na visão do entrevistado, a conexão de sentidos entre os elementos da sua mascote 

política (a representação do rosto do candidato e a representação da personagem Super Mário 

Bros) otimizava a interpretação dos signos visuais e o entendimento da mensagem nela 

articulada. O próprio discurso de José Maranhão enfatiza que a personagem dos games se 

configurava como “um modelo já consagrado” e, portanto, reconhecível por seu público, o 

 
53 Entrevista concedida por MARANHÃO, José Targino. Entrevista com José Maranhão. [jun. 2019]. 
Entrevistador: Marcelo Rodrigo da Silva. Brasília, 2019. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no 
Apêndice A desta tese.  
 
54 Ibid., p. 185. 
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que resulta, na opinião dele, em uma linguagem “popular”, de “comunicação acessível à 

juventude” e à população mais “pobre”.  

A linguagem da mascote política foi o que também determinou o uso desse formato de 

mídia (segundo questionamento base). Nas palavras do entrevistado, o desenho proporcionou 

identificação com o público de uma forma espontânea, o que facilitava a recepção da 

mensagem de campanha e, por conseguinte, a aproximação com a imagem do candidato. 

 
Mas foi, o que eu posso dizer a você, e o que há de mais interessante nisso 
tudo, é a espontaneidade com que aquela figura do mestre de obras se 
identificava com o dia a dia das pessoas, que não queriam saber de blá blá 
blá, mas queriam obras, realizações concretas na área de saúde, na área de 
educação (informação verbal)55. 

 

Com relação ao terceiro questionamento base (qual a estratégia planejada?), percebe-

se no discurso de José Maranhão que a estratégia de campanha explorou as possibilidades de 

fuga da realidade em busca de uma atmosfera lúdica que distanciasse a representação do 

candidato dos formatos de mídia convencionais. Também fez parte da estratégia atingir o que 

o entrevistado chama de “ideário popular”, por meio da identificação com o desenho. Ele 

também aponta como um público estratégico as crianças, canais de ampliação da divulgação 

das mídias, dos “bonequinhos”, mas palavras de José Maranhão.  

 
Eu acho que o diferencial entre a fotografia convencional é que esse... esse 
descompromisso entre o real e convencional, a caricatura, o desenho fugia a 
esse estereotipo, não é, da coisa que já estava desgastada pelo próprio uso. 
Quando nós introduzimos a caricatura, nós estávamos dizendo: “esse 
governo é diferente”, “esse governo não tem formalidades quando se trata de 
trabalho, quando se trata de zelo com a coisa”, “esse governo é um... mais 
um. Um homem do povo, que se identifica com o povo, que preza essa 
identificação e, por isso, quer fazer as obras que o povo reclama”. [...] Então, 
essa identificação que estava no ideário popular resumida naquela figura, 
naquele bonequinho, não é, correndo para o trabalho. [...] Era o maior 
pedido. As crianças colecionavam porque... é... os próprios... as próprias 
crianças nas escolas, desenhos livres, faziam desenho, mandavam sugestões. 
Então nós criamos muito, muitos bonecos, aquele com a colher de pedreiro 
na mão, aquele outro com o capacete, né, é... aquele outro sentando o tijolo 
na parede, aquele outro, não é, encaixando os canos nas adutoras 
(informação verbal)56. 

 

 
55 Ibid., p. 185. 
 
56 Ibid., p. 187. 
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  José Maranhão acredita que o uso das mascotes políticas não traz riscos à campanha 

eleitoral. Segundo ele, “às vezes, até a caricatura que é feita com intenções de demolir e 

desqualificar terminam gerando popularidade ao caricaturado. Depende da personalidade de 

cada um, depende, é... da posição de cada governo” (informação verbal)57. 

Ao se analisar, de uma forma global, os discursos dos entrevistados, percebem-se 

proximidades e similaridades nos pontos de vista e opiniões, com relação aos quatro 

questionamentos base tomados para condução desta etapa do estudo. Quando se referem à 

intenção de fala com o uso das mascotes políticas, os entrevistados comumente mencionam a 

necessidade de transmissão de uma mensagem positiva, simpática, carismática e afetuosa, que 

permita a aproximação entre a imagem do candidato e seu público e que insira um elemento 

inovador no repertório de mídias de campanha, promovendo dinamismo e diminuindo a 

convencionalidade das mídias tradicionalmente utilizadas nesse processo. 

 Também são próximos os argumentos presentes nos discursos dos entrevistados com 

relação aos fatores que determinaram o uso das mascotes políticas. Foi frequentemente 

mencionada a capacidade dos desenhos de produzir sentidos conectados com uma atmosfera 

lúdica e imaginativa, que proporciona sensações de leveza e suavidade e funciona como uma 

espécie de fuga da realidade, seja a realidade do próprio candidato – que pode não ser 

suficientemente carismática – ou do processo de disputa eleitoral. 

 São comuns e semelhantes também as linhas de raciocínio dos operadores da 

publicidade e dos caricaturistas com relação às estratégias planejadas para condução das 

campanhas. Todos os entrevistados mencionaram o foco nas crianças e/ou jovens para 

orientar a criação das mascotes políticas como mídia de campanha eleitoral na Paraíba. A 

recorrência desse entendimento traduzido no discurso dos entrevistados conduziu esta análise 

à identificação de algumas marcas definidoras da estratégia de marketing político que 

aplicada nas campanhas eleitorais. Essas marcas definidoras serão discutidas no tópico que se 

segue, a fim de buscar uma conceituação que abarque o fenômeno da mascotização política. 

 

4.2. A publicidade infantil como estratégia de marketing político 

 

Em todas as entrevistas concedidas, os atores sociais participantes da pesquisa 

mencionaram, em algum momento, o direcionamento das estratégias que planejaram com o 

 
57 Ibid., p. 187. 
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uso das mascotes políticas para o público das crianças e/ou jovens. Termos e expressões 

recorrentes nos discursos como lúdico, imaginário, bonecos, brincadeira, engraçado, crianças 

e jovens são marcadores que indicam a escolha e definição de uma linguagem específica, que 

articula signos visuais para produção de sentidos com dois focos: 1) o público infantojuvenil e 

2) as memórias da infância que sejam comuns ao público adulto eleitor.  

Em outras palavras, o que se depreende a partir da observação do discurso dos 

entrevistados é que a estratégia por trás do uso das caricaturas – ainda que não tenha sido 

conceituada claramente na etapa de planejamento das campanhas, antes de ser posta em 

prática – se traduz pela adoção da linguagem da publicidade infantil e de ações de marketing 

direcionadas ao público infantil para estimulação emocional e promoção do afeto nas 

campanhas eleitorais.  

Assim como acontece com personagens imaginários como as mascotes publicitárias 

direcionadas ao público infantil, desenvolvidas para fins comerciais de fortalecimento de 

marca empresarial e seus produtos, pode-se notar que a mascote política foi desenvolvida para 

estabelecer vínculo afetivo com o próprio “produto”, nesse caso, o candidato.  

Essa reflexão também corrobora com o que é apresentado pelo “modelo de criação e 

análise semiótica de mascotes e personagens” proposto por Clotilde Perez (2011). A autora 

apresenta três resultados, de acordo com o efeito de sentido que se busca ao utilizar uma 

mascote publicitaria. As mascotes políticas aqui estudadas se enquadram no primeiro dos três 

resultados expostos pela pesquisadora, segundo o qual, “quando desejamos obter efeitos de 

sentido de ordem essencialmente emocional e afetiva, os caminhos criativos devem ser 

explorados no sentido de maximizar a semelhança, ou seja, explorar a dimensão qualitativo-

icônica das criações” (PEREZ, 2011, p. 73). 

Valendo-se dessa potencialidade, os operadores da publicidade, caricaturistas e 

candidatos políticos se apropriaram da linguagem simbólica universal dos desenhos, que é 

comumente (re)conhecida pelos indivíduos, especialmente, quando vivenciam suas 

experiências cognitivas na infância, na faixa etária de 2 a 3 anos e 7 anos. Essa simbologia 

produz uma espécie de estimulação sensorial capaz de acessar e despertar memórias afetivas 

naturalmente armazenadas durante a evolução do processo cognitivo humano. 

A universalidade desse processo pode ser compreendida a partir do raciocínio e a da 

lógica discutidos por Jacques Rancière (2005) em seu livro Inconsciente Estético. Assim 

como o autor propôs – ancorado na teoria do inconsciente freudiano – que todos as pessoas 

partilham experiências e vivências estéticas universais durante o desenvolvimento das suas 
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vidas, compreende-se que os indivíduos também armazenam em seu repertório mnemônico 

experiências linguísticas e cognitivas derivadas do processo de construção simbólica que 

acessaram na infância, especialmente com a publicidade infantil. E essas experiências de 

linguagem simbólica, semelhante ao que acontece com as experiências estéticas, conforme 

proposto pelo autor, permanecem ativas no nível do inconsciente. É o que poderia ser 

chamado de inconsciente simbólico infantil. É esse repertório do inconsciente que a estratégia 

dos operadores da publicidade, dos caricaturistas e dos candidatos políticos quis alcançar e 

estimular no desenvolvimento das mídias utilizadas nas campanhas eleitorais da Paraíba.  

Rancière parte da premissa de que o terreno das obras de arte e da literatura se define 

como o âmbito de efetivação privilegiada desse “inconsciente”. Ele parte da ideia de que 

existe uma “eficácia dramática universal”, usando como exemplo a obra Édipo, de Sófocles. 

Para isso, o autor apontou dois motivos: 1) a explicação de desejos infantis universais e 

universalmente reprimidos e 2) uma forma exemplar de revelação de um segredo oculto 

(SILVA, 2017).  

Ao fazer menção a “desejos universais e universalmente reprimidos”, o filósofo 

admite, baseado nos estudos de Freud, a existência de processos psicológicos e cognitivos 

comuns a todos os indivíduos. Essa percepção corrobora com o pensamento de Nicolas 

Montigneaux (2003) e Andres Rodriguez Veloso Et al. (2012) que, ancorados nas pesquisas 

de Piaget, desenvolveram seus estudos sobre o marketing direcionado ao mercado infantil, e 

também defendem a existência de processos cognitivos comuns e universais pelos quais 

passam as crianças, de acordo com o perfil da faixa etária em que transitam, resguardadas as 

variações decorrentes da velocidade de desenvolvimento de cada indivíduo.  

 
A criança irá utilizar, entre 2 e 7 anos, novas ferramentas para exprimir ou 
partilhar sua vida interior. Piaget e Inhelder identificaram, entre outros, o 
brinquedo e o desenho como os primeiros condutores simbólicos que 
permitem à criança utilizar um significado para representar um significado 
ausente. [...] Ao universo de ação (que correspondia à fase anterior) vai se 
juntar um universo de representação muito mais vasto e mais rico que 
integrará a noção de tempo (presente, futuro, passado) e de espaço (aqui e 
além). A criança se abre para um mundo simbólico, um mundo imaginário. 
(MONTIGNEAUX, 2003, p. 35 e 36) 

 

Nessa fase, as crianças se abrem para o universo dos personagens imaginários. 

Segundo Montigneaux, eles são uma parte absorvente do universo da criança e têm por 

origem domínios extremamente diversos. Podem sair das histórias contadas pelos pais e pelos 
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avós, dos filmes, dos desenhos animados, do universo dos desenhos em quadrinhos ou dos 

produtos de grande consumo.  

De forma semelhante, Andres Rodriguez Veloso Et al. (2012) lembra que Piaget 

determinou um processo ou padrão de desenvolvimento universal que ocorre em etapas entre 

a infância e a adolescência. “Outro pesquisador, o psicólogo russo Lev Vygotsky (1896-

1934), desenvolveu outra teoria afirmando que o crescimento cognitivo é influenciado pela 

cultura em que a criança está inserida. Ambas as teorias se entrelaçam para gerar um 

conhecimento aprofundado e abrangente do processo de desenvolvimento da criança” 

(VELOSO Et al., 2012, p, 17). 

As crianças na faixa etária de 2 a 7 anos estão no estágio do pensamento pré-

operatório, quando demonstram conhecimento por meio de jogos simbólicos, como acontece 

quando brincam com objetos imaginários. “É nessa fase que o conceito de infância, como os 

adultos imaginam, se cristaliza. Fazem-se presente, então, as brincadeiras de faz de conta, a 

fantasia e o uso constante da imaginação. O conceito de animismo ajuda a entender de forma 

mais profunda essa questão” (VELOSO Et al., 2012, p. 22).  

 
A origem dos personagens não presume o status mais ou menos importante 
que lhe dará a criança. Quer provenham de produtos de grande consumo ou 
de desenhos animados, quer sejam reais ou imaginários, os personagens são 
considerados como tais pelas crianças sem haver, a priori, qualquer 
hierarquia ou preferência. Em contrapartida, “estar na moda” permite à 
criança, sobretudo a partir dos 6 anos, valorizar rapidamente o personagem. 
A hora do recreio é um verdadeiro foro de permutas. A influência dos grupos 
de amigos constitui a esse respeito um critério absolutamente definitivo 
quanto às suas escolhas. Os personagens em moda aparecem brutalmente, 
reprisados ou iniciados por um suporte de mídia por vezes considerável, mas 
podem desaparecer tão rápido quanto surgem. O tempo de vida de tais 
personagens é extremamente variável. De 6 a 18 meses para a maioria. As 
crianças têm uma percepção muito aguda dos personagens em moda e 
daqueles que estão “fora”. (MONTIGNEAUX, 2003, p. 104.) 

 

Montigneaux explica, em seu estudo, que a força das personagens imaginárias está 

intimamente conectada ao relacionamento emocional que estabelece com as crianças.  

Segundo ele, as imagens contêm representações físicas e psíquicas carregadas de emoções que 

proporcionam prazer ao seu público, em face das provações ou dificuldades que a criança irá 

encontrar. “O imaginário, então, desempenha uma função terapêutica, como uma verdadeira 

válvula de escape” (MONTIGNEAUX, 2003, p. 55). 
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Em outros termos, o sentido dado às imagens pela criança e, portanto, a 
origem do prazer que essas imagens lhe dão dependem mais do 
relacionamento entre a criança e a imagem do que do relacionamento entre a 
imagem e o objeto representado. [...] Entendemos melhor por que a criança 
não tem necessidade de uma representação fiel da realidade. A representação 
física perfeita é incapaz de veicular o conteúdo emocional de uma ilustração 
figurativa que fala muito mais ao mundo interior da criança. É esse 
“encontro” com seu mundo interior que irá proporcionar prazer à criança. 
Assim que ela descobre a ilustração de um personagem, ela não se 
conscientiza da representação mais ou menos fiel de uma realidade objetiva. 
É antes para ela um modo de representação que cobre um campo ligado a 
suas próprias emoções”. (MONTIGNEAUX, 2003, p. 59 e 60) 

 

Segundo o autor, o personagem imaginário permite dois tipos diferentes de permuta 

entre a criança e a marca: uma de natureza cognitiva e outra de afetiva, ambos ligados e 

interagem entre si. A partir dos resultados das experiências realizadas, percebeu-se que a 

performance cognitiva dos personagens depende em grande parte das dimensões afetivas. 

Essa capacidade de estabelecer um relacionamento emocional com as crianças é resultante das 

potencialidades gráficas e visuais dos desenhos, que facilitam a decodificação das mensagens. 

Montigneaux cita o estudo “Reason Why Kid” que identifica as principais razões da atração 

dos personagens junto às crianças.  

 
O personagem é visto e apreciado pela criança por meio de várias 
dimensões: O personagem é engraçado simpático (com efeito, é associado, 
muitas vezes, aos jogos e às brincadeiras). A dimensão lúdica é a mais 
importante; O personagem acompanha a criança durante todo o dia. É uma 
companhia fiel; O personagem representa um universo imaginário. Ele traz 
para a criança uma dimensão mágica através de seus poderes ou suas físicas 
ou intelectuais excepcionais que permitem à criança a fuga do seu cotidiano 
(MONTIGNEAUX, 2003, p. 105.) 

 

Estabelecer um relacionamento com o público infantil é estrategicamente positivo e 

favorável para o planejamento de marketing das campanhas eleitorais não só porque as 

crianças e jovens podem impulsionar a propagação das mídias utilizadas, mas também porque 

eles têm poder de influência nas decisões dos pais.  

Ao estudar o relacionamento com as personagens imaginárias, Montigneaux (2003) 

ressalta a força influenciadora desse público sobre as decisões de consumo dos pais. Essa 

influência acaba se estendendo para outros momentos de decisão que tangenciam esse público 

– como as eleições – ainda que com força menos expressiva, em decorrência da quantidade de 

fatores e variáveis que interferem no processo, como a filiação partidária dos pais, o 
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alinhamento dos projetos pessoais com os projetos de campanha dos candidatos, os interesses 

particulares, as preocupações sociais, a trajetória histórica do candidato e ainda 

acontecimentos políticos que comprometam a conduta dos candidatos, entre outros.  

   
A criança é utilizada, igualmente, cada vez mais, como influenciadora de 
seus pais na questão de produtos que não lhe são diretamente destinados. [...] 
As crianças constituem uma aposta estratégica para as marcas pelo peso 
econômico que representam, pelo papel de influenciadoras que exercem 
junto de suas famílias e daquelas com quem convivem e, além disso, e 
sobretudo, a médio prazo, por seu comportamento como futuros adultos”, 
(MONTIGNEAUX, 2003, p. 19 e 22) 

 

Veloso Et al. (2012) também salienta que a estratégia de utilizar uma linguagem 

direcionada ao público infantil atinge o público adulto, pelas memórias da infância que se 

mantém armazenadas. O reconhecimento da linguagem resulta em uma ligação com as 

personagens imaginárias que proporciona receptividade e estimulação.  

 
[...] o fato é que as personagens fazem parte do universo infantil. As 
empresas que optarem por esse tipo de estratégia encontrarão níveis bastante 
altos de receptividade entre as crianças. Outra vantagem desse tipo de 
estratégia é que, em alguns casos, os pais já possuem uma ligação importante 
com algumas personagens por causa de sua própria infância. A partir disso, a 
aceitação dos personagens se torna mais fácil, pois esses pais terão seus 
próprios incentivos nostálgicos para comprar os produtos. (VELOSO Et al., 
2012, p. 124) 

 

Essa estratégia aproxima as ações, ainda mais, do marketing político. Conforme 

observado por Patrick Charaudeau (2016), o candidato deve jogar com estratégias discursivas 

para tornar-se credível e atrair o maior número de eleitores. Desse modo, os candidatos usam 

de estratégias de persuasão e de sedução para dotarem-se de imagens de “caráter”, de 

“potência”, de “humanidade”, de “inteligência”, resumindo, de “chefe”, segundo sua 

personalidade. 

 
No espaço do debate político, como o que está em jogo é uma questão de 
persuasão e de sedução, não é de se espantar que se apele para os 
sentimentos e que se procure tocar a sensibilidade do auditório. [...] Um ato 
de fala, qualquer que seja, é suscetível de produzir um efeito emocional 
combinando três fatores: (1) a natureza mais ou menos dramática do assunto 
de que se fala (vida, morte, acidente, catástrofe, massacre, amor, paixão 
etc.); (2) a maneira pela qual a palavra é posta em cena, que poder ser 
trágica, dramática,  humorística ou violenta; (3) a circunstância na qual o 
público recebe o discurso, que faz com que este seja recebido positiva ou 
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negativamente, fria ou calorosamente. [...] É, pois, da encenação dos dramas 
da vida social que os atores políticos se ocupam. (CHARAUDEAU, 2016, p. 
89 e 90) 

 

 Com base nesses estudos e conceituações, reforça-se a constatação à qual minhas 

análises conduziram: a de que as mascotes políticas utilizam a mesma linguagem e 

desenvolvem processos de produção de sentido equivalentes aos das personagens imaginárias 

e das mascotes da publicidade infantil. Ou seja, as práticas sociais que determinaram o uso 

dos desenhos como mídia de campanha eleitoral moldaram uma estratégia ancorada no 

planejamento de marketing baseado na linguagem da publicidade infantil.  

Além disso, percebe-se que a estratégia desenvolvida foi focada, primeiramente, na 

aproximação e persuasão das crianças e jovens a fim de estimulá-los a: 1) impulsionar a 

difusão das mídias de campanha e 2) influenciar na decisão dos pais e familiares, público 

adulto eleitor. E, concomitantemente, foi direcionada ao público adulto, a fim de estimular 

suas memórias e seu inconsciente simbólico infantil, para facilitar o acolhimento e 

receptividade das mídias e uma associação positiva com a imagem do candidato político.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo partiu de dois questionamentos principais. Primeiro: por que e como 

aconteceu a mudança cognitiva e de produção de sentidos nas caricaturas políticas, passando 

de instrumento de crítica social a artifício de promoção política? E segundo: qual a estratégia 

de marketing político por trás das práticas sociais de planejamento e uso das caricaturas como 

mídia das campanhas eleitorais? A investigação apresentada permitiu a formulação de 

respostas para cada um desses questionamentos.  

 A resposta para a primeira questão é que a mudança cognitiva e de produção de 

sentidos nas caricaturas aconteceu por causa da necessidade de inovação e leveza nos 

formatos de mídia das campanhas eleitorais, percebida pelos agentes de publicidade e pelos 

caricaturistas, durante os processos de planejamento das ações de marketing político dos 

candidatos. O esquema de articulação dos signos visuais dos desenhos foi adaptado pelos 

processos criativos, de forma que foram produzidos os sentidos de graciosidade, simpatia e 

carisma, a partir da harmonia e simetria dos elementos constitutivos da representação gráfica 

(características físicas, cores, formas e adereços), com objetivo de promoção, elogio político e 

fortalecimento de uma memória afetiva associada à imagem do candidato, o que resultou na 

configuração de um tipo de manifestação artística e comunicacional que denominei de 

mascote política. 

A resposta para a segunda questão é que a estratégia criada pelos agentes da 

publicidade e os caricaturistas se traduz pela formulação de uma mídia de campanha eleitoral 

com esquema cognitivo baseado na linguagem da publicidade infantil para estimular sensorial 

e emocionalmente a percepção do público, remetendo-os ao universo lúdico e simbólico das 

personagens imaginárias, semelhante ao das mascotes publicitárias, com duas intenções: 1) 

atrair a atenção e o interesse do público infantojuvenil e valer-se de sua atuação como vetores 

de propagação e impulsionamento das mídias, bem como de influenciadores da decisão do 

público eleitor e 2) despertar a memória afetiva do público eleitor, visando a aceitação e 

acolhimento das mídias de campanha para estimular uma percepção positiva associada à 

imagem e à memória do candidato. 

Em linhas gerais, o que se percebe é que as mascotes políticas conduzem a disputa 

eleitoral a uma arena imaginária, um território de brincadeira em um universo lúdico, onde as 

representações dos candidatos se enchem de sentidos simbólicos positivos e conquistam uma 

licença poética para tecer na malha sensorial dos traços, cores e formas a afetividade, 
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aceitação e simpatia tão estratégicas para o favorecimento da imagem e da memória dos 

candidatos nos embates reais que precedem as eleições. 

A mascotização política é o uso amplo e notório das mascotes políticas. É um processo 

que ganhou força e se tornou uma prática comum nas eleições paraibanas. A mascotização 

política reflete um movimento de inovação publicitária e de marketing locais. É também um 

sintoma do pensamento criativo e das ressignificações que acontecem no interior das relações 

de consumo, na linguagem e na comunicação das campanhas eleitorais da Paraíba. 

Contudo, apesar do otimismo que se percebe com relação aos benefícios e pontos 

positivos proporcionados pelo uso das mascotes políticas em campanhas eleitorais, também 

foram registrados por esta investigação algumas ressalvas e ponderações salientadas pelos 

entrevistados a respeito dos riscos oferecidos por esse tipo de mídia.  

Dos 10 atores sociais que tiveram as entrevistas gravadas nesta pesquisa, três creditam 

que não há riscos no uso das mascotes políticas. Outros três acreditam que isso vai depender 

da qualidade do desenho criado. E os outros quatro entrevistados há risco e que, inclusive, em 

alguns casos, o uso dos desenhos chegou a provocar prejuízo na campanha eleitoral, em 

decorrência da má qualidade do trabalho criado. Pelos posicionamentos e opiniões divididos, 

observa-se como as percepções sobre o assunto divide opiniões, muito em virtude das 

diferenças e particularidades das experiências pessoais de cada um deles, mas também pela 

ausência de pesquisas que consolidem os desempenhos e resultados dos usos dessas mídias.  

Os riscos de que trataram os entrevistados são aqueles relacionados a uma 

comunicação falha ou com efeitos negativos para a campanha, ou seja, riscos que dizem 

respeito ao não alcane dos objetivos de marketing político traçados para o sucesso de uma 

disputa eleitoral, que são, basicamente, a vitória do candidato nas eleições e o fortalecimento 

de uma imagem e memória positivas perante seu público. É necessário frisar que não se 

pretendeu nesta investigação discutir as relações éticas ou de veracidade entre as mensagens e 

valores transmitidos nas mídias de campanha e o perfil ou conduta política dos candidatos, 

mas os processos comunicacionais desenvolvidos desde o planejamento até a criação das 

mascotes políticas, que desempenharam o papel de mídia de campanha eleitoral na Paraíba.  

As constantes atualizações legais e jurídicas que orientam e determinam restrições e 

impedimentos no uso das mídias de campanha eleitoral, pressionam e exigem, cada vez mais, 

alternativas de comunicação criativas, econômicas e eficientes com o público eleitor. São 

limitações que acabam estimulando o surgimento de mídias cada vez mais diversificadas.  
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As mascotes políticas são reflexo das experimentações constantes do campo da 

comunicação, sempre em busca de inovações. Elas surgiram da ressignificação de uma prática 

historicamente desenvolvida e se tornou um novo negócio, com demanda significativa e 

bastante explorado, especialmente, na Paraíba. Em pouco mais de 10 anos – e em períodos 

esparsos de tempo – essas experiências resultaram em efeitos diversos que ainda não tiveram 

a devida atenção das pesquisas científicas sobre seus efeitos. São fenômenos sociais que 

implicam a ressignificação e criação de novas relações interpessoais, artísticas e políticas que 

impactam, diretamente, na condução da vida em sociedade, na articulação cognitiva dos 

indivíduos e nas influências sobre o poder decisório dos cidadãos.  

Ainda que o objetivo deste estudo não tenha sido analisar o desempenho das mascotes 

políticas e seu poder de persuasão perante o público eleitor (recepção), mas tenha se 

concentrado no seu planejamento (emissão), funcionamento (código) e na estratégia que 

determinou o seu uso (mensagem), foi possível observar que elas se tratam de artefatos de 

comunicação relevantes e determinantes para os processos de campanha eleitoral.  

Compreende-se que é difícil estabelecer os critérios de verificação que mensurem a 

relação direta (causa e efeito) entre seu uso e o resultado final dos candidatos nas eleições. 

Também se torna inviável sistematizar um método capaz de isolar seus efeitos daqueles 

estimulados pelas demais mídias utilizadas nas campanhas, permitindo quantificar/delimitar a 

abrangência do seu desempenho individual. Contudo, é inegável o poder de potencialização 

dessas mídias no que diz respeito à produção de sentidos favoráveis associados à imagem dos 

candidatos políticos. Uma capacidade atestada pelo depoimento e vivência dos entrevistados 

envolvidos nos processos das campanhas eleitorais.  

O desenvolvimento de mais pesquisas e investigações sobre as caricaturas, as 

mascotes políticas e outras formas de manifestação artística e comunicacional semelhantes 

permitirá acompanhar o movimento evolutivo e criativo dos processos e práticas 

comunicacionais tanto no universo das campanhas eleitorais, como em outros que tangenciem 

a interferência sobre o poder decisório do público em qualquer nível e para qualquer fim.  

Além disso, esta investigação é um instrumento da regionalização dos estudos no 

campo da comunicação. Traduz uma prática emergente e contra-hegemônica, na medida em 

que traz à luz do campo científico as práticas e as manifestações dos saberes locais.  

Este estudo conseguiu abarcar as nuances do ponto de vista do planejamento e criação 

das mascotes políticas e o mais interessante foi a descoberta da conexão direta entre o 

marketing político e a publicidade infantil. Foi enriquecedor conhecer como os processos 
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criativos do marketing político se expandiram de tal forma que encontraram na linguagem da 

publicidade infantil mais uma estratégia de comunicação, articulação e persuasão do público 

eleitor, com resultados positivos e eficazes. O conhecimento aqui reunido representa também 

base de orientação teórica e técnica para os profissionais que atuam ou planejam atuar no 

campo das campanhas eleitorais e da comunicação visual.  

Essas manifestações inspiram mais reflexões criativas e levam a pensar novas 

hipóteses e possibilidades que ainda não foram fortemente explorados e que podem surtir 

efeitos significativos, como é o caso da linguagem dos games – por meio dos quais fosse 

possível reter por mais tempo a atenção do público e o estimulasse a interagir com o conteúdo 

das propostas do candidato – ou a criação de aplicativos interativos – que agregassem serviços 

ou informações além das propostas dos candidatos e aproximassem o eleitor da plataforma de 

campanha – ou ainda experiências de realidade aumentada – que expandam a experiência do 

público eleitor e o aproxime a partir de recursos de entretenimento. Logicamente, é necessário 

calcular as relações custo/retorno de cada ação, mas são experiências que merecem, no 

mínimo, uma atenção mais concentrada e iniciativas mais ousadas. 

Alternativas como essas representam processos transformadores que permitem a 

expansão do uso das mascotes políticas e diversificam, ainda mais, as formas de interação 

com o público eleitor e de influência sobre seu voto. As possibilidades não se esgotam. E elas 

subsidiarão a inovação de processos comunicacionais e desenvolvimento/aprimoramento de 

técnicas e tecnologias com efeitos cada vez mais eficazes nas mídias. 
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APÊNDICE A - Transcrição das entrevistas 
 
1. Entrevista com Régis Soares  
 
Como começou o seu trabalho de desenhar caricaturas para candidatos em campanhas 
políticas? 
O primeiro trabalho, assim, de fazer uma caricatura pra divulgar, eu comecei a fazer a minha 
caricatura mesmo. Criar um personagenzinho, um bonequinho meu. Foi daí que eu tive a ideia 
de começar a divulgar esse bonequinho e, por divulgar ele, aí teve pessoas que viram, quando 
chegou na política, sentiram no interesse também de, criar um personagenzinho pra identificar 
eles em termo de divulgação da campanha. E daí, vieram um pessoal, né, aqui, isso foi em 
2010, pessoas candidatas a vereador, outros a prefeito, cidadezinhas do interior e também do 
Sertão. E eu já tinha também tido a ideia de fazer, e já tava bem próximo da campanha pra 
governador, né, e eu tive a ideia de criar um personagenzinho de Maranhão, que, no tempo, 
tava bem polarizado em cima de Maranhão e Ricardo. Então criei uma caricatura 
identificando Maranhão, que é o Mário Bros, né, um personagem infantil que identificasse, 
pras crianças já, pelo menos, ter aquele... vamos dizer, aquela memória de ver um desenho 
que era bem popular, né? Que já veio do videogame, aquele negócio todo... Como também 
criei o grilozinho, que também, ligado pra Ricardo, que achava que, pelo grilo falante, né, o 
jeito do grilo falante e o desenho com o rosto de Ricardo. E aí, o pessoal de Maranhão aceitou 
mais a ideia do que o pessoal de Ricardo. O pessoal de Ricardo não... não aceitou. Quem 
aceitou foi o pessoal de Maranhão. Só que Ricardo não aceitou por causa do desenho, né? 
Que achou que ficou muito feio, né? Aí o de Maranhão aceitaram, mas vieram botar no 
segundo turno. Mas deu um sucesso danado. Bombou. Foi daí que eu tive a certeza que o 
bonecozinho realmente fazia... Dessa aí foi uma divulgação boa do personagem. Teve uma 
repercussão muito boa. Foi tanto que a campanha de Maranhão eles fizeram pra mais de dois 
milhões de cópia desse boneco, né. E divulgaram tanto que, eu tive que correr atrás pra 
receber o dinheiro, né, a mais do que eu tinha cobrado, por causa da questão da tiragem. 
Desse processo aí, foi uma divulgação também para aparecer vários, como hoje, nessa 
campanha também já estou fazendo, caricatura de candidato a vereadores e também a prefeito, 
né, já do interior também estão procurando. E eu acho que esse trabalho mesmo é um trabalho 
que o pessoal tá se identificando, achando engraçado mostrar a caricatura dele em termos de 
personagenzinho do que a foto. Mistura, né, bota a foto depois bota a caricatura.  
 
O que as caricaturas têm de atrativo? 
Eu acho que é esse lado, porque todo mundo acha engraçado uma caricatura com o outro, né. 
Nem todo mundo também... às vezes, as pessoas, quando é em caricatura, o cara sente, dá 
logo um choque, porque as pessoas tão acostumadas a ver ele em foto, em espelho, né, mas 
em caricatura, quando vê se assusta. Porque a caricatura, realmente, ela é feita de uma 
maneira que, dificilmente agrada quem é o caricaturado. Agrada as pessoas que veem ele 
caricaturado, né, que acha engraçado, como ele vê o de outro. Geralmente as pessoas que 
procuram a caricatura pra gente fazer é aquele lado, porque ele achou engraçado, né, achou 
uma coisa engraçada e viu que tava parecendo com a pessoa que ele conhece. Mas quando a 
gente faz a dele, ele se choca. Ele tem aquela reação: “não, não parece”, o outro que diz: 
“parece!”. Tem que ter uma pessoa pra poder dizer que parece, porque, geralmente, a própria 
pessoa eu já notei mesmo que, dificilmente, ele aceita de primeiro... na primeira vez que vê. 
Da primeira vez que vê, ele se choca. Mas é um trabalho que deixa... fica engraçado. Acho 
que populariza mais a candidatura, né. Populariza. Eu acho que tem esse lado. 
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Como os candidatos interferem no processo criativo dos desenhos? 
E eles pedem pra ficar: “Não... num deforme muito não. Faça mais pra ficar mais 
engraçadinho do que... né...”. Porque é a diferença você fazer uma caricatura que você vai 
vender a imagem do personagem da pessoa e aquela caricatura que a gente faz pra fazer o ato 
de crítica, de humor. Aí é muito, totalmente, diferente. Porque, quando eu tenho a ideia de 
fazer uma charge de um personagem, eu vou me preocupar em fazer ele em situações, né, que 
deixe... que denuncie a coisa errada que ele tá fazendo e que deixe ele de uma maneira que as 
pessoas vão rir e vão questionar aquilo ali. Aí é totalmente diferente aí a maneira de você tá 
fazendo o personagem da pessoa, né? O lado profissional... Pronto, o meu lado profissional de 
caricaturar. O pessoal procura numa visão de divulgar o trabalho dele, que é diferente. A 
gente vai trabalhar esse lado. E o lado de crítica, de humor e de charge, aí já é uma outra... é 
outra maneira de se fazer a coisa, entendeu? Que aparece, também, às vezes, candidato aqui 
pedindo pra ironizar com o concorrente, entendeu? Fazer uma charge com ele. Aí já é uma 
caricatura já pra criticar o cara, deixar o cara de uma maneira que a população não goste dele, 
né? Que não vote, praticamente. Na campanha, quando o cara procura, o próprio político 
procura pra ser caricaturado, é uma coisa, né? E quando ele procura pra caricaturar o 
adversário, é outra. Já é outro comportamento. Já é outra charge. Pra ele, quando ele procura, 
ele quer que faça um negócio legalzinho. O desenho dele pra ficar engraçado e tudo. Agora se 
for ele mesmo pra fazer uma charge com o concorrente, ele quer que faça...  
 
Como está a demanda atual por este tipo de serviço? 
Não, eu sempre faço. Todo ano eu venho fazendo, porque eu trabalho há 30 anos que eu, né... 
35 anos que eu trabalho profissionalmente como chargista e, desde que começou... agora, 
antes eu vou dizer, é como se a gente tá conversando esse lado aqui... tá sendo mais divulgado 
de um tempo pra cá. Porque, antes, o pessoal não procurava, né... Ao contrário, tinha aquela 
ideia de... da charge ser uma coisa que criticava que ironizava, eles não vinham, né? Mas 
hoje, depois que vê que pode usar o desenho dele pra ficar engraçado, que favoreça ele, ele 
procura.  
 
Como está a procura neste ano (2016)? 
Nesse ano, já vai me procurando, acho que na faixa de uns oito, por aí. Porque começou a 
campanha agora, aí... nem começou ainda, né, mas... mas já tem vários contatos. Procurar 
mesmo pra fazer, uns oito. Mas já tem vários contatos dizendo que vêm, que tá querendo 
fazer, tal... Eu acho que sempre vem aumentando. Cada campanha o pessoal vem querendo 
fazer isso aí. Tá vindo sempre vereadores como prefeitos. Eu acho que, dessa vez... Essa 
semana mesmo já veio um candidato a prefeito e candidato a vereador, né. Eu acho que 
estão... Mas eu acho que o número de vereadores são maiores, então a procura, por 
candidatura, né, que a quantidade é bem maior, realmente... Político, agora há pouco, veio 
político de cidadezinha de... é... de... aqui, que é bem pertinho, como é que chama? De 
Mamanguape. Vem dessas cidadezinhas pequenas. Agora veio o pessoal que é... Sapé, né? E, 
realmente, políticos, mas quem procura mais – é engraçado – são políticos, assim, pequenos, 
de partidos, né... pessoas que tão querendo mais aparecer, assim, mostrar mais a... né... se 
divulgar mais. E, geralmente, esses políticos, é... que dominam mais o lado das cidades 
maiores, eu acho que quem procura mais pra fazer o desenho deles é pessoas ligadas a eles, 
assessoria, do que as pessoas mesmo vim pedir – engraçado. Sempre manda alguém por eles.  
 
Como a solicitação dos desenhos chega até você? 
Esses mesmos, que eu fiz as campanhas desses camaradas, como Maranhão, Ricardo, todos 
eles não procuram. Sempre quem procura são... é o pessoal que trabalha na assessoria. É 
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quem entra em contato. Quando vêm encomendar, pedem pra fazer uma caricatura e se 
preocupam que faça um negócio engraçado, sem prejudicar o candidato, pra não deixar ele 
feio, nem... Quer que deixe o cabra com astral lá pra cima, né, alegre, de uma maneira que 
agrade o eleitorado. Só o desenho mesmo, mas com gesto de vitória, de... com o polegar, 
dizendo que tá tudo legal, essas coisas. É... geralmente é no que o cara tem a mania, né, se o 
cara gosta sempre de usar o chapéu, eu boto.  
 
O que a caricatura comunica melhor do que uma fotografia? 
Primeiro porque a caricatura é uma arte, né? E a arte, geralmente, até um quadro pintado 
chama mais atenção do que uma fotografia. Porque a fotografia... Tudo bem, tem fotografia 
que é artística, né? Aí tem essa diferença. Mas foto, geralmente, as pessoas tão mais 
acostumado, né, entendeu, a ver as pessoas... Pronto: a pessoa sempre olha pra pessoa, vê do 
mesmo jeito, a pessoa do mesmo jeito que vê a foto da pessoa, mas ver ela caricaturada já é 
uma coisa diferente, né? Então, por ser diferente e engraçado, eu acho que é daí que chama a 
atenção, né, que vê que é uma coisa, né, que você tá vendo aquela pessoa que nunca viu 
daquele jeito e você vendo ela e identificando ela, né, de uma maneira artística, de uma 
maneira engraçada, com humor, né? E a caricatura leva humor. O que leva humor pra pessoa 
rir já tá agradando, né? Porque, geralmente, as pessoas sempre acham engraçado, vamos 
dizer, a piada. Se você conta uma piada, sempre alguma coisa que alguém perde e outro 
ganha. Sempre alguém leva vantagem em cima de alguma coisa, ironiza. Como você vê: a 
pessoa vem andando normal, leva uma topada, quando cai, todo mundo fica... quem num ri, 
fica... o cabra se levanta e sai, todo mundo cai na risada. O pessoal só ri quando o negócio 
ruim é pra você, né? Não é quando vem uma coisa boa, é quando vem uma coisa ruim. É onde 
o humor entra e o lado da caricatura. Por ser uma coisa bem engraçada e exagerada.  
 
Você acha que o uso de caricaturas pode oferecer algum risco para a campanha eleitoral 
de um candidato? 
Eu acho que tão se usando muito. Você vê que todo mundo tá usando caricatura. É engraçado: 
até agora, há pouco, o próprio Sílvio Santos fez uma exposição de caricaturas dele. Lançou 
até um livro, né, só de caricaturas. Tem gente que leva pro lado que dá certo. Porque tudo que 
dá certo é quando você aceita e se agrada com aquilo, né? Quando você já pega uma coisa e 
manda fazer e você num gosta e fica por ali, então já vai pro lado negativo, né? E, geralmente, 
quando um político manda fazer uma caricatura – uma vez já aconteceu – manda fazer uma 
caricatura dele, um negócio, e ele, às vezes, não gosta, ele deixa pra lá e não usa. Usa a foto 
dele mesmo e pronto. Tem muitos que acontece isso também. Porque ele não tem o senso de 
humor. Porque, além do mais o cara tem que ter isso, tem que ter o senso de humor pra levar o 
negócio na brincadeira, né?  
 
Quantas caricaturas para candidatos políticos você fez em 2012 e em 2014? 
Em 2012, eu acho que fiz mais de 20. Não, 2012 foi bem menos. Em 2014 foi que aumentou 
esse número. Em 2012, acho que foi umas 12, umas 10. Em 2014 deu uma... aumentou mais. 
Agora, só que, esse ano, me procurando não tá a quantidade que já foi procurado anterior, né, 
mas tão mais entrando em contato. Porque, agora, o programa também em computador que 
também faz isso. Tá fazendo tipo... e é uma maneira até que não deforma muito. É um 
programa que pega quase o rosto da pessoa mesmo, põe uns traços, um negócio, o caba pega 
um corpo de... isso sempre tem na internet... É por isso que, às vezes, tem muita caricatura de 
candidato que é parecida com a outra porque pega o mesmo programa, a mesma coisa. E tem 
gente que, às vezes, quer mais o lado do artista mesmo, que faça mesmo, porque aí, entende, 
fica um negócio mais artístico, mais... você desenvolve mais, pode mexer mais com a 
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imagem, né, da pessoa. E esses programas não. Bota do jeito sempre que tá ali, né, sempre 
quase a mesma... o mesmo formato. 
 
2. Entrevista com William Medeiros 
 
2.1 Primeira entrevista 
 
Qual o seu primeiro trabalho utilizado em campanha eleitoral? 
A primeira caricatura... eu já tinha feito outras, mas não muito significativa, mas a mais 
importante que eu fiz, assim, pra... que marcou o início, definitivamente, desse trabalho de 
mascote político foi o de Ricardo Coutinho. Que a gente tava, é... a campanha tava num nível 
complicado, né? Foi em 2010. E aí, a agência tava procurando uma forma de melhorar a 
imagem do candidato, tal, só foto não resolvia, só o VT não resolvia, aí pensaram numa ideia 
que já tinham visto em outras... em outras praças aí, em outros estados, e os candidatos 
usando um mascotezinho, né? Às vezes em 3D e tal. Mas, assim, não era uma coisa muito 
elaborada, mas que dava resultado. E aí, a gente teve a ideia de mudar um pouco a imagem do 
candidato, né, dar uma cara mais simpática, né, mais comunicativa. E aí veio a ideia do 
mascote, né? Então a gente fez e quando, logo em seguida, quando começou a ser distribuído 
o mascote impresso, é... adesivado por aí afora, aí a ideia se espalhou, assim, a coisa pegou. 
Se via era criança adesivando nos cadernos. Então, gerou essa empatia, né, do candidato com 
o eleitorado. Os próprios filhos, às vezes, filho do candidato adversário tinha a foto do 
candidato, né, do Ricardo, né, que se chama até... chamaram o boneco de Ricardinho, né? E, 
assim, virou uma febre. Então, de certa foram, o mascote ele contribuiu pra dar uma guinada 
na campanha e aconteceu que o candidato acabou indo pro segundo turno e venceu, né? Não 
se pode atribuir, lógico, ao mascote, mas que foi um agregador de valor, com certeza foi. 
 
E continuou fazendo para as campanhas de 2014? 
Desde então, com o resultado que deu esse mascote, assim, o pessoal usa como referência, 
inclusive, sempre diz: “Ah, foi você que fez o mascote de Ricardo Coutinho?”, tal, aí sempre 
se baseia naquilo ali, né? Hoje em dia, assim, como eu tenho um site na internet que eu tenho 
essa página de mascote político, então, normalmente, o pessoal quando faz busca, quando 
quer fazer alguma coisa desse tipo e faz a busca no Google por mascote político, aí sempre 
encontra uma referência de alguma imagem minha. Então, o contato é automático, né? Chega 
essa época de campanha eleitoral, o pessoal sempre faz o contato. 
 
E você tem percebido algum crescimento a demanda por esse tipo de trabalho? 
Tem. Porque, assim, depende da eleição. Por exemplo, agora, essa eleição que é pra prefeito e 
vereador, a quantidade é muito maior de candidatos, né? Tanto pra vereador quanto pra 
prefeito. Pra prefeito... é, sim, também. Pra prefeito porque muito mais prefeituras, né? No 
caso era governo, quando era campanha pra governador, é pra presidente e pra deputado, 
estadual e federal. Também é um número muito grande, né? Mas, assim, como esse tempo pra 
esse trabalho é recente, né, então eu tô sentindo mais agora essa evolução, né, de pedidos. Por 
conta também da demanda de candidatos a vereador, né? E prefeito. 
 
Na campanha deste ano [2016] você já está produzindo pra quantos candidatos? 
Eu tô fazendo, pelo menos, uma por dia. Eu já tenho feitos, pelo menos, umas seis e eu já, 
assim, fechado, já seis, mas, assim, já tenho solicitação de, pelo menos, 12. Que aí, lógico, 
depende muito da definição do candidato, se vai ser aquele mesmo. Não quer dizer que eu vou 
fechar as 12. Mas, assim, já tenho também, é... promessa... não promessa, mas, assim, de 
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gente fazendo orçamento, tal. Porque o deadline vai ser já agora essa semana, né, pra o 
pessoal que não tem CNPJ, muita gente só vai se movimentar depois que tiver definido que 
vai ser candidato, que pode ser candidato, né? Aí é que o número de pedidos vai aumentar, 
né? 
 
Essa procura vem mais da Capital? 
É. Não, vem mais do interior e de outros estados também. Aparece muito. Porque antes, 
assim, o próprio candidato fazia o contato, mas agora como eles têm... por exemplo, uma 
agência atende um partido, aí um partido tem muitos candidatos, aí um viu aquele boneco, aí 
“Ah, eu quero também”, aí o cara já pede: “Ó, tenho esse aqui, mas já tenho uns oito ou nove 
aqui que vão querer também”. Aí a gente nunca sabe a quantidade, daqui pra frente como é 
que vai ser. 
 
Quando eles fazem esse pedido, é o próprio candidato que vem ou uma agência? 
Às vezes é o próprio candidato que vem. Às vezes são os filhos ou os parentes do candidato 
que querem que o candidato tenha uma imagem melhor e eles se propõem, propõem essa ideia 
pra o candidato. Às vezes, o candidato nem quer. Mas, às vezes, mostra uma ideia e o cara 
gosta. E, às vezes, acontece, como já aconteceu de o candidato pedir, gostar, mas a própria 
família: “Não, mas muda aqui, tá muito gordo”, num sei quê, “não tá parecido”. Aí acaba 
atrapalhando o processo, né? Porque o mascote ele não tem que ser a reprodução fiel da 
pessoa, é uma representação gráfica da pessoa, né? É pra criar, justamente pra criar essa 
empatia e tal que, às vezes, a foto não traz, né, do candidato. E aí, acontece muito de o 
processo ser atrapalhado porque muita gente opina quando, na verdade, o trabalho do 
ilustrador ele tá, assim, ele tem a visão do que deve ser feito ali, né? Então, quando mexe 
muito acaba atrapalhando. E, em muitos casos, assim, a agência que atende o partido naquela 
campanha específica, no caso foi feita pra governador, aí ela agrega, puxa, no caso, os outros 
candidatos, né, que se interessam pelo resultado que ele tá vendo ali daquele trabalho que foi 
feito pra, por exemplo, pra prefeito ou pra um vereador, né, um candidato. E aí uma coisa 
puxa a outra, né? 
 
E como é feita a encomenda do desenho? 
Normalmente é só assim: às vezes o cara tem uma característica, o candidato é conhecido na 
cidade com um apelido, ou então assim: ele tem um trabalho social na cidade. O cara, vamos 
dizer assim, o cara é conhecido como um cara trabalhador. Aí vem aqueles clichês: “bote uma 
pá de pedreiro”, uma colher de pedreiro, aliás, né? O outro: “bote um chapéu de engenheiro”, 
né, um capacete, né, no caso. Às vezes o outro: “bote um jaleco”, que o cara é médico, né, e 
assim vai. De acordo com a característica do... o trabalho que o cara desenvolve na cidade. Ou 
então assim, simplesmente, não, bota ele com um sorriso legal, tal, a cor da camisa do partido, 
o símbolo do partido. Às vezes nem isso. Bota só um “oi”, um “legal”, um sinal de vitória, só. 
 
E quando eles não trazem esses elementos, como você faz pra identificar mais facilmente 
não só a semelhança física, mas também os adornos e adereços que deve criar? 
Eu vou procurar, justamente, eu peço, pelo menos, umas quatro fotos pra conhecer melhor o 
personagem, vamos dizer assim. Às vezes eu faço algum questionamento sobre como é a 
pessoa, o que ela faz, tal, e aí quando eles dizem: “Não, é coisa simples”, eu não... faço só o 
desenho normal, tal, coloco a cor da camisa, o sinal de “ok”, tal. Mas, às vezes, quando eu 
percebo que ali eu posso tirar mais eu dou só uma melhoradazinha em alguma coisa assim, 
crio algum elemento a mais, proponho outra pose. 
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É comum quando você produz uma arte serem solicitadas alterações? Tem alguns 
elementos que são mais procurados? 
Acontece muito, mas não é assim... não é sempre, né. Às vezes, o cara... é aquilo ali mesmo. 
Botar o cara com uma pose legal e é aquilo mesmo. Mas, às vezes, acontece da pessoa dizer: 
“Não, a cor da camisa não é essa, é outra”, ou então, vamos dizer, um verde: “Não, esse verde 
é mais escuro”, ou então dizer assim que o símbolo tem que tá no peito, ou o símbolo tem que 
estar segurado nas mãos, detalhes bestas assim, mas é mais de pose, né? De fisionomia, 
normalmente num dá problema não. 
 
Há casos de candidatos que preferem trocar a representação de camisa e sapato social 
por camisa gola polo e tênis para passar uma imagem menos formal e tentar se 
aproximar do público. Você também usa essa linguagem? 
Acontece. Tem. Muitos fazem isso mesmo. Tem porque, às vezes, o cara, por exemplo, eles 
me mandam uma foto do cara todo formal, camisa ensacada, tal, anda social, mas eles pedem: 
“Não, bote uma camisa de botão mesmo, mas desensacada, manga um pouco dobrada”, né, 
deixa ele mais à vontade, né? E o sapato, “bote um sapatênis”. Não um tênis, mas um 
sapatênis. E a calça, “bote uma calça jeans”. Justamente pra popularizar mesmo o elemento. 
Mas já fiz, inclusive, de um cara que era um candidato do PSC, que ele é evangélico, e ele 
pediu pra ficar parecendo um pastor mesmo. Com gravata, bíblia na mão. Aí depende, 
realmente, de como o cara quer se apresentar pra o povo. 
 
Você acha que a caricatura tem esse objetivo de quebrar a seriedade e dar um tom mais 
coloquial ou ela também pode manter a seriedade? 
Não, pode manter também, é. Depende muito do estilo do desenho que a pessoa quer. O 
desenho tanto pode ser despojado, alegre, estilo cartum, ou pode ser estilo mais fotográfico, 
mais realista, mais, é... meio termo, meio quadrinho adulto, né? Pode ser o próprio mascote 
como cartum, que eu já fiz também. De transformar aquela pessoa num personagem de 
quadrinho. Por exemplo, mantendo as características dele, tal, e o resultado também foi muito 
bom. Porque quando o personagem é mais simplificado, quanto mais simplificado, mais fácil 
de trabalhar, né? Então, uma ilustração com muito detalhe, a pessoa não pode, por exemplo, 
é... de uma pose pra outra a coisa muda, e, assim, de uma pose pra outra a característica do 
personagem pode... da pessoa, pode mudar no desenho e pode não criar aquela identidade 
muito forte, né? Porque quanto mais fiel você for ao desenho, mais perfeito tem que ser o 
desenho. Não pode ter muita falha, não pode ter muita distorção. Já o estilo mais caricaturado, 
mais cartum, você pode, vamos dizer assim, distorcer um pouco a fisionomia da pessoa, mas 
mantendo aquelas características dele porque aí você tem a... como é que chama? A margem 
de erro, né, vamos dizer assim, pra você trabalhar. 
 
Quais as características da caricatura que estão sendo mais atrativas pra esse público? 
Principalmente a simpatia, né? Que tem que transmitir simpatia com seriedade ao mesmo 
tempo. Você não pode fazer uma coisa muito extravagante, né? Então, mas, ao mesmo tempo, 
o cara, normalmente, os candidatos ficam sem jeito pra bater foto, né? O sorriso é falso. O 
sorriso de foto de político é falso, né? E no desenho a gente consegue deixar ele um pouco 
mais à vontade, mais, vamos dizer assim, mais... é... sorriso livre, né, sorrido mais 
espontâneo. A gente mesmo não fica aquela coisa 100% real, mas, assim, é o que o povo 
percebe, né, assim, acaba, é... transmitindo essa ideia de simpatia. 
 
Qual você acredita que deve ser o objetivo do candidato quando ele encomenda esse tipo 
de trabalho? 
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É um pouco de tudo isso, porque, assim, como mascote, como desenho ele tem mais 
possibilidade de trabalhar aquilo ali. Como eu lhe falei, você pode fazer um adesivozinho pra 
caderno, né? Você pode desenvolver brindes pra distribuir com os eleitores de uma forma que 
não agrida a lei eleitoral. Já a foto é mais complicado, porque foto é aquela coisa muito séria e 
tal. Ninguém, dificilmente alguém pega e guarda depois pra ficar olhando pra cara da pessoa. 
Já o desenho não. O desenho é uma coisa que você... Até hoje, se você procura, você 
encontra, vez por outra, você ainda encontra adesivo de Ricardo Coutinho pregado na traseira 
de algum carro, entendeu? Porque teve gente, eleitor dele, fiel, que nunca arranca aquilo ali 
não. Ficou como símbolo dele, né? E o desenho tem essa força, né, de atrair, como eu lhe 
falei, crianças. Criança gosta de desenho. Aí você faz um personagem desse aí, faz ele preto e 
branco pra criança colorir, entendeu? 
 
E aí pela criança ganha o adulto? 
Exatamente. O pai vê a criança, simpatizou com aquilo ali aí fica: “esse cara é gente boa, 
viu?” Isso, de certa forma, influencia, né? 
 
Você acha que a caricatura pode trazer algum risco pra uma campanha política? 
Se for um trabalho muito grosseiro e que deturpe a imagem do candidato. Ou então mostre 
uma imagem que ele, realmente, assim, totalmente contrária do que ele quer apresentar. Aí eu 
acho que não é legal, por exemplo, no caso eu senti isso, na época da campanha, que tinha o 
mascote de José Maranhão, usaram a figura do Mário Brother, se eu não me engano, né, 
Super Mário Brother, e eu via o resultado nos sinais de trânsito que distribuía os bonecos. Era 
interessante, justamente, a receptividade de um e de outro boneco. Não porque o cara fosse 
votar naquele candidato, mas, às vezes, o tipo do adesivo era mais atrativo do que o outro. Às 
vezes eu via mais entrega de um do que de outro, né, e você na rua mesmo você já percebia 
também a diferença da quantidade de adesivo de um e a quantidade de adesivo do outro. E 
houve até um certo comentário negativo por ter usado a imagem de um personagem que tem 
direitos reservados de imagem, tudo, e se associar a um bonequinho desse. Na época gerou-se 
até um “será que pediram licença pra usar isso aí”, né? Quer dizer, de certa forma, já era 
negativo pra o candidato tá sendo... não o candidato, mas quem fez aquilo tá sendo desonesto 
por ter usado uma imagem que não era sua pra beneficiar um candidato. Uso indevido de 
imagem. 
 
Tinha mais receptividade o desenho do Mário Brother do que os outros? 
Não. O contrário. É porque eu não lembro direito como era o personagem, mas era o próprio 
Mário Brother, vermelho, tal, aquele bonezinho, tal, com a caricatura do candidato, né? Ao 
invés do Super Mário Brother, o candidato. Aí, de certa forma, não é muito bem visto isso, né, 
de se usar uma imagem que é popular, né? O Super Mário Brother é um personagem de game, 
né, muito popular. Não sei se o resultado também influenciou. Prova disso é que não deu 
muito resultado pra o candidato, né? 
 
Você acha que isso é uma tendência no mercado publicitário? 
Não acho que seja uma tendência, mas, assim, o pessoal tem solicitado mais assim, é... como 
uma alternativa, né? Além da foto, usar um mascote. Não é que a pessoal só trabalhe aquilo 
ali. E também, assim, não é que isso tenha virado moda, mas as pessoas viram que o resultado 
é legal e acabam agregando mais esse, vamos dizer, mais essa forma de apresentação do 
candidato, né? Realmente, pra mim cresceu muito desde a primeira vez que eu fiz até hoje 
tem aumentado a demanda. Acho que vai chegar um tempo que um ou outro vai fazer. Se não 
banaliza, né, todo mundo fazendo. Vai ser um festival de desenho animado. Mas eu já fiz até 
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animação também, pra campanha de um candidato usando um diálogo do candidato 
adversário, assim, fazendo uma sátira ao candidato em animação mesmo. É uma charge 
animada. 
 
Mas foi usada na campanha? 
Não... Foi usada, mas assim... Sim, mas em mídias sociais, né? Eu não sei se vai fazer parte 
da campanha, mas pode ser até uma tendência, né, também, o pessoal fazer isso de usar, é... 
que não é uma coisa legal, você usar uma imagem de um outro candidato, mas sua própria 
imagem também pode, você pode fazer animação. Pra rede social, ela é um pouco mais 
maleável, né, a Justiça Eleitoral. Pode algumas coisas que na televisão não pode, tal. Hoje em 
dia não se pode mais. 
 
Já começaram as solicitações desse novo modelo de caricaturas animadas? 
É. Por enquanto eu fiz uma. Na época do Ricardo Coutinho se fez animaçãozinha básica com 
o próprio mascote, né? Na campanha se fazia algumas coisas assim. Mas, assim, não eu. Mas 
a própria agência se encarregou de fazer essa animação. Mas essa que eu fiz foi a pedido de 
uma agência que eu já entreguei a animação pronta, que era um diálogo, né, entre um 
candidato e parentes do candidato. Agora, como o custo é muito alto pra animação, 
normalmente, não compensa. A não ser que seja uma coisa realmente muito grande, né? Mas 
aí, às vezes, não compensa fazer animação. Porque animação de diálogo demora muito tempo 
pra se produzir e, às vezes, é muito longo e o custo de animação é por segundo de animação. 
Aí o orçamento fica muito estourado. 
 
2.2 Segunda Entrevista 
 
Como começou a iniciativa de usar as caricaturas como mídia de propaganda política? 
Começou com... eu já fazia caricatura pra jornal e o estilo de caricatura que eu fazia era bem 
diferente da caricatura tradicional, né... Então, ela é mais assim... lembrava mais o estilo 
mascote. E ocorreu que, durante a eleição de 2010, Ricardo Coutinho já tava, assim, numa... 
as pesquisas mostravam que ele não ia conseguir chegar, talvez, ao segundo turno, e, assim, 
de última hora, tiveram a ideia de dar uma alavancagem na imagem dele, assim... Porque ele 
tem aquele jeito sisudo, né, de... era abusado, ser muito arrogante, né... e, assim, a aparência 
física dele também gerava muito comentário e tal. É... pediram pra eu fazer, vamos dizer 
assim, dar uma melhorada no visual dele, né? Visual que eu digo, assim, deixar ele mais 
simpático, né, mais agradável visualmente, é... tirar aquela cara sisuda dele. Aí foi quando, de 
última hora, a agência que fazia a campanha política dele, vendo uma situação que tava meio 
complicada, né, aí ligaram pra mim pra, é a Mix Comunicação, na época, era quem fazia a 
campanha eleitoral dele, né? Aí me pediram pra criar, dar uma outra cara ao candidato, né, 
através da caricatura, que era uma coisa que era agradável, o pessoal achava que ia atrair o 
público mais jovem e tudo mais. Aí eu tive o desafio de fazer uma caricatura de uma pessoa 
que, assim, não tava... não tinha um rosto muito bem definido, tal... Aí eu digo: “rapaz, é 
complicado fazer uma caricatura assim, né?”, porque caricatura, geralmente, a gente distorce, 
né... Aí eu tive a ideia de fazer uma caricatura ao contrário: melhorar o visual, né? Então, 
tornei o candidato mais simpático, ajeitei algumas nuances no rosto dele, tal, e o traço ficou 
bem cartum, né? E aconteceu que foi aprovado e foi um sucesso. De repente, aqueles... 
imprimiram adesivos e mais adesivos. Esses adesivos se espalharam por aí afora. Aí tinha 
criança que o pai votava em Zé Maranhão, aí a filha botava o adesivo de Ricardo Coutinho no 
caderno, isso nas escolas. Era o que mais se via, porque fizeram aqueles adesivozinhos de 
recorte, né? E o negócio pegou. Aí começaram a fazer display, boneco pra lá, boneco pra cá, 
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aí a coisa se espalhou. Resultado: houve uma reviravolta na campanha e o candidato acabou 
ganhando, né? Isso ouvi da própria... do próprio comitê, lá com o pessoal elogiando o trabalho 
e que, assim, foi fundamental pra essa mudança, né, de rumo da campanha, né, esse boneco. 
E, a partir daí, com o resultado desse, vários, vários, vários candidatos passaram a me 
procurar. Não só daqui, mas de outros estados. Aí pronto, a partir daí, toda eleição sempre 
aparece um candidato assim pra tentar, através da caricatura, fazer o diferencial, né? 
 
Esse processo criativo da mascote foi totalmente sozinho? 
Não. Eu tive orientação do marketeiro político, né, dele. Na época, foi Jurandir Miranda, que 
me consultou. Foi ele quem teve a ideia de fazer o mascote, né, isso tudo partiu dele, não foi 
de mim. É... e foi, assim, foi uma estratégia fantástica da parte dele porque ele encontrou a 
solução naquele momento, né? Não encontravam de jeito nenhum, em texto, em áudio, num 
sei o que, em vídeo, em nada. Com nada tava funcionando. Quando chegou o mascote, deu 
certo. Deu uma alavancada, né? Mas assim, não é que ela foi fundamental, mas ela foi muito 
importante nesse momento. Isso dito por... pelo pessoal mesmo da campanha, entendeu? 
Assim, eu tive um retorno muito bom do próprio pessoal do comitê, que disse que o resultado 
foi muito bom por conta da caricatura. E, assim, o que é interessante de ver é que a forma 
como a caricatura foi feita foi pra tentar deixar ele mais... assim... agradável possível pra 
todos os públicos: infantil, adolescente, adulto. Por que o infantil? Porque o filho, às vezes, 
puxa o voto do pai. O pai vê o filho contente com aquilo ali, ele vai agradar o filho, né? Às 
vezes acontece muito isso. É como eu lhe disse: como tinha... é... como tinha criança que 
usava no caderno o adesivo dele, quando o pai votava noutro candidato e, assim, dentro de 
casa não tinha... não se criou essa rixa, né? Então, foi uma coisa que foi conciliadora também, 
vamos dizer assim. E a partir daquele momento que se espalhou, né? Todo candidato da época 
passou a afazer também o seu mascote. Então o que mais se via adesivo nos carros de 
candidato. Não se podia mais fazer camiseta, não se podia fazer mais outdoor, então, a única 
forma que eles encontraram foi essa mídia nova e atrativa, né? Era a caricatura.  
 
Qual a diferença entre a caricatura produzida para a imprensa e aquela produzida para 
os candidatos políticos? 
Porque na imprensa, a gente usa a caricatura mais pra... é... vamos dizer: pra criticar, né, pra 
relatar algum fato através da charge, né? E, nesse caso, não. Vamos ver, é quase um trabalho 
publicitário mesmo. De você melhorar a imagem de uma pessoa. Não criticar a pessoa, né? 
Então, a tendência é você melhorar a imagem, né, ali através da caricatura. Então, eu costumo 
dizer que é uma caricatura ao contrário. Né? É uma contracaricatura. Então, é a caricatura a 
favor.  
 
Com relação à caricatura que você indicou como a mais representativa para o ano de 
2012, como aconteceu o processo de criação? 
É. Exatamente. No caso aqui de 2012 eu fiz pra João Pessoa e pra Campina Grande, né? 2012 
foi Romero Rodrigues também. Isso, pronto... Então, eu fiz Campina Grande e fiz João 
Pessoa. No caso aqui, eu fiz Estelizabel, que teve um resultado mediano porque era uma 
pessoa completamente desconhecida, né, a candidata, ela também tinha um aspecto muito, 
assim, sisudo, né, ela não... não era muito agradável o jeito dela, assim, ela nunca foi muito 
de... uma pessoa muito, assim, extrovertida. E a gente tentou passar aquela imagem de que era 
uma mulher, na época Dilma era presidente, né, então, se tinha muito essa imagem de vamos, 
vamos mudar, né, vamos dar poder, empoderar as mulheres. Então, a gente trabalhou muito a 
ideia do... do... da femini... da feminilidade, né? Tanto é que o símbolo do PSB é o girassol e 
a gente usou o girassol como adereço do cabelo dela, né? Então, tornou ela mais feminina, né, 
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vamos dizer assim. Só que, assim, não teve o resultado porque o candidato, né, adversário era 
muito mais forte e era, no caso, Luciano Cartaxo, né, que hoje até ainda é prefeito, foi reeleito 
prefeito, né? E em Campina Grande, eu fiz do... na época também era o Romero Rodrigues e 
o resultado foi muito bom, ele foi eleito também, né? E o Romero era um candidato 
simpático, né, gente boa, e tal, aquela coisa, ele, assim, tem um perfil muito simples. E foi 
fácil trabalhar o dele. Não tive muito trabalho não. Foi retratar o que ele é, na verdade. E o 
resultado foi positivo.  
 
E o de Estelizabel, como foi a contratação? 
A contratação foi... já foi antecipada, na verdade, de Estelizabel. Pelo resultado que houve na 
de Ricardo Coutinho. Como era o mesmo pessoal que apoiava, o que fez a campanha de 
Ricardo, então eles já se anteciparam e, logo no início, já lançaram a candidata com o 
mascote, né? O trabalho que deu foi somente adequar o estilo ao que era o de Ricardo 
Coutinho, né, que ficou tudo o mesmo estilo, que é uma coisa que, assim, é meu. Esse estilo 
eu desenvolvi e é o estilo que o pessoal procura porque é um estilo muito personalizado, né, e 
que deu certo na primeira e tem dado certo nas outras. Em alguns casos é questão... não se faz 
milagre também, né? Mas, assim, ajuda muito, né, nesse caso.  
 
O processo criativo do desenho dela teve participação de alguém também? 
Teve. Justamente... quando eu faço isso, eu, geralmente, eu não conheço a fundo o perfil do 
candidato, né, e nem sei exatamente o que... o que tão querendo passa pra o público, então eu 
preciso que digam, realmente, o que é que você quer que transmita através do desenho. 
Através do desenho vou tentar passar todas as características que eles querem transmitir.  
 
Quais são os elementos visuais que você usa pra reproduzir essas noções de afetividade? 
Primeiro, o olhar, segundo o sorriso. Duas coisas que determinam muito a carac... a 
personalidade da pessoa, né? A pose, as cores, a roupa. É uma combinação de elementos que 
fazem com que o desenho, assim, fique... vamos dizer assim, transmita a imagem da pessoa, 
mas de uma forma mais positiva do que realmente ela é, entendeu? Isso faz parte do... do 
mesmo processo, por exemplo, de criação de personagem pra quadrinhos. Você quando tá 
criando um personagem pra quadrinho, você tenta fazer daquele personagem ter a 
característica que você quer que o leitor sinta, é... viva, né, seja ele é... alegre, triste, 
depressivo, raivoso, tal, num sei quê... através das feições é que você consegue determinar o 
personagem, né? No caso desse, de caricatura de político, eu não posso ter legenda, eu não 
posso ter fala, eu não posso... Então, tenho que transmitir com expressão facial mesmo, né? 
Então, não tem outro jeito. É tentar transmitir através de poucos traços aí a personalidade do 
candidato. Nesse caso específico, foi mais baseado em mascotes comerciais publicitários, do 
que de quadrinho ou de qualquer outra coisa, né? O quadrinho, é... de certa forma, tem tudo 
isso. Porque tudo isso vem da linguagem do quadrinho, do cartum também, né, que eu faço. 
E, assim, no desenho você tem que ser o mais preciso possível na expressão facial pra poder 
transmitir o que você quer. E ainda mais quando você não tem fala, né, não tem balãozinho 
pra dizer o que ele tá falando, pensando, tal... Então, através do olhar, do gesto, você tem que 
dizer tudo.   
 
Com relação à caricatura que você indicou como a mais representativa para o ano de 
2014, como aconteceu o processo de criação? 
Pronto. Cida. Foi um fato interessante esse de Cida. No caso de Cida, ela, por ser deficiente 
física, né, ter necessidades especiais, portadora de necessidades especiais, é... tinha um 
desafio, né? Que a gente não podia esconder isso na campanha, que ela era portadora de 



150 

 

necessidades e, inclusive, ela usou, assim, explorou esse lado também, né? Era uma candidata 
especial mesmo. E aí, assim, pelo fato também de ser mulher, que já é um desafio também tá 
candidata mulher portadora de necessidades, né? Então, o desafio foi fazê-la também muito 
feminina, muito atrativa visualmente, sem esquecer que ela era portadora de necessidade. E a 
gente não ocultou isso. Pelo contrário, a gente evidenciou, mas de uma forma que ficou 
agradável e ficou... né, assim... ficou, vamos dizer assim, muito... como eu diria? É... 
simpática. Uma forma simpática. Uma forma mais assim, até educativa, lúdica, né? Entendeu? 
A forma como a gente usou o fato dela andar de muletas, não ocultamos nada disso na 
caricatura.  
 
Essa decisão foi sua? 
Eu sugeri. E foi acatado. Eles assim... eu perguntei: “vocês querem só de busto pra cima? Vai 
ser só isso?”. Porque normalmente a gente faz o bonequinho de corpo inteiro. Se eu for botar 
de corpo inteiro, eu não tenho como esconder que ela usa muleta, né?  
 
Teve algum trabalho que foi e voltou? 
Felizmente, esse trabalho que eu faço, geralmente, eu acerto de primeira. É muito difícil o 
cara: “não... não gostei do olho, não gostei da boca e tal...”. Geralmente eu faço pra acertar.  
 
Você chegou a ter contato com os candidatos alguma vez ou só com a equipe? 
Não. Tive só com a equipe. Só com a equipe. Mas eu, assim, o contato que eu tive, por 
exemplo, com Ricardo Coutinho e sei que ele gosta muito do trabalho que foi feito. Entendeu? 
Então, ele conhece meu trabalho. Mas como eu nunca fui muito de me aproximar de político, 
apesar de conhecer muitos, mas eu evito a proximidade porque eu, assim... pra mim é muito 
profissional esse trabalho. Agora, lógico, se eu sentir que aquele candidato não é realmente, 
assim, não me interessa trabalhar pra ele... se eu achar até que eu vou tá trabalhando pra ele, 
sendo que eu sou contra os ideais dele, tal, pode ser que eu recuse o trabalho. Interfere 
também na minha criação, entendeu? Porque eu tenho que ser honesto também nesse ponto, 
né? Porque eu não faço só pelo dinheiro também, né? Lógico, todo mundo quer dinheiro, eu 
trabalho por dinheiro, mas em alguns casos você... há casos que você, assim... o lado pessoal 
fala mais alto, né: “não, num acho legal, é... fazer a propaganda de alguma coisa que eu não 
concorde”, entendeu? 
 
Com relação à caricatura que você indicou como a mais representativa para o ano de 
2016, como aconteceu o processo de criação? 
Nesse caso ele já estava, quatro anos depois de muita pressão já cabelos brancos, né? Ele já 
com outra postura, né? Então, foi mais fácil trabalhar. Reeleição, né? Ele foi candidato a 
reeleição. Pra não repetir a mesma coisa que já estava lá nos carros... até um fato interessante 
que eu achei que o adesivo de Ricardo Coutinho ele perman... ainda hoje se você andar pela 
rua você encontra o adesivo todo desbotado do que tem ele como girassolzinho, né? Ficou. 
Aquilo ali marcou muito, então não queriam repetir o mesmo boneco. Então, fiz uma 
releitura, já atualizando, botando cabelo mais branco e tal, muda óculos.  
 
O que alterou? 
Aí foi gesto. O primeiro a gente fez uma coisa mais assim... era a primeira vez que a gente 
tava fazendo, a gente tava experimentando o modelo. Então, a gente fez uma coisa mais dura, 
mais... o candidato em pé, com a placa na mão. Esse outro não. A gente já fez uma coisa 
brincando, ele apontando a plaquinha pra cá e tal, outros gestos. A gente, vamos dizer assim, 
humanizou mais o desenho. Deu mais vida a ele. Fez mais poses e tudo mais. E, a partir daí, 
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todo trabalho que eu faço, normalmente quando eu faço a caricatura, em vez de fazer de uma 
pose estática, tipo foto de candidato, eu já proponho quatro ou cinco poses diferentes, né? Que 
aí fica mais... fica um trabalho mais dinâmico, né, a apresentação fica mais dinâmica. Dois 
mil e doze foi o ano que bombou. Nesse ano, fiz, no mínimo, umas 10. Aqui e Fora. Fiz pra 
Maranhão, interior de São Paulo. Interior da Paraíba, Pernambuco. Eu elegi um prefeito no 
interior de Pernambuco, em Petrolina. E, nesse caso, foi até interessante, porque fiz prefeito e 
vice. Foi a primeira vez que eu fiz prefeito e vice. E, em seguida, fiz outro também, outro 
candidato, que, eu não tenho certeza também se esse foi eleito. Mas também fiz prefeito e 
vice. E já era uma inovação né, só se fazia do candidato principal, né? O cabeça de chapa. 
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3. Entrevista com Eduardo Mesquita  
 
Como a 3ponto0 começou a fazer caricaturas para campanhas eleitorais? 
A 3ponto0 é uma agência que procurou fazer uns trabalhos diferentes no mercado porque os 
sócios, as pessoas que fundaram a 3ponto0, que sou eu e Natan Batista, a gente já trabalha já 
no mercado há bastante tempo. A gente resolveu se juntar e juntar os nossos clientes e 
oferecer o mix de comunicação maior. Isso foi em 2012. Na verdade, a gente tinha se 
conhecido numa pós-graduação em Comunicação Digital, é... terminou essa pós-graduação, a 
gente passou a trabalhar junto em campanha, em 2012, campanhas eleitorais em 2012. Foi 
quando surgiu nosso primeiro contato com o meio político, fazendo campanha de prefeituras 
no interior da Paraíba, aí surgiu a oportunidade da gente fazer várias coisas. Identidade visual, 
caricatura... Foi, assim, foi um bum grande, naquela época, em 2012, o desenvolvimento de 
caricatura em campanha política. Aí a gente fez sites, fazia sites, fazia redes sociais, e também 
juntou esse mix, essa ideia de caricatura e jogar ele também pro lado digital. Aí foi quando 
surgiu essa primeira ideia de trazer a caricatura pro meio digital. Não só cartum, mas a 
caricatura em si. Né... tentar animar um pouco a caricatura. Surgiu a partir dessa... de 2012, 
que surgiu essa ideia de trazer a caricatura, é... animar a caricatura também, né? Aí, depois 
disso, 2012 terminou, a gente se juntou e resolveu montar a 3ponto0, né, a agência de 
comunicação e marketing.  
 
Em 2012 vocês já começaram identificando essas demandas?  
Já. A gente já começou já com esse seguimento.  
 
Quem começou? Já foi Masinho, desde o começo?  
Quem fazia nossas caricaturas era Masinho e Natan. Ele também fazia algumas coisas. Tá 
entendendo? A maioria do serviço era Masinho, que era o terceirizado da gente, na época.  
 
Como acontecia o processo de produção? 
Quando a gente fechava a campanha completa, a gente fechava tudo. O pacote completo, 
certo? Aí incluía questão de áudio, incluía a questão de jingle, incluía a questão de site, redes 
sociais. Dependendo da campanha, se foi com marketing político ou não, certo? Os que 
fecharam com marketing político entrava todo esse pacote, site, redes sociais, caricatura, 
identidade visual, toda a produção e site também. Aí, durante a campanha, estrategicamente, a 
gente ia lançando novidade. E uma dessas novidades, no meio da campanha, era a caricatura. 
Tá entendendo? Então, já que nós éramos responsáveis pela estratégia da campanha, por 
elaborar planejamentos, é... elaborar o planejamento estrategicamente da campanha, a gente 
dividia em etapas. “Vamos lançar o site primeiro. Aí, agora, então, a identidade da campanha 
já está encorpada na cidade, então vamos criar uma novidade. Vamos lançar a caricatura”. Foi 
aí que surgiu o lançamento da ideia da caricatura na campanha política. A gente inseria a 
caricatura como uma novidade. Como um... pra que a campanha ela num... ela continuasse 
num ritmo crescente. Não se tornasse monótona. Aí a gente inseria a caricatura na metade da 
campanha.  
 
A ideia, então, veio de vocês e não dos políticos? 
Não. A gente que oferecia, que a gente já tinha já. É... o contato com esse produto e já 
trabalhava e a gente pegava e oferecia porque era novidade pra muita gente.  
 
E vocês tiveram o primeiro contato com esse produto onde? 
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O primeiro contato que a gente teve, acho que foi na primeira campanha de Ricardo Coutinho. 
Acho que foi em 2010. É, 2010. Primeiro contato que a gente teve. Que a gente também 
participou em algum processo de criação de algumas caricaturas dele, certo, dentro da 
campanha. Mas não foi fortemente. Não foi... a gente participou inserido, mas não tão 
próximo, certo? 
 
Como é feito o pedido para o processo de criação? 
De acordo com a identidade que a gente desenvolve da campanha política, ela vai seguir, 
basicamente, a mesma linha, o mesmo princípio. Então, as cores da camisa, o tipo da camisa, 
dependendo do candidato, se ele for jovem, se ele for um pouco mais de idade, se ele tiver 
características bem peculiar da região, de acordo com, é... o cenário político, a gente 
desenvolve a caricatura, certo? Por exemplo, esse ano de 2016, ano passado, é... a gente 
começou, é... nossas caricaturas evoluíram, inclusive. Elas pegaram um ar mais moderno, das 
caricaturas que a gente começou a fazer em 2012, por exemplo. Em 2012 e em 2014 também, 
campanha pra deputado, certo? É... as caricaturas que a gente, é... fazia em 2012, é... ela era 
muito cor sobre cor. Ela não tinha camadas de... que você pudesse visualizar elas em outra 
dimensão. Efeitos visuais. Aí começou a trabalhar, esse ano, com camadas, com efeitos 
visuais, né? Por exemplo, é... candidato que a gente botou com a roupa mais alinhada, uma 
blusa social, mais formal, é... a gente mudou no meio da campanha porque a gente viu a 
necessidade da... do candidato se aproximar mais com a juventude. Então a gente já colocou 
uma camisa polo, ou uma camisa básica, como essa aqui, tá entendendo? Por exemplo, o 
sapato, a gente já não botava um sapato, botava um tênis, pra poder a gente trazer o candidato 
se aproximar como público que a gente tava querendo se aproximar... é... chegar, chegar 
perto, que é o público jovem. Aí a gente mudou, começou a trabalhar a forma e depois foi 
mudando, como passar da campanha.  
 
Quem identificava essas necessidades? Vocês ou os candidatos?  
Não. O candidato, ele sentia, essa necessidade e, através do núcleo da coordenação estratégica 
da campanha a gente realmente via essa necessidade e mudava. Né, se a gente sentisse que 
não era para mudar, a gente não mudaria. A gente conversaria com o candidato e dizia: “Ó, 
não vamos mudar porque é esse seu perfil. E se você mudar, você vai perder um público-alvo, 
um público fundamental da sua campanha”. Mas como a necessidade, realmente, ela vinha 
pra melhor, a gente procurou mudar, né, pra poder também atingir outro público. É tanto que 
teve, é... por exemplo, em Caaporã, é... eu posso depois passar pra você, a primeira caricatura 
que a gente fez em 2012, do candidato e, a segunda caricatura que a gente fez, já com a 
roupagem moderna do mesmo candidato em 2016. A gente pode até passar isso pra você, pra 
você comparar um pouco a evolução do trabalho que foi feito.  
 
Qual o potencial que a caricatura possui de diferente das outras mídias utilizadas nas 
campanhas eleitorais? 
O que difere a caricatura das outras mídias é porque ela é mais bem vista, é mais receptiva ao 
público, né, do que, por exemplo, a gente elaborar um panfleto com várias propostas de 
governo, da campanha eleitoral e, por exemplo, a gente elaborar uma caricatura, que é algo 
bem mais aceito, bem mais, é... receptivo do público do que, por exemplo, um papel com a 
foto, né? Comparado com um papel e uma foto as pessoas elas veem aquele desenho, é... de 
uma forma melhor. Eles conseguem ver aquele desenho como se fosse algo, é... mais 
animado, mais alegre, mais extrovertido, do que somente uma foto, um papel, né? 
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Você acha que a caricatura consegue desenvolver mais afeto no público do que as outras 
mídias? 
Com certeza. Com certeza. A caricatura ela tem esse lado afetivo, né? Por ela trabalhar com 
criança também, por remeter ao público jovem. Porque, geralmente, a caricatura é desenho. 
Então, a criança ela vai e pega e leva pra sua casa, entrega pro seu pai: “Ó, vote nesse 
candidato. Olhe a caricatura dele”. Nesse aspecto emotivo, a caricatura tende a crescer muito. 
Por quê? Porque ela vai... ela entra de encontro com vários públicos, né, desde a criança ao 
adolescente, até o mais velho. Ela consegue adentrar entre esses públicos. Por quê? Porque, 
por ela ser mais alegre, por ela ser mais emotiva, ela é mais aceita. Ela é mais aceita por esses 
públicos. Pelas crianças, pelos jovens.  
 
É como se ela entrasse no universo lúdico e fugisse um pouco da realidade? 
É. Fugisse um pouco da realidade e, em vez de ser aquele negócio chato, só a foto do 
candidato, a gente pode tá brincando, né? É... dependendo do formato que a gente faça a 
caricatura na campanha política, ou maior ou menor, as pessoas colocam no celular, as 
pessoas colocam na sua moto, no seu carro, né? Colocam no seu caderno. Dá mais leveza pra 
campanha. E torna mais bonita também a campanha.  
 
Como você percebe a aceitação e a receptividade das caricaturas? 
A gente sente da seguinte forma: quando a gente lança a caricatura, principalmente essa época 
agora que a gente fez, ela partiu muito do candidato. Porque já viu em outros lugares, já viu 
adversários fazendo. Então, parte dos candidatos porque já viram em outros lugares, né, já 
viram em outras mídias, já viram em outros ambientes. Na maioria das vezes, por exemplo, 
esse ano de 2016, que passou, ele surgiu muito por conta do candidato. Não por conta de 
necessidade. Surgiu muito por conta da necessidade do candidato, porque muita gente fez, e 
se você não fizesse, você ia ficar pra trás. Né, mas a receptividade do público em geral foi 
grande. Digamos que mandava fazer cinco mil caricaturas, em duas semanas já tinha ido 
embora as cinco mil caricaturas. Por quê? Porque, realmente, a aceitação é maior. E as outras 
mídias eram mais difíceis de sair. Por exemplo, um panfleto, não saía muito, né? As pessoas 
iam no comitê perguntar se tinha caricatura: “tem caricatura? Tem”, aí distribuía. Às vezes, 
duas, três, eles levavam. Levava pro amigo, levava pra família. 
 
No campo de vocês, vocês chamam mais como: caricatura, mascote, boneco? 
É... boneco, né? A gente não pode confundir que existe boneco. Boneco é aquele inflável. 
Boneco é o inflável. Essa daí ela realmente é um adesivo, que se difere do boneco por conta 
do material, e, profissionalmente, a gente chama de caricatura, né? Mas outras pessoas 
também chamam: “Ó, eu quero um boneco”. Mas boneco, em si, ele é aquele inflável. Aquele 
grande, que pode ser feito com base na caricatura. Como por exemplo, existia um candidato 
que queria fazer, é... em PVC a caricatura dele, pra colocar na entrada, né, na entrada dos 
comícios, na entrada das ruas. Só que não foi permitido por conta do... da limitação da 
produção do material, né, nessa última campanha. É limitado o quadrado, o metro quadrado 
do material de rua. Cavalete não foi permitido. Vários materiais, vários formatos de mídia não 
foram autorizados pra essa campanha por conta da legislação. Mas queriam fazer, de um 
metro, um metro e meio, a caricatura num formato PVC, ou até boneco mesmo, mas não foi 
permitido. Por isso que não fizeram.  
 
Qual a percepção dos candidatos quando recebem as caricaturas? 
Eles começam a rir, assim. Eles começam a rir, eles começam a se ver na caricatura. E 
começam a rir: “Rapaz, ficou engraçado demais! Eu gostei. Tá parecendo demais. Tá 
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parecendo comigo 100%. Eu tô achando até que fiquei melhor!” – eles falam. “Rapaz, parece 
que eu tô até melhor aí na caricatura”. Porque a gente tenta trazer o máximo possível da 
realidade do candidato. 
 
Mas a intenção é sempre otimizar? 
Aí, por exemplo, às vezes tem candidato que tem uma papada maior, né, aí a gente pega e 
diminui um pouco a papada. “Não, diminui um pouco a minha papada aí”, aí a gente diminui 
o gogó, né? Diminui o gogó. Aí teve candidato que tava com um topete. A gente se baseia 
através da foto que a gente entrega pro caricaturista, né. Aí tinha foto que, por exemplo, o 
candidato tava com topete e com o cabelo grisalho e ele dizia: “Não, mas eu não tenho esse 
topete não. Também não tenho esse cabelo grisalho. Tenho aqui, mas é pouco”. Aí ele queria 
ficar melhor do que já era na caricatura, né? E, assim, sempre foi bem recebida, todas as 
caricaturas, graças a Deus. Teve uma só que teve uma divergência, que foi do Maranhão, a 
gente fez uma caricatura. Maranhão ou Teresina... Acho que foi o Maranhão. Foi no 
Maranhão que a gente fez. Acho que foi São Luis mesmo. Aí, é... a moça ela é morena. Pele 
de índia, né? Morena. A gente seguiu fiel à foto que foi enviada. Mas ela queria um pouco 
mais branca. Os traços dela também. Ela tem um rosto redondo, aí ela disse que não queria 
aquele rosto redondo, queria um rosto mais afilado. Aí coisa assim de ego, vai muito do ego 
do candidato, né? A ideia que ele tem da sua imagem não é a que tá exatamente na foto, é a 
que ele quer passar. A que ele quer passar, é por isso que ele usa a caricatura, né? Porque a 
ideia que ele quer passar pro público, pros eleitores não é a real que você tem da foto, mas é 
algo que você... idealizado. Algo que você se sinta melhor, que você se sinta prazeroso, que 
você se sinta mais alegre, que você se sinta até mais aceito, né, dependendo da rejeição do 
candidato. Às vezes você não é aceito aí com a caricatura às vezes você consegue ser bem 
aceito, né, você consegue ter um nível de aceitação maior com a caricatura. A caricatura ela se 
tornou uma febre, realmente. A aceitação dela é imbatível. Eu acho que não tem como deixar 
de ter, né, e o candidato que não tem, mesmo que ele não tenha o recurso necessário pra ter 
uma caricatura profissional, ele tenta buscar de alguma outra forma. É algum rabisco, algum 
desenho. Eu vi, realmente, caricaturas em campanhas por aí e, assim, fugia do padrão 
profissional, mas que tava ali e eles queriam porque queriam, né. Tentar de alguma forma 
atingir esse público, mas não sei se conseguiram, né? Mas pelo menos as que a gente fizeram 
todos foram aprovados, todos foram parabenizados.  
 
Como está a procura vinda de outros estados?  
É. Teve bastante pro interior da Paraíba, né? A gente fez. A gente fez pra Pernambuco e 
surgiu uma pra gente fazer no Maranhão. Surgiu outras regiões também. Assim, recebemos 
cotação também de outros estados, né, outras regiões que também se interessaram em fazer, 
mas acabaram não finalizando o processo de criação, né? Entrando no processo de criação, 
né? Resolveram fazer por conta própria ou com algum outro profissional, não sei ao certo, 
mas recebemos bastante demanda com relação à caricatura e é tanto que, pra essa campanha 
agora, estamos pensando em fazer um hotsite só pra vender caricatura. 
 
Quantas caricatura produziram na eleição passada? 
Mais de 10. Mais de 10, é. Entre vereadores e prefeitos. Mais de 10. Teve vereador que a 
gente fez duas ou três. A gente fez variações. Uma ele fazendo o “V”, outra ele fazendo um 
“legal”, né, outra ele fazendo só um “V”, outra ele fazendo só um “legal”. E o candidato que 
pede. Teve caricaturas casadas, né, caricaturas casadas entre o prefeito e o vice, né, e 
caricaturas individuais, só o prefeito.  
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Você identifica algum perfil mais recorrente de candidato que solicita esse tipo de 
mídia? 
É, assim, o perfil que, pelo menos apareceu pra gente, é um perfil mais de candidato jovem, 
né, homem, do sexo masculino, mas isso ele tá muito desmistificado, né, varia muito. Por 
quê? Porque hoje, muitas outras pessoas nos procuraram, inclusive pessoas idosas também. 
Pessoas idosas não. Pessoas com idade mais avançada. Queriam se aproximar também desse 
público jovem, mas por ser com uma idade maior, que tá também com uma caricatura pra 
poder se aproximar do público jovem. Então isso está muito desmistificado. Porque tá muito 
variado. Porque hoje, a campanha política ela se baseia na caricatura. Tão levando muito forte 
pro lado da caricatura. É tanto que existe candidato, em 2016, que procurou fazer primeiro a 
caricatura do que fazer a sua identidade visual. Primeiro fez a caricatura pra depois fazer a 
identidade visual. Tava pronta a caricatura, mas não tava pronta a identidade visual da 
campanha, a marca da campanha, né? Aí depois é que foi colocada a marca da campanha na 
caricatura, né, o número da campanha, depois, mas a caricatura já tava pronta. Essa 
necessidade foi muito forte agora em 2016. As pessoas estavam muito preocupadas em ter a 
sua caricatura. Candidatos que faziam a sua caricatura, mas guardava pra lançar pra 
campanha. Fizeram antes da campanha, mas só lançaram na campanha, mas deixaram já tudo 
preparado.  
 
Você acha que pode haver algum riso no uso das caricaturas? 
Não. Eu acredito que não. Mesmo porque a campanha ela não só se baseia na caricatura. 
Nesse lado alegre, nesse lado irreverente, né? A campanha ela tem várias outras ferramentas, 
várias outras ações que são até... é... que têm... que mostram realmente a cara do candidato, a 
seriedade da campanha. A campanha ela tem que ter seu lado sério e tem que ter o seu lado 
brincalhão, né? Na campanha, além da caricatura ela tem outras mídias, por exemplo, os 
vídeos, né, é... e o vídeo ele traz realmente a realidade do candidato, a proposta do candidato. 
Você vê realmente o candidato ao vivo, né, e que você escuta o candidato. Já a caricatura não. 
A caricatura é aquele momento eufórico da campanha, onde você vai te um bum todo, onde as 
pessoas vão se aproximar mais da campanha, vão se aproximar mais do candidato, mas não 
mexe com esse lado extrovertido e sério do candidato. Tem... todos têm os seus lados. A 
caricatura ela acrescenta na campanha, ela não toma o corpo total da campanha, né? É apenas 
uma das estratégias que é utilizados na campanha. Fora os outros meios digitais e os outros 
meios offline também, como tem é... o plano de governo, é, tem as propostas da internet, 
vídeos, é... o perfil do candidato, a história do candidato, e nem sempre isso a caricatura vai 
contar. Então a gente precisa de outros meios que são meios mais sérios, mas são meios 
relevantes pra poder tá fazendo, criando o corpo da campanha.  
 
O que pretende alcançar quando insere a caricatura no mix de marketing? 
A caricatura quando estra na estratégia da campanha, ela entra exatamente pra você quebrar a 
mesmice da campanha e ter algo novo, algum diferencial. A caricatura ela entra junto com a 
juventude, que a juventude que abraça uma campanha política, ela quer ter a caricatura do seu 
candidato, né? Por exemplo, existia campanha que a juventude ela tava querendo se 
mobilizar, mas ainda não tinha se mobilizado nas ruas porque elas queriam a caricatura do 
candidato. Então, ela entra com o perfil estratégico. Pra quê? Pra você juntar o público da 
campanha e fazer com que as pessoas se engajem mais na campanha. Ela tem um ponto 
estratégico muito forte na campanha, que é fazer com que a juventude, ela mesma, abrace a 
campanha, com apelo emocional. Com apelo alegre, com apelo descontraído, né? E fazer com 
que as pessoas se mobilizem, né, fazer com que as pessoas se engajem mesmo na campanha. 
Esse é o objetivo estratégico da caricatura.  
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É possível mensurar a contribuição das caricaturas para as campanhas? 
Tem. A gente sabe muito pela questão da necessidade do material. Por exemplo, se a gente 
sabe que fez, por exemplo, 10 mil caricaturas pra uma campanha e isso vai embora 
rapidamente, e as pessoas começam a cobrar, começam a pedir: “Ó, tá faltando caricatura”, 
então a gente sente que, realmente, aquilo ali surtiu efeito, deu o resultado que a gente queria 
e se querem mais é porque foi bem aceito. É diferente de material que termina a campanha e 
tá lá em estoque, que tá arquivado, né, que sobrou, que ninguém quis. É através desse clima 
que a gente sabe que realmente teve um retorno positivo. Teve caricatura que saiu assim, 
cerca de 50 mil caricaturas. E, assim, não saíram todas de uma vez. Saíram por etapa. Aí 
saíram 10 mil, aí depois saíram mais 20 mil, tudo em adesivo. De tamanhos diferentes, né, 
maior ou menor. 
 
Você acha que as pessoas preferem colocar o adesivo de uma caricatura do que da 
fotografia de um candidato? 
Por exemplo, o material de identidade visual da campanha tem o adesivo perfurado, de carro, 
né? O adesivo perfurado do carro ele, por exemplo, é com a foto do candidato e a foto do vice 
candidato, geralmente. Surgiu durante a campanha alguma necessidade de as pessoas 
quererem botar o adesivo perfurado da caricatura do candidato. Então, foi feita uma adaptação 
do formato do adesivo perfurado em vez da foto do candidato, com a caricatura do candidato 
pra poder atender essa necessidade que surgiu durante a campanha porque eles queriam 
adesivar o seu carro, não com a foto do candidato, mas com a caricatura do candidato.  
 
Teve algum candidato que preferiu trabalhar mais a caricatura do que com a própria 
foto dele? 
Teve. É tanto que, por a gente utilizar, digamos que, no momento estratégico da campanha em 
diante, passou até... deixou até de ser usado a foto dele nas outras mídias. Por exemplo, na 
internet, a caricatura dele, é... em vídeo ia a caricatura dele. Prevaleceu mais a caricatura dele. 
Deixou mais de ser usada a foto. Mas não deixou de ser usada totalmente, mas passou a ser 
usado mais a caricatura.  
 
Você consegue identificar os elementos da caricatura que conseguem alcançar o afeto do 
público. 
Cada pessoa tem a sua característica particular, certo? Então, cada pessoa tem algo diferente 
da outra que ela te chama mais atenção do que a outra. É, por exemplo, às vezes a sobrancelha 
mais baixa que a outra, tá entendendo? Isso às vezes é motivo de ser engraçada, né, de ser 
engraçada pras pessoas. Você tem uma sobrancelha mais alta que a outra, mais baixa que a 
outra, né? Aí na caricatura a gente procura dar esse tipo de ênfase. Por exemplo, o óculos, 
algo que as pessoas também tenham a proximidade, né, às vezes a barba, às vezes o cabelo, às 
vezes o sorriso. São características peculiar de cada candidato. Cada caricatura que chame a 
atenção. A roupa também tem que chamar a atenção. Ela não pode ser uma roupa muito 
espalhafatosa, né? Traços mais suaves e infantis que remetam... por exemplo, alguma 
covinha. Tem uma candidata que tem uma covinha, um dia ela queria porque queria dar 
ênfase à covinha dela, tá entendendo? O sorriso dela. Outro dia tinha uma candidata que tinha 
o sorriso com... que era mais pra um lado do que pro outro, né? Aí ela queria que ajeitasse um 
pouco o sorriso dela. Tem coisas, assim, particularidades da caricatura que a gente, às vezes 
dá ênfase ou não, né, pra poder a gente chegar à aceitação do público.  
 
Na política isso funciona bem? 
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Funciona bem. Funciona bem. Agora, assim, o carisma do candidato ainda sobressai a um 
desenho bonitinho que é lançado na campanha. Quando isso falta no candidato, a caricatura 
ela nem sempre é aceita. Nem sempre é aceita.  
 
Mas a caricatura de Ricardo Coutinho não teve uma boa aceitação? 
Teve. Mas porque ajeitaram ele na caricatura, né? Porque se fosse botar o que ele é de 
verdade a caricatura, ele não teria aceitação. Por isso que a gente procura sempre fazer a 
caricatura pra que possa ter a aceitação, né? Trazer esse aspecto mais alegre, mais receptivo às 
pessoas.  
 
A caricatura pode compensar a falta de carisma do candidato? 
Pode ou não. Depende, né? Depende. Assim, se for um candidato que tenha uns níveis de 
rejeição muito altos, a caricatura ela não vai surtir muito efeito. Não convence. Ela não vai 
surtir muito efeito. Agora se você tiver um candidato e um índice de aprovação e um índice de 
rejeição também razoável, equivalentes, a gente consegue diminuir esses níveis de rejeição 
através da caricatura, né, porque a gente passa, as pessoas passam a ver o candidato com 
outros olhos, quando vê já uma caricatura, quando vê um desenho. Não faz a campanha 
sozinha. Depende de outras estratégias que são fundamentais pra campanha se desenvolver.  
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4. Entrevista com Masinho Cardoso 
 
Como você começou esse trabalho de produção de caricaturas políticas para o processo 
eleitoral? 
A primeira indicação foi um amigo meu que indicou. Um candidato a vereador, na época. 
Quer dizer, uma candidata a vereadora. Que eu trabalho, por sinal, por coincidência, eu 
trabalho com ela até hoje. Que é Sandra Marrocos – mas eu acho que não vale a pena dizer o 
nome do... não sei, do candidato – mas tudo bem. Aí ele me indicou ela, aí eu fiz a primeira 
caricatura foi pra ela. Acho que faz muito tempo, mais de 10 anos, eu acho. Mas caricatura eu 
já fazia, só que não pra candidato. Aí ela foi a primeira. Aí depois que eu fiz a dela, aí surgiu 
mais outra, um candidato foi surgindo, surgindo, até hoje só cresce o leque aí, de candidatos.  
 
Quem indicou você para esse trabalho? 
Foi um amigo meu chamado Walber. Foi nada com agência não. Foi solto, ele conhecia a 
vereadora e ela entrou em contato comigo. Pelo boca a boca chegou, aí surgiram vários aí e 
hoje eu perdi a conta. Hoje são muitos. É. Trabalho com agência também. Faço parceria com 
agência. Não só com a 3ponto0. Já fiz pra Antares, já fiz pra outras agências também, 
entendeu? Eu sou designer gráfico também. Pra campanha eleitoral também faço a marca, 
faço adesivo, faço... Toda, toda a parte visual da campanha eu faço também. Acho que era 
mais pra aguçar, é... chamar mais atenção, assim, do outro público, eu não sei. Quando eu 
trabalhei no orçamento democrático da Prefeitura de João Pessoa, eu criava umas histórias em 
quadrinho que eram umas cartilhas, entendeu? Do Orçamento Democrático. E elas eram todas 
animadas, assim, toda... E, a partir daí, foi que surgiu o interesse por fazer caricaturas. Porque 
quando eu fazia... – pô, bicho, eu sou péssimo pra me expressar – quando eu fazia os 
quadrinhos, aí eu sempre colocava os personagens, aí eu colocava alguém conhecido, 
entendeu? Eu sempre colocava, representava alguém real no quadrinho. Mas não, 
necessariamente, era a pessoa que tava ali, assim, era só... era o rosto dela, mas não era a 
pessoa que tava no quadrinho. E, a partir daí surgiu esse interesse de outras pessoas: “ah, ele é 
um bom caricaturista! Ele faz num sei o quê...”, entendeu? Aí começou essa coisa de... de... 
“ah, mas é um bom caricaturista!”, aí eu comecei a fazer. Comecei a ser indicado pra fazer as 
caricaturas.  
 
Como você sentiu o feedback e a audiência da caricatura? 
Deu. Deu muita. É tanto que quando eu saí do Orçamento Democrático do município eu fui 
trabalhar em outra secretaria, mas aí me puxaram pra cá pro Orçamento Democrático de novo, 
pra eu continuar fazendo esse tipo de trabalho. Aí, hoje, eu que faço essa parte visual da 
secretaria e outras, entendeu? Mas também continuo fazendo ilustração.  
 
Como é decida a escolha dos elementos que vão compor o desenho? 
Isso é tudo o cliente, né? O cliente, o candidato que diz ou a assessoria dele. Eu pego as fotos 
do candidato se eu não conhecer o candidato. Se eu conhecer já... ou então eu pego referência 
na própria internet, entendeu? E o movimento eles que dizer se querem o vezinho da vitória, 
que é o mais clássico, o mais clichê. O joinha... E eles vão dizendo. E, de acordo com o 
partido, muda a cor da roupa, entendeu?  
 
Como é escolhida a indumentária e a roupa que a caricatura irá trajar? 
Dizem também. Às vezes eu faço, quando ninguém diz nada, assim, que eu vou livre, aí eu 
vou e coloco um camisa social porque é um candidato e tal, mas tem uns que dizem assim: 
“não, eu quero... sou mais do povão, sou mais popular, tira essa camisa social, bota uma 
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camisa polo, bota uma camisa, camiseta, de gola, aí eu vou e mudo. Sem problema. É até mais 
fácil o processo no computador, porque quando eu fazia, antes, na mão, eu fazia, eu 
desenhava todo na mão, escaneava, jogava o Photoshop, tirava o fundo, fazia a coloração. E 
agora eu sou escravo do computador, agora. Eu parei de usar o... de desenhar na mão. Mas 
isso também não é bom não. Desenhar na mão de vez em quando é legal. Mas aí eu faço tudo 
direto no computador até porque eu acho mais prático, entendeu? Pra fazer esse tipo de 
mudança. Mudar a cor da roupa, mudar a roupa. Pronto, vamos trocar uma gola curta por uma 
gola longa. Eu, no próprio traço do computador eu tiro, apago rapidinho, entendeu? Não 
precisa, é... voltar tudo, desenhar tudo de novo. Eu tiro, arranco um braço, arranco uma perna, 
arranco... entendeu? As peças ficam todas soltas. Então, é mais fácil pra mim no computador.  
 
Para quantos candidatos você já fez caricatura política? 
Rapaz, eu perdi a conta. Porque, assim, nessa última eleição eu fiz uns 15, cara. Ou mais. E 
então, assim, como faz muito tempo, de dois em dois anos tem eleição, né? Na eleição pra 
Deputado, deputado estadual, deputado federal são bem menos candidatos, assim, eu não faço 
tantos assim, mas pra candidato a prefeito, a vereador, aí são muitos. Muitos mesmo. Perco a 
conta. Vem aumentando. Cada ano de eleição aumenta mais o pedido, a demanda.  
 
Existe um perfil mais comum de candidatos que procuram esse tipo de mídia? 
Não, não dá pra identificar não, eu acho que é bem misturado mesmo. É bem misturado. 
Independe do perfil. São jovens... tiveram muitos jovens que fizeram agora também. O 
público jovem acho que pede um pouco mais. Mas já fiz também pra um monte de veteranos 
aí da política.  
 
Quando eles pedem, quais são os elementos que mais se repetem? 
O “V” da vitória. Sempre tem. Tem uns que pedem até dois, assim. As duas mãos com o V da 
vitória.  
 
Eles pedem pra embelezar a caricatura deles? 
Isso acontece. Acontece muito é. Porque tem candidato que tem... é... Tem candidato que é até 
difícil de desenhar. Quando ele é muito... quando não tem muita característica física, assim, 
muito... um traço marcante. Quando não tem um traço marcante é complicado. Aí volta umas 
duas ou três vezes no máximo: “muda o olho, abre num sei o quê... Eu não tô muito legal, 
muda meu cabelo”. Às vezes o cabelo não é nem igual ao jeito que ela tá usando, mas na 
caricatura ela quer o cabelo mais bonito possível, assim.  
 
Na sua opinião, qual o elemento da caricatura que mais cativa as pessoas? 
Não dá pra identificar isso porque, assim... Toda caricatura... Eu já fiz pra um candidato que 
também, que ele era... gostava de futebol e pediu pra colocar uma bola de futebol. Então, 
todos esses elementos dependem do... do pedido que o candidato faz, né? Teve um que pediu 
pra colocar uma rosa, outra pediu pra colocar um chapéu. Então assim, depende das 
características de cada candidato, assim, mas acho que o que chama a atenção. Mas, assim, 
porque eu sou... eu sou... chato comigo mesmo, assim, nos detalhes, entendeu? Então, assim, 
eu gosto de detalhar bem, assim. Eu acho que é o que chama a atenção são os detalhes. Eu 
gosto de trabalhar bem os detalhes. 
 
Qual o potencial da caricatura na campanha eleitoral? 
Porra... pergunta complicada, viu véi? Eu não sei, mas, assim, todo mundo quando... todo 
candidato quando pede pra fazer uma caricatura, eles mesmos... eles falam que é bem 
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concorrido, assim, todo mundo quer a caricaturazinha pra colocar no carro, ou na porta do 
quarto, no... entendeu? Numa pasta, no caderno. Todo mundo quer a caricatura antes de 
querer o número do cara, o... entendeu? O bottom do cara, querem a caricatura. Então, assim, 
eu acho que ela chama a atenção eu não sei dizer por quê. Mas é bem... é... aceita... – como é? 
– aceita-se no mercado.  
 
A caricatura consegue conquistar o afeto dos eleitores? 
Eu acho que sim, porque, assim, tem candidato que não é nem tão simpático como... como... e 
a caricatura ele fica lindinho, ou fica carismático, como você falou. Então, assim, eu acho que 
ajuda bastante, assim. Às vezes o candidato... não é porque ele não quer, mas, assim, ele 
aparenta ter um... um jeito meio, assim, bruto, não sei, mas na caricatura ele fica mais, 
entendeu, mais carismático. Todo mundo acho que gosta da caricatura. Acho que ajuda 
bastante o candidato também.  
 
O potencial maior da caricatura seria a estimulação do afeto em uma campanha? 
Eu acho que sim.  
 
O que ela pode oferecer pra uma campanha eleitoral que as outras mídias não 
oferecem? 
Outra pergunta difícil. Eu acho que é a leveza. A leveza pra campanha. Acho que dá uma 
leveza pra campanha.  
 
Você já fez trabalhos semelhantes para candidatos de outros estados? 
Eu já tive demanda de fora, já. E por indicação de uma pessoa, de um candidato daqui. Um 
candidato a prefeito de uma cidade daqui da Paraíba me indicou pra um... uma candidata a 
prefeita do Rio Grande do Norte. Não, Rio Grande do Note não. Foi Pernambuco. Rapaz... eu 
fiz mais duas: um candidato a vereador de Serra Talhada, e o outro eu não lembro agora. 
Acho que foi Arco Verde. Foram todos de Pernambuco.  
 
Você vê essa tendência em outras regiões do país também? 
Pois é, eu não vejo muito não. Eu já vi em outros lugares, mas eu acho que isso se fortaleceu 
aqui na Paraíba. Eu creio que foi aqui. Porque quando eu comecei a fazer, eu não via em 
outros lugares, assim, entendeu? E foram aparecendo, foram surgindo assim de repente, e toda 
campanha agora você vê um monte de candidato, de caricatura, né, caricaturados. Então, eu 
creio que isso nasceu aqui, só não sei como provar isso. Mas eu creio que nasceu, tudo nasceu 
aqui, essa coisa da caricatura.  
 
E você busca inspiração aonde para fazer suas caricaturas? 
Eu pego referência na internet, de movimento, de personagens animados, né? E, hoje em dia, 
eu já tenho, assim, eu tenho... a parte do corpo humano eu já desenho bem, assim. Desde 
muito tempo, assim, eu já desenho. Então, assim, o movimento das mãos eu mesmo desenho 
já, o movimento do corpo. Mas, assim, quando é uma coisa muito específica, assim, sei lá, um 
cara chutando uma bola, tal, eu vou e vejo uma referência na internet de um cara chutando 
uma bola e tento animar aquilo ali. Deixar mais, de uma forma mais animalesca, né?  
 
Você acha que tem alguma semelhança com as mascotes da publicidade? 
Eu creio que não. O estudo é bem diferente, assim, eu acho que tem todo um estudo ali por 
trás que é bem mais complexo, assim. Eu acho que não. É bem mais trabalhado.  
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Quais são os programas que você usa? 
Uso Photoshop, o Corel Draw, né, e, basicamente, é isso. Eu usava o adobe Illustrator 
também, mas aí eu parei um pouco porque a compatibilidade é só com Corel, Corel, e eu 
virei, virei escravo do Corel de novo. Mas são esses. Photoshop quando tem que tratar a 
imagem, essas coisas, eu uso muito Photoshop. Quando é vetor, é Corel Draw.  
 
Você demora, em média, quanto tempo para fazer uma caricatura? 
Aí depende, bicho. Mas, em média, eu acho que umas quatro horas. Três, quatro horas, 
entendeu? 
 
Como você mede o feedback do seu trabalho? Você percebe pela reação dos candidatos 
ou do público? 
As duas coisas, eu acho que o público, também o candidato agradece bastante, assim: “ah, 
ficou perfeito, ficou ótimo, tal...”. E as pessoas que me abordam na rua: “ah eu vi, eu vi a 
caricatura daquele tal candidato”, entendeu, “pô, ficou legal!”. É isso aí.  
 
O pessoal já conhece seu traço? 
Conhece. Conhece meu traço.  
 
Tem alguma caricatura que marcou o seu trabalho? 
Bom, eu tenho, eu tenho um desenho, uma ilustração que foi pra uma empresa que foi... não 
era uma caricatura, ela foi uma ilustração que era do Trevo Motel. Um mascote, era um 
mascote chamado atrevido, que esse mascote ganhou seis prêmios Top Of Mind e ele passou 
um bom tempo, cara. Eu fiz ele há muito, muito tempo atrás. Coisa de 15 anos, mais de 15 
anos.  
 
Mas em candidaturas políticas, tem algum trabalho que marcou mais? 
Tem. Tem da candidata Sandra Marrocos, né, que ela fez bastante sucesso. E até hoje eu 
trabalho com ela, assim. E ela usa, praticamente, a mesma caricatura que eu fiz há muito 
tempo atrás. A primeira caricatura que eu fiz dela. Ela usava, basicamente, a mesma 
caricatura que eu fiz há muito tempo atrás, entendeu? Ela já mudou um pouco os traços, mas 
ela quer manter essa mesma caricatura porque foi, ficou tradição é um sucesso, assim. Ela usa 
até, na época do carnaval, como estampa do bloco do abadá. Foi, ganhou vida a caricatura. A 
caricatura eu num mexo nada, assim, eu só mexo quando precisa mexer alguma coisa na 
expressão corporal, mas o rosto ela permanece sempre essa caricatura. Sempre foi eleita, 
desde que eu fiz. Essa campanha agora [2016] ela venceu, mas a campanha passada ela ficou 
como suplente. Mas ela usou a caricatura, ela sempre usou desde que ela foi candidata. É 
tanto que falavam muito eu era pé quente, porque a primeira vez que eu fiz caricatura pra ela, 
eu fiz pra ela, depois fiz pra um candidato também chamado Bira, que, da época, e eles dois 
ganharam a eleição. Depois, dois anos depois eu fiz pra um deputado chamado Urquiza que 
ele não ganhou, mas chegou bem perto e muitos ganharam, assim. Acho que a maioria das 
caricaturas que eu fiz, os candidatos ganharam, a maioria.  
 
Você acha que tem algum risco usar caricatura em campanha eleitoral? 
Eu acho que não. Mas essa discussão tá sendo feita aí, ultimamente, né, de abolir, de tirar a 
caricatura da, das campanhas eleitorais, né, e eu ouvi falar até que nessa campanha iam tirar 
as caricaturas. Eu fiquei triste pra caramba. Comentários, assim, de boca a boca, assim. Não 
vi... eu li toda a... o... a legislação, mas não vi falando sobre isso. Eu vi alguma coisa sobre 
seres inanimados, né, num sei quê, que eu achei que seria, mas aí me preocupou bastante. Mas 
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aí, depois que começou, todo mundo começou a pedir, pedir, e eu falava e o pessoal “não, até 
agora, nada”, e rolou. Mas é uma discussão que eu já ouvi falar muito, assim, de boca a boca, 
assim, que ia sair as caricaturas. Nada formal não.  
 
Você acha que isso é uma tendência ou é modismo passageiro? 
Não, eu acho que... que... é uma tendência mesmo. Eu não acho que vai acabar não. Por que 
se for tendência, ela... mas eu acho que... E eu quero que continue muito, assim, eu acho que 
funciona bastante a coisa da caricatura. 
 
Você trabalha com a caricatura animada? 
Não, não. Não fiz não. Eu já fiz ela, a caricatura articulada pra um cliente meu, pra ele 
animar, entendeu? Eu deixei os braços, eu deixei ela toda articulada, aí ele animou, foi pra um 
evento, um casamento, eu acho, foi um casal. Eles eram todos articulados. Depois eu vi a 
animação, ficou bem legal.  
 
Você acha que é um campo que pode ser explorado? 
Eu acredito que sim, viu, bicho? Acredito sim. Tem o leque é bem grande, assim, pra usar a 
caricatura de várias formas. E eu até nem vi, assim, a animação com a caricatura do 
candidato. Não vi. É uma ideia legal que eu acho que vou pegar pra mim.  
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5. Entrevista com Estelizabel Bezerra 
 
Como surgiu a ideia de se usar caricatura na campanha? 
Já tinha sido adotada a caricatura do governador Ricardo, na campanha de 2010. E tinha sido 
um sucesso porque as pessoas falavam do bonequinho. Assim, já estava muito manjado essa 
coisa de adesivo... de adesivo com nome e número. E nós inovamos em duas imagens. A 
gente colocou como simbologia do 40 o girassol, né, que já vinha o girassol, isso já foi 
inovação, e depois a próprias caricatura de Ricardo, que tem... que é uma pessoa magra que já 
tinha utilizado caricatura de outras formas, e que foi apropriada, a imagem de uma caricatura, 
ressignificada para construir uma positividade no período da eleição. Então, em 2012, quando 
eu fui candidata a prefeita e eu não era conhecida, se teve a decisão também que nós teríamos 
uma caricatura que seria utilizada, e no caso dessa caricatura teve inovação também nos 
instrumentos, né, não só adesivo, mas também que chamava bonequinha de Estela, que era 
uma caricatura um pouco maior que as crianças adoravam. Era um minitótem tirado em 
acrílico, assim, desenhado em acrílico e você ficava de um lado e de outro como um pirulito e 
era bastante desejado. Era um dos materiais de campanha bastante disputado.  
 
O uso era mais feito por crianças e adolescentes ou por adultos? 
Era... todo mundo gostava. Tanto é que terminou que a caricatura produziu uma série de 
outras... outros produtos que as pessoas, mesmo por iniciativa própria, faziam. Então, um 
rapaz pegou a caricatura e fez os bonequinhos pra adesivo de geladeira. Tem casa que eu 
entro hoje e as pessoas dizem: “Olhe, eu votei em você, eu ainda tenho você!”, coisas da 
campanha guardadas. Aí tenho a bonequinha, tenho o adesivo de geladeira, tem o adesivo da 
caricatura nos lugares. Então, é muito comum as pessoas guardarem o que eles acham mais 
bonito como memória no período eleitoral e as caricaturas terminaram fixando muito essa 
memória. É uma... as pessoas guardam a imagem no processo da memória da campanha.   
 
Essa ideia partiu mais pelo planejamento publicitário ou do partido? 
Teve um planejamento publicitário, mas eu participava também do planejamento publicitário. 
Na campanha do governador eu também participava das questões estratégicas. E eu tenho a 
formação de Comunicação Social, é... e tinha trabalhado antes de chegar na... como agente 
pública, tinha trabalhado nos movimentos sociais com várias estratégias de comunicação pra 
dar visibilidade ao direito das mulheres. Então, campanhas como “Ninguém engravida 
sozinho”, que foi uma campanha que nós fizemos durante uns três anos consecutivos, até 
fazendo material pra TV. Campanhas como o direito ao aborto legal, no brasil e na América 
Latina. Assim... eu tinha uma participação bem ativa no processo decisório do planejamento 
publicitário. E tanto é que a gente teve uma outra caricatura e a primeira caricatura eu mesma 
não aprovei, né, porque não achei que ela trazia os traços. A caricatura que foi feita minha, ela 
não é uma caricatura que suaviza as minhas características. Ao contrário, ela até mostra meu 
cabelo mais desalinhado, meu nariz, que é um nariz de hereditariedade negra, tudo isso tá na 
minha caricatura e ficou muito bem. A primeira, era bastante suave, e, basicamente, não 
apresentava... eu não me reconheci nela, né... e na segunda, sim, eu me reconheci nela. E, ao 
mesmo tempo, depois que eu me reconheci, e ela passou a ser uso público, uso no processo de 
campanha, na verdade, ela não era mais eu também, né? É como se ela fosse uma personagem 
própria do processo da campanha. E isso dava pra perceber na forma como as pessoas 
guardavam e queriam e desejavam. Eu tenho um apreço muito grande pelos traços que me 
caracterizam, que são meus marcadores sociais. Eu sou uma mulher negra, mas não sou uma 
negritude dessas que, de imediato, se diz uma mulher negra. Pareço uma mulher mestiça. E se 
você suaviza esses traços da minha negritude, é como se eu me embranquecesse. E tinha esse 
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aspecto de não me embranquecer, de não parecer ser o que sou, o que eu gostaria de que fosse 
representado. Da mesma maneira, essa coisa aconteceu na minha imagem por televisão. Todo 
mundo dizia que, pra mulher tá arrumado, pras mulheres tá arrumada é ter o cabelo pintado, o 
cabelo não pode ser branco, e também não pode ser um cabelo ondulado. Arrumado é ter o 
cabelo liso. Então, eu gastava mais tempo pra poder ficar com os cabelos arrumados, mas 
dentro do meu...  da minha característica que é um cabelo ondulado. Então, ondular o cabelo 
arrumado é mais complexo do que alisar o cabelo. Demorava, pelo menos, uma hora a mais. 
Mas eu investi nisso como forma de garantir que essa imagem de uma mulher, de uma mulher 
média brasileira, que somos grande parte negros e mestiços, essa mulher tivesse representada 
num espaço de poder e de representação pública. Por isso que os traços amenizados não me 
agradaram. Tinha essa simbologia do que eu queria representar socialmente.  
 
Você teve participação na composição global do desenho? 
Na roupa. Na roupa. Eu coloquei um aspecto mais feminino. Até porque eu tava muito 
parecida... é como se eu fosse uma reprodução... uma reprodução da versão feminina do 
governador, mas eu não era uma versão feminina. Eu era uma versão mais masculina. E eu 
usava muito as roupas assim, eu adotei uma roupa laranja e era mais prático você usar calça, 
calça jeans e a blusa laranja. É... e aí a minha blusa, todas elas, tinham uma florzinha, uma 
coisa, e a blusa que foi feita não tinha uma florzinha, e eu também pedi pra que parecesse 
mais feminina, que a imagem fosse mais feminilizada, e que não fosse caracterizado um traço 
mais masculino, que eu, verdadeiramente, não tenho. Eu tenho uma firmeza na maneira que 
sou, mas tenho uma imagem e uma significação também que eu gostaria que fosse mais 
feminina. Essa intervenção foi feita também.  
 
O que você achou da peça que foi escolhida?  
Ele tinha outros elementos que eram os elementos que marcam o sentido do projeto político, 
que não é o sentido personalizado de uma pessoa. É um projeto que tá sintetizado naquela 
pessoa, que é diferente. Não é uma construção personalista. Ao mesmo tempo, tinha uma 
pessoa que precisava concentrar todos os anseios de continuidade da gestão que a gente 
implantou com o governador, com o então prefeito Ricardo Coutinho, e visava dar 
continuidade com o PSB, coma minha gestão e com a minha representação. Então, tinha uma 
coisa da roupa laranja, né, que tinha uma cor... tinha uma coisa do girassol, né... que também 
era assim... a gente até falava dos girassóis, tem uma força muito grande nessa representação. 
E o próprio desenho trazia, assim, uma cabeça bem grande, o cabelo bem desalinhado, uma 
cabeça bem grande e um corpo, é... tinha uma desproporção aí, que eu terminei... que 
terminou – isso é uma leitura que se fez depois – aí tipo assim, eu passei a campanha todinha 
com muitos dados e informações sobre a cidade porque eu tinha tido o privilégio de ser 
secretária de mulheres, secretária de transparência pública, secretária de planejamento, todas 
elas secretarias com posições muito relevantes, de olhar sobre a cidade, sobre as condições de 
vida das pessoas da cidade, e eu, propriamente, sou um uma... um fruto da cidade, uma 
menina de periferia da cidade, que conheço a cidade da borda ou centro. E aí, ficou muito 
marcado, durante toda a campanha, que eu tinha bastante conhecimento do que era a cidade. 
Mesmo que eu não tenha vencido a eleição tava patente que quem tinha mais conhecimento 
sobre a realidade, as condições, as necessidades e as potencialidades da cidade, e que 
demonstrava isso todas as vezes que aparecia debatendo esses assuntos, era o PSB e era a 
pessoa, a minha pessoa, né? Então, acho que, de certa forma, isso tava ali, terminou sendo um 
traço que, depois eu fiz essa leitura. Não sei se isso tinha alguma leitura, mas era uma cabeça 
muito desproporcional.  
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Quais sentidos e ideias que você depreende desse desenho? 
Na verdade, eu não me sinto a caricatura. Depois que a caricatura ganhou vida, ela é outra 
coisa. Ela não sou eu, entende? Ela uma representação de muitas coisas. Eu... até hoje tem 
uma boneca na casa da minha mãe e o meu sobrinho nasceu – ele tem três anos, ele nasceu 
depois – ele, de imediato, não pensa que sou eu. Porque eu já nem sou mais aquela pessoa, 
meu cabelo mudou um pouco, e eu não tô com aquelas vestimentas. Então, aquilo ali era um 
personagem. É uma personagem. Aquilo é uma figura pública que se expôs naquele momento 
e que expôs um aspecto da... da sua.. da sua condição humana, que tá disputando um cargo 
público eleitoral e que tinha essa visão, essa experiência. Eu não sou a caricatura. A 
caricatura, inspirada em mim, ela trazia todos esses elementos que a gente já conversou. O 
sentimento que eu tenho quando eu vejo é a memória de todo o processo, que eu acho que é 
por isso também que as pessoas guardam, né? Ela termina sendo simbologia de um processo, 
de um movimento de um tempo. Mas ela, em si, não sou eu. Eu sou outra coisa.  
 
Que sentidos a caricatura inseriu na sua campanha? 
Eu acho que ela contribuiu com a imagem com aspecto de, assim... eu tenho o riso muito 
largo, eu sou uma pessoa risonha. Apesar de ser muito séria, eu sou uma pessoa risonha. 
Como o processo eleitoral é muito tenso, é... eu parecia muito tensa, em alguns momentos. E, 
afinal de contas, eu tava numa posição que tinha debates que, às vezes, os cinco candidatos 
tavam tudo me atacando. Porque eu terminei sendo a representação também do governador, 
do projeto político e, naquela época, não tinha uma aprovação, a aprovação do governo, por 
conta das medidas enérgicas que tiveram que ser tomadas pra recuperar o estado é... ainda não 
tinha assentado, as pessoas ainda não tinham visto que o caminho era aquele, então a gente 
respingava muito também esse outro aspecto do governo na minha imagem, né, na minha 
imagem pessoal, que não era... que não tinha cansaço político, já que eu tava entrando na 
política naquele momento. É... a figura do mascote, como você diz, a figura da... da 
caricatura, ela suavizava essa tensão. E eu parecia uma pessoa – como eu acho que sou 
também – uma pessoa de braços abertos. A caricatura era muito pra cima. Né... eu tava muito 
acolhedora e bastante risonha. Eu acho que isso é... de certa forma, ajudava a mostrar um 
aspecto de generosidade, de afetividade, que, muitas vezes, impossível de você transmitir isso 
quando você tá sendo atacada, adrenalina lá em cima, e você em estado de alerta pra poder dar 
conta de uma tarefa que é bastante intensa e, por vezes, bem... bem árida.  
 
Na sua opinião o que a caricatura comunicava na campanha? 
Eu acho que isso. Capacidade de cuidar, de receber, de acolher, é... uma certa alegria, um riso 
acolhedor. A caricatura era quase a imagem que mais se aproximada dos idosos, que mais se 
aproximava da infância, que trazia uma ludicidade aos adultos, era uma coisa que deixava a 
campanha mais lúdica, mais acolhedora. Era uma outra figura que me representava e essa 
figura não tinha a missão de dizer não, não tinha a missão de dar uma resposta áspera, não 
tinha que sair correndo, que chegar... ficava com as pessoas. É bem interessante esse aspecto.  
 
Como é que você percebeu o resultado dessa mídia na sua campanha? ajudou? 
Bastante positiva. Bastante positiva. Ela ajudou por dois motivos, né, por vários motivos. 
Acho que eu já falei em alguns deles. Mas posso destacar que ela era uma versão suave do 
processo. Ela era uma memória que as pessoas gostavam de ficar, então ela fixava a imagem e 
uma imagem, extremamente, positiva e, ao mesmo tempo, ela dava a medida de 
receptividade. Você via como as pessoas estavam recebendo. Porque, na medida em que, é... 
abraçava a caricatura e fazia a adesivagem da caricatura, às vezes não recebia o adesivo só 
com o nome e o com número, mas recebia a bonequinha e botava a bonequinha lá, 
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discretamente, colocava a bonequinha no carro. Então, muitas vezes eu não via e tava lá a 
bonequinha. Ela dava pra medir, ela media a receptividade. As pessoas pediam a bonequinha, 
adesivavam, às vezes não adesivavam o nome e o número, mas adesivavam a bonequinha. 
Pedia: “cadê? Não tem a bonequinha não? Já acabou a bonequinha?”. Era uma procura muito 
grande. E também, assim, ajudava a, como eu já disse, a suavizar, né, o processo. E ajudou 
também a memória, né? Tem gente que guarda a memória. Tem duas coisas que foram muito, 
muito, muito significativas no processo que as pessoas falam muito, as mais próximas e até as 
mais distantes. A música, se tivesse enredo, as nossas músicas eram bastante construídas com 
sentidos, significados, e... e... um ritmo bastante da cultura local, da música dos criadores 
locais, os artistas locais, e a caricatura que era, provavelmente, uma das caricaturas que mais, 
nesse processo de campanha, teve uma adesão. Porque, assim... eu acho que teve um carinho 
especial por essa caricatura, porque as pessoas guardam, ficam com ela. Não quebraram, não 
jogaram fora, aquelas coisas que rolam de ter um certo afeto pela própria personagem.  
 
O elemento do afeto faz diferença numa campanha? 
Faz. Faz. Uma campanha ela é construída com dois sentidos. Um processo eleitoral tem dois 
sentidos. O voto tem dois sentidos. O voto tem a crença: se você acredita na pessoa, a pessoa 
tem que lhe convencer, e a campanha é movida por paixão. O combustível da campanha é a 
paixão. É você ter a coragem de entrar num movimento, que é muito brusco, que é muito 
intenso, mas que precisa resultar numa vitória e é preciso ter laços de afetividade. As pessoas 
pedem voto. E as pessoas acreditam em você com muita paixão. É uma coisa quase passional, 
nesse processo. E os laços de afetividade, eles são construídos por algumas simbologias, por 
alguns gestos. E o gesto da caricatura, o gesto a imagem como ela tava, e a própria caricatura 
ser dada, doada, recebida, ela cumpre esse papel. Ela constrói, ela é um dos gestos que pode 
consolidar uma paixão, um afeto, uma reciprocidade e uma crença de que aquela pessoa, 
aquela imagem, pode resolver os problemas da cidade e das pessoas.  
 
As outras mídias não conseguem alcançar algum desses elementos incluídos pela 
caricatura? 
Olha... vai depender muito. Vai depender muito. Assim... pode se construir é... no rádio, por 
algumas historinhas, ou alguns personagens. É... pode se construir num programa televisivo 
algumas imagens que apareçam esse afeto. Por exemplo, é muito importante ter imagens de 
rua e a maneira como você se porta na rua com as pessoas. Como você recebe as pessoas, 
como as pessoas lhe acolhem. Existe uma coisa muito física também, na campanha. João 
Pessoa é uma cidade muito grande, uma cidade que tem 850 mil habitantes e, usuários, mais 
de um milhão e quinhentos, porque é uma cidade onde as pessoas trabalham e estudam, além 
de seus moradores. Porém a campanha é uma campanha também física. Uma campanha de 
corpo a corpo, como se chama. É... eu lembro demais que as pessoas ficavam esperando e 
diziam assim: “eu não lhe conheço. Você nunca passou na minha rua, na minha casa. Você foi 
no meu bairro, mas não passou na minha rua”. Era, tipo assim, “era pra ter passado na minha 
rua, pra eu me sentir valorizado nesse processo e acreditar em você”. Tinha um povo que 
morava, assim, numa barreira, lá embaixo, e a gente tava passando na caravana, na carreata, e 
conversando, conversando, e as pessoas que estavam fora, vinham pra rua. As pessoas que 
estavam lá embaixo, elas não subiam, mas... é... e nenhum outro candidato parece que tinham 
passado por lá e não tinham decido. E eu parei, quando vi que as pessoas moravam lá 
embaixo, e eu não sabia que tinham moradores numa grota, eu desci pra cumprimentá-los e 
eles ficaram surpresos e, ao mesmo tempo, muito gratos, porque disseram que ninguém tinha 
descido. Ninguém nunca passou lá e desceu na grota. E isso é uma medida da expectativa que 
as pessoas têm. Elas não tão... é... na hora que você tá pedindo voto, elas têm a expectativa de 



168 

 

que você vá buscá-las, vá procurá-las, vá pedir e vá estabelecer essa relação de intimidade. É 
quase uma relação de intimidade mesmo. E eu acho que alguns elementos podem consolidar 
isso. Se você é uma pessoa mais solidária, mais intimista, mais afetiva, mais agregadora, 
aparece muito nessa relação que você tá na rua. Se um programa televisivo só mostra 
candidata ou candidato falando, falando, falando tudo que ele vai fazer e não passa como ele 
lida com as pessoas, possa ser que essa imagem fique mais distante das pessoas. Se você 
colocar mais imagens de como a pessoa se comporta, naturalmente, na rua, isso pode 
consolidar também esse afeto e essa credibilidade que as pessoas podem ver. Teve um 
programa que eu fiz com minha mãe e meu pai e com minha tia, falando sobre idosos e do 
cuidado de idosos que teve uma grande repercussão. E eu acho que ali foi... foi um momento 
importante de demonstrar a sensibilidade com a qual a gente queria governar a cidade, cuidar 
dos idosos e cuidar das crianças, das pessoas com deficiência, de todo mundo, mas, mais 
especificamente, os mais vulneráveis. Então, acho que não só a caricatura pode traduzir afeto. 
Tem alguns elementos em toda construção de uma campanha que podem consolidar isso.  
 
Mas nos casos em que o candidato não tem, naturalmente, esse carisma? 
Ajuda. Ajuda muito. Se o candidato não tem esse carisma, a caricatura carrega um peso maior 
de fazer essa função. Mas ela, propriamente, só fará se todos esses elementos simbólicos e 
gestuais estejam nela, né? E se a pessoa não tem, é quase uma mentira você criar uma 
caricatura que o tenha. Enquanto marketing, né, acho que coisas que são criadas sem raiz, não 
se sustentam não. Essa é minha opinião.  
 
Se fosse se candidatar de novo, usaria novamente a caricatura? 
Sim. Acho que sim. Acho que a caricatura tem uma boa função. Cumpre um bom papel. Acho 
que, agora, com as novas tecnologias, até algumas historinhas em movimento podem ser 
contadas com uma caricatura, né? Hoje tem mais... jogos podem ser feitos,  
 
Você vê alguma possibilidade de risco com o ouso das caricaturas? 
Tem. A caricatura, assim como todas as outras representações simbólicas de um processo 
eleitoral, elas podem ser desvirtuadas, né? Elas podem ser utilizadas pela... pelo que se 
chama... tem o fake, né? Tem o new fake... que é a notícia... Você pode pegar a mesma 
caricatura e colocá-la em situações, em usos inadequados. Pode fazer uma... uma construção 
negativa da caricatura. Assim... tem uns ataques que podem ser feitos à imagem utilizando, 
erroneamente, uma caricatura. Agora que você tem os aplicativos, você pode... Eu vi, muitas 
vezes, a mesma caricatura do governador Ricardo Coutinho, que foi utilizada para um 
processo, ser alterada um pouquinho e ser utilizada para fazer críticas ao governante, né... 
Então, corre esse risco. Não tem a mesma escala e não constrói a mesma... não consolida uma 
imagem porque a caricatura usada num processo de campanha, ela é intensa, ela é diária, né, e 
depois nessas críticas ela é usada topicamente, em uma coisa ou outra. Mas que ela pode ser 
desvirtuada, sim. Mas não utilizada negativa durante o processo de campanha, não.  
 
O que você acha que é o diferencial da caricatura comparada às outras mídias de 
campanha eleitoral? 
Eu acho que ela traz essa alegria mesmo do processo da campanha. Alegria, movimento. Que 
é uma coisa fundamental dentro de um processo eleitoral, de disputa, onde você precisa de um 
gás, de um combustível, e esse combustível vem da relação, né, com as pessoas, a forma 
como as pessoas recebem, a forma como as pessoas te acolhem. E a caricatura, ela, no caso, 
na experiência da gente, ela foi muito bem recebida, muito bem acolhida. Ela aumentou o 
acolhimento e a receptividade da nossa proposta e da nossa imagem, da minha imagem, né, 
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como pessoa que tava pleiteando governar a cidade. Então, ela traz essa alegria mesmo no 
processo eleitoral, que é um combustível pra manter o ânimo, né, a roda girando, a roda da 
competitividade que se tem nesse meio girando. E aí ela faz isso, é... nutrindo as melhores 
características que uma pessoa possa ter pra chegar a alguém. É como se fosse a melhor 
versão de alguém pudesse ser construída nesse processo. Depende da capacidade de um bom 
chargista construir a caricatura que tenha os elementos e os elementos daquela pessoa ser 
aquele que vai se comunicar diretamente com as pessoas. Eu, pessoalmente, acho que foi 
muito fantástico porque é uma grande medida você agradar criança. Criança é uma grande 
medida. E, assim, tem caricatura que assusta. Tem caricatura que não gera essa empatia. 
Você, de fato, acha a pessoa feia, tenebrosa, acha a pessoa... Uma caricatura de Temer, por 
exemplo... Ele é tenebroso. Por mais que se diminuísse, ali, as coisas feias que ele tem, ainda 
assim seria feia... mas acho que é o Retrato de Dorian Gray, sabe?   
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6. Entrevista com Cida Ramos 
 
Como surgiu a ideia de usar a caricatura? 
Primeiro dizer assim: a nossa candidatura, ela ocorreu num momento particular da vida do 
país, que foi, exatamente, o impeachment de Dilma, né, de uma mulher. É... o país ele tava, eu 
diria assim, estarrecido com o que tava ocorrendo, tava todo mundo. A própria esquerda tava 
muito atordoada com tudo aquilo. E a Paraíba, diante de um quadro nacional tão difícil pras 
forças progressistas, decide lançar a minha candidatura. A minha candidatura já não era uma 
coisa, assim... fácil pra população entender. Mulher, né, num momento em que uma tá caindo, 
impeachment, é... escolhe uma mulher. É uma pessoa com deficiência, né, que é algo inédito 
no país, né? Se você acompanhar a história do Brasil, você vai ver que uma pessoa com 
deficiência candidata a cargo majoritário no executivo é algo muito novo no Brasil. Então, 
assim, a gente começou a perceber a curiosidade das pessoas, né? Onde eu passava era, assim, 
era um misto que as pessoas... de admiração e de espanto ao mesmo tempo. Então, aquela 
bonequinha foi... ela foi muito significativa, né, porque era uma forma de eu chegar nas 
pessoas. As pessoas queriam me ver e queriam sentir. Então, foi uma forma da gente é... 
chegar junto das pessoas, né, dizendo o que eu era: eu era uma mulher, pessoa com 
deficiência. Então, a bonequinha, ela tinha toda, tinha muleta, tinha todas... tinha eu. A boneca 
era eu. Então, a caricatura, nesse caso, ela foi extremamente positiva porque, por incrível que 
pareça, onde eu passo hoje, tem gente me pedindo aquela bonequinha. Hoje mesmo, eu fui 
surpreendida nos bancários, uma pessoa me parou pra pedir aquela caricatura, né? Então, 
nesse sentido, ela era simbólica e ela representou muito na campanha, até hoje.  
 
Como surgiu a ideia de usar a caricatura? 
Eu acho que muito a partir das crianças. Né? Por onde eu passava, as crianças... eu tive uma 
aceitação extraordinária. Aonde a gente pensava que – eu pessoalmente pensava – que as 
crianças elas teriam mais dificuldade pra me aceitar. Foi o inverso. As crianças elas pediam, 
elas pegavam na minha mão, elas queriam aquela bonequinha, elas choravam junto com os 
pais. Até hoje chega, é... quando eu fui secretária de Estado, passei meses e meses sendo 
visitada por crianças que as mães levavam porque queriam me ver. Então, assim, a ideia 
surgiu muito a partir dessa aproximação das crianças comigo. Entendeu? Tive uma aceitação 
muito forte porque criança, geralmente, ela olha... E eu costumo dizer que qualquer pergunta 
de uma criança eu respondo porque ela tem a curiosidade. Não é o preconceito, é a 
curiosidade. Né? É... e a partir delas, essa curiosidade foi crescendo tanto que elas queriam 
ficar perto de mim. Elas pediam pra subir no carro. Elas queriam me segurar, queriam me 
proteger. Então, a bonequinha veio muito também dessa coisa e de dizer... as pessoas me 
identificavam muito como alguém forte, alguém que trabalha. Então, aquela bonequinha era 
uma forma de dizer: “qualquer ser humano pode fazer tudo”, né, independente da condição 
física. Então, tem direito a viver a cidade, tem direito a fazer política, tem direito ao trabalho, 
pode e deve contribuir com seu Estado, com seu país. Então, a ideia da bonequinha veio daí. 
Porque não tinha o... quem inaugurou isso de boneco foi Ricardo. Né? E houve uma cobrança 
também pra que a gente tivesse a bonequinha da gente. Aí surgiu a pergunta: como fazer uma 
boneca pra Cida candidata? Aí foi quando a gente disse: “a boneca tem que ser eu. Tem que 
ter muleta, tem que ter o que eu sou. Aí surgiu, assim. Foi se concretizando a partir disso aí.  
 
Teve uma equipe publicitária ou foi a sua equipe de campanha quem planejou as mídias 
usadas? 
Surgiu muito da equipe política e, a partir da vivência deles, aonde eu ia. Entendeu? Dessa 
curiosidade, dessa vontade das pessoas me tocarem, dessa vontade das pessoas quererem 
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conhecer mais: como é essa candidata pessoa com deficiência? Como é ela? Ela trabalha? Ela 
tem família? O que é que ela faz? Entendeu? Então, surgiu muito dessa vivência.  
 
E como foi o processo criativo do desenho? A primeira ideia já foi aprovada?  
Não. Teve duas. Teve uma ideia inicial que me apresentaram e teve uma segunda que foi a 
que eu aprovei. Eu fiz algumas pequenas observações no tipo da muleta, na perna, de como 
deveria ser a perna, pequenos detalhes.  
 
Esses detalhes no desenho, você acredita que eles foram determinantes para transmitir a 
ideia que você queria? 
Foram. Eu achei que ficou perfeito. Ficou muito, muito próximo, assim, ao que eu sou, ao que 
essas muletas representam pra mim. Então, o desenho ficou muito, muito bom.  
 
Quais são os elementos do desenho que você considera que são os elementos-chave? 
Essa parte da muleta que fica aqui embaixo das axilas, a estrutura da muleta. Entendeu? Não 
ficou aquela coisa grossa, ficou uma coisa delicada que passou a imagem que a gente queria 
que passasse.  
 
Quais são as ideias, os sentidos que esse desenho traz? 
A simbologia? Da quebra do preconceito. Né? Porque essa discussão “é possível uma 
candidata com deficiência?” e eu fui logo questionada assim que meu nome saiu. Né? Teve 
uma pessoa da oposição, que me conhece há longas datas, fez movimento estudantil comigo, 
fui eu que o coloquei no movimento estudantil, né, que me conhece muito, sabe da minha 
capacidade de superação, sabe que eu sempre enfrentei isso e foi exatamente essa pessoa que 
primeiro expressou o preconceito, quando disse: “ela não conhece a cidade”. Na verdade, ele 
queria dizer: “ela não consegue andar na cidade”, entendeu? Então, é... a boneca e a muleta 
ali, as muletas era pra, exatamente, era simbólico. Pra... expressava isso. Expressava que uma 
pessoa com deficiência ela pode ser uma cidadã plena.  
 
E como percebeu a receptividade do desenho? 
Muito boa. Muito. Essa bonequinha era briga. Era a gente produzia, acabava feito água. 
Muito... eu disse no início da entrevista que até hoje as pessoas me pedem essa bonequinha. 
Inclusive, eu tô pensando seriamente – sou pré-candidata a deputada estadual – e ao invés da 
gente fazer ela como adesivo, apenas como adesivo, eu tô pensando em fazer o bonequinho, a 
bonequinha mesmo, né, de pano com as muletas, porque eu ganhei uma assim de uma 
eleitora. Ela confeccionou uma pra mim, que eu guardo em casa com muito carinho, né, essa 
bonequinha, tipo uma bruxinha, aquelas bonecas de pano, é... com a muletinha. Ficou muito 
bonita, tenho o maior orgulho, guardo com o maior cuidado na minha casa. Né? Então eu tô 
pensando seriamente em fazer várias.  
 
O que a caricatura adicionou à sua campanha que as outras caricaturas não 
conseguiram adicionar? 
Respeito. Ela trouxe respeito, ela trouxe admiração. Então, eu acho que a caricatura, pra mim, 
ela representou muito. Né? Ela representou dignidade também, então ela agregou vários 
valores. Ela transmitiu muitas vezes, através daquela imagenzinha, ela falava mais do que se a 
gente tivesse repetindo oralmente todos esses conceitos que qualquer ser humano tem. 
Entendeu? Então, ela passou isso aí.  
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O que ela tem de diferencial das outras mídias? O que ela consegue fazer que as outras 
não conseguem? 
Eu acho que ela consegue ser muito direta. As pessoas olham e tocam o coração. Então, pra 
mim, ela representou isso. Quando as pessoas viam, tocava o coração dessas pessoas.  
 
Esse “tocar o coração” que você fala seria o afeto?  
O afeto. Com certeza. Era uma forma próxima, de eu chegar próximo das pessoas, entendeu? 
Eu fiz uma campanha que era uma campanha muito de arrastão, né, fazia grandes reuniões 
também, mas era muito nos bairros. Pra eu poder andar vários bairros daquela forma, eu tinha 
que ir num carro. Então, eu andei muito em cima de uma caminhonete. E eu sentia muito que 
as pessoas queriam me tocar. Elas vinham até lá, puxavam, queriam abraçar, e a caricatura foi 
uma forma de chegar mais junto. Entendeu? Então, pra mim, ela foi muito importante.  
 
A senhora acha que existe algum risco no uso das caricaturas? As caricaturas podem 
oferecer algum risco na campanha? 
Pode. Eu penso que depende. Se ela não for bem feita, se ela não for bem pensada, bem 
elaborada, a gente corre o risco da caricatura expressar um preconceito, né, da gente retomar 
um... a gente ao invés de valorizar os aspectos positivos de alguém, a gente valorizar algo que 
possa ser piegas ou preconceituoso. Né? Então, o cuidado foi muito nesse sentido. Eu nem 
queria expressar piedade, também não queria, é... que as pessoas, ao ver, expressassem 
preconceito. Ao contrário, eu queria que a caricatura possibilitasse vínculos. Então, eu acho 
que a forma como foi feita contribuiu muito pra que isso se realizasse.  
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7. Entrevista com Ricardo Coutinho 
 
De onde surgiu a ideia de usar a caricatura? 
Na verdade, o que você coloca como caricatura, pra mim nunca tinha me apercebido por esse 
lado. O nosso enfoque desde quando eu tive o mandato de vereador, era muito a história de 
quadrinhos. A história em quadrinhos. Contar as coisas sérias do mundo, os embates, através 
do recurso do desenho e o desenho sempre se aproximando, claro, da caricatura. E por que 
isso? Porque eu sempre percebi que aquilo que atrai uma criança, atrai um adulto. Nem 
sempre o que atrai um adulto, nem sempre não, quase nunca o que atrai um adulto atrai uma 
criança, mas o inverso é fatal, né? E a história em quadrinhos faz parte do nosso universo, do 
universo de todo mundo. E nós começamos a tratar de temas sérios, né, através da história em 
quadrinhos. A gente panfletava em filas e a gente percebia que quando era o panfleto 
tradicional, tá aqui uma tonelada de propostas de escritas, historicamente é assim que deve 
ser, sempre usamos muito a escrita, né, as justificativas das justificativas... Então esse 
material, 70% era imediatamente dispensado. Quando a gente passou a usar a história em 
quadrinho, não era só pra falar bem do candidato, no caso eu, mas era pra falar sobre a 
proposta, né, e começamos com propostas que tínhamos para os estudantes e depois fomos 
incorporando outros temas. Isso na minha candidatura a vereador, em 1992 já usávamos. Em 
1996 usamos muito mais. Tinha representação minha, mas tinha representação também muito 
das pessoas, né, assim, do... da multiplicidade étnica da nossa população. É uma forma de 
educação também, claro, de reconhecimento, de autorreconhecimento, né? Então, a gente 
começou a usar muito isso e não havia desperdício. Todo mundo guardava. Eu cheguei, em 
2014, e tinha gente que me parava na rua pra dizer que tinha em casa guardado um panfleto, 
tal, uma outras já chegaram a me mostrar e era um panfleto justamente dos de história em 
quadrinhos. Isso foi avençando, né, e sempre incorporado, talvez em função dos próprios 
mandatos mesmo. Sempre se teve muita simbiose, com as questões da juventude e tal, e isso 
me parece ter muito a ver. E na campanha de 2010 surgiu, né, acho que, como uma 
continuidade disso tudo, surgiu um boneco, né, um desenho, que você tá me chamando a 
atenção pelo fato de ser uma caricatura. Eu nunca tinha visto, na verdade, como sendo uma 
caricatura, mas sim um desenho estilizado, podemos dizer assim, né? É... e que não era 
jocoso. Que não era jocoso e que foi... que se espalhou feito... feito rastilho de pólvora, né? 
Enfim... Todo mundo queria. Queria o pirulitozinho, queria nos carros, que no adesivo, na 
época que se podia usar adesivo, porque até isso proibiram a política de fazer, o que é um 
absurdo. Mas isso se espalhou muito. E permanece até hoje, porque... e toda campanha, de 
certa forma, se utiliza disso. É uma forma de comunicação mais expressa, mais fácil, mais 
leve, né? E que as pessoas têm mais identidade. As pessoas se reconhecem mais. Eu não sei 
explicar sociologicamente, nem psicologicamente por quê, mas elas se reconhecem mais. 
 
Essa sugestão inicial partiu de você? 
Partiu de mim. De mim e de gente.., quer dizer, eu não sei precisar, mas... Eu sou uma 
pessoa... Eu estou aqui como governador hoje, eu desço a detalhes que, talvez, outros não... 
não desçam porque não acham necessário. Eu desço a detalhes de coisas que estão sob a 
responsabilidade minha, né, e numa campanha é a mesma coisa. Porque as coisas que saem 
têm que estar do tamanho da minha boca, né, daquilo que sai da minha boca. Não podem ser 
artificiais, têm que ser normais. Têm que ser algo corriqueiro, algo... E eu não costumo fazer 
discurso ou ter palavras que não caibam na minha boca. Em mim não... eu acho que em todo 
mundo. Sempre sai horrível, sempre sai mal, né... Quando você quer falar de uma coisa, ou 
que você não sabe ou que não é a sua praia, não é a sua essência, fica uma forçação de barra. 
Então, isso sempre teve. E, antes, a gente sempre tinha que cuidar de tudo, né. Em 92 se fazia 
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campanha com mimeógrafo. Então nós rodávamos e eu, naturalmente, tinha que rodar, né, 
rodava lá os panfletos todos, de mimeógrafo, né?  
 
Você teve alguma participação na constituição estética da criação? 
Não. Aí não. Esse especificamente do boneco, não. Né... eu entrava mais no conteúdo, no 
diálogo, né, porque como eu disse, tinha que caber na minha... nas minhas ideias e na minha 
boca. A confecção ao redor disso tudo sempre teve muita gente da área artística, né? Por conta 
das relações existentes. Então, isso era muito natural. As pessoas produziam e... 
 
O senhor conheceu as propostas e chegou a escolher uma? 
Não. Nesse nível da decisão do formato, não. Eu... a minha questão é mais o conteúdo. Né... é 
claro que Régis é um puta de um artista de comunicação de massa, né, quer dizer, cada 
quadrado, cada tela dele repercute o que dezenas de jornais aí por fora não consegue 
repercutir.  
 
Quais são os sentidos e as ideias que o senhor entende que esses mascotes emitem? 
Eu acho que simpatia. E eu sou uma pessoa considerada... e... é... espalhada pelos opositores 
como uma pessoa dura. E eu sou uma pessoa dura naquilo que precisa ser. Naquilo que 
precisa ser, né, eu sustento aquilo que eu acredito. Né... enfim... Se eu não fizesse isso, eu não 
estaria... eu não teria me segurado, porque se mexe com muitas coisas fortes, né? E o Estado 
fez muitas mudanças. E fazer mudança num estado do Nordeste, num estado como a Paraíba, 
significa retirar privilégios. Então, você precisa ter força, ter determinação naquilo que 
acredita. Mas, assim, a ideia é que, dos adversários: “não, é porque eu sou muito duro”. Eu 
sou muito duro é porque eu não facilito as mamatas que eles tinham anteriormente. Então, é 
por isso que eu sou duro. É... o que, pra mim, é um elogio. Mas, essa imagem meio que, né, 
meio que... que... Porque, de certa forma, a população, antes mais do que hoje, adorava um 
sim mentiroso, ao invés de um não verdadeiro. E eu sempre achei, e continuo a achar, que é 
muito melhor pra mim, inclusive, o não verdadeiro do que o sim mentiroso. Quer dizer, isso 
eu não aprendi na política, aprendi em casa. Né? E essa forma de expressão, ela tornou mais 
simpática, tornou mais suave, e tornou mais verdadeira. Né? Ou seja, realçou a verdade. 
Porque ela trabalha com o imaginário que todo mundo tem, que é o imaginário menos 
corrompido. Menos corrompido não é no sentido de falcatrua. Corrompido que eu tô falando: 
desgastado com o tempo, com a vivência, com as relações. Que é aquele da infância, né? A 
infância sempre é mais doce. Sempre. Apesar... mesmo a mais dura da infância, ela é mais 
doce do que o adulto, que a fase adulta, né? Então, ela remete a isso. Recupera esses valores, 
que são valores difíceis na sociedade atual. E acho que a aceitação vem muito daí. Além do 
que, é claro que não adianta só fazer um boneco, né? Você precisa representar aquilo mesmo. 
Se fosse assim, os adversários nas campanhas comigo também fizeram. E não pegou. Né? 
Porque não é só você fazer um boneco e achar que todo mundo vai achar bacana o boneco, 
achar bacana a caricatura. Eu acho que a caricatura tem que expressar a verdade das ideias e 
das ações, né? Se não for isso, eu acho que não pega, né? Tanto é que você não tem 
nenhuma... nenhum... dos adversários, nada que, porventura, chegasse a ser adotado pela 
população.  
 
Na sua opinião, quais são os pontos fortes que a caricatura insere numa campanha? 
Primeiro é se tornar algo tipo mascote, né? Que dialoga com esses adjetivos que eu disse 
anteriormente, né? Dialogam com simpatia, com carinho, com afeto, com o lúdico, né, que 
vem muito da criança. Eu acho que isso é uma coisa muito forte na caricatura e na dureza de 
uma campanha. Campanha é muito dura. Porque a campanha, na verdade, ela está longe de 
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ser uma disputa de ideias. Ela é uma disputa de eliminação, né? E isso é muito ruim, porque 
ela não consolida, sequer, no eleito, o compromisso com aquilo que tinha dito. O emocional 
se sobrepõe ao racional, né? Então, quer dizer que nós temos um longo caminho pela frente. 
No dia que o racional – ou seja, o racional que eu falo o é aquilo que as pessoas dizem é a 
plataforma daquilo que as pessoas se propõem a cumprir – se sobrepor ao emocional, na 
política, aí você vai ter uma sociedade muito mais madura, né, com muito maior capacidade 
de cobrança. Então... é... quando isso não acontece, aí você tem, vamos dizer assim, uma 
desilusão muito grande e rápida com a política, né? Mas eu acho que essa questão da 
caricatura, ela remete a um processo que ele precisa ser compatível entre o que está sendo 
caricaturado e a história real, né, e a história que a população vê. Às vezes, não é nem a real 
porque tem gente aí que não deixa de ser uma farsa, né? Mas a história real, mas a história que 
a população vê. O que é importante, né, porque quando ela consegue, particularmente, dentro 
da política, em alguns, sentimentos de seriedade, de serenidade, né, e ela adota, é porque ela 
transpõe aí uma desilusão muito grande com uma boa parcela, né? Isso tem um valor muito 
grande. E a comunicação é fundamental. Eu penso que todas as formas de comunicação valem 
a pena. Principalmente aquelas que você consiga introjetar no inconsciente coletivo e no 
consciente coletivo, né, introjetar exatamente a questão daquilo que você vai fazer. Daquilo 
que você representa, né? Porque, se não, a política fica sendo, simplesmente, a disputa do 
mais simpático contra o menos simpático, né? Do que mente mais contra o que mente menos. 
Ou seja, são coisas que não interessa ao povo. Você tem que puxar a política pra cá. E se você 
abrir a cabeça, digamos assim, você atrair a atenção, você usa uma história em quadrinhos, 
você usa uma caricatura, você usa pra entremear isso tudo com um discurso mais forte, aí eu 
acho que esse componente aí ele consegue atingir as pessoas de uma forma mais eficiente.  
 
O senhor acha que pode haver algum risco no uso de caricaturas em campanhas 
eleitorais? 
Eu acho que tem todos os riscos, né? Porque a caricatura também, geralmente, é usada como 
forma jocosa. Isso pra política é fatal, né, porque a política, claro, que não ocupa o melhor dos 
reconhecimentos e espaços – e não é à toa – na cabeça das pessoas, né, da coletividade. É... 
então, ela tem uma tendência muito grande a ir pro lado jocoso. Né... pro lado destruidor da 
imagem, pro lado, enfim... pejorativo. Né... então, essa seria a tendência natural. Agora, em 
tudo na vida, você tem, né, o outro lado também. E eu acho que ela pode e deve ser usada 
para firmar esses outros conceitos e facilitar a linguagem, facilitar a comunicação, não é? 
Fazer com que as pessoas compreendam melhor determinadas coisas que você pode passar 
duas horas dizendo e todo mundo vai achar um saco, né, e aquilo não consegue entrar. E 
enquanto que numa... você contar isso com desenho, com uma caricatura, ou você atrair as 
pessoas a ouvir aquele discursos a partir de uma forma lúdica, né, da composição da imagem, 
você naturalmente, eu acho que você quebra essa barreira.  
 
O senhor acha que a caricatura conseguiu lhe dar alguma simpatia que as outras mídias 
não davam? 
Indiscutivelmente, sim. Eu não sou uma pessoa que eu formule meu discurso a partir do 
contexto. Eu acho que isso é a negação de quem pretende liderar alguma coisa na vida e, 
particularmente, a política. Eu não gosto de gente que seja a média do que existe. A média do 
que existe é a mediocridade, porque ela não avança. Ela mantém o status quo estabelecido. 
Você tem que avançar. Pra você avançar, você tem que se expor. A sua conversa tem que ser 
mais clara. Aquilo que você quer e pretende pra mudar, tem que ser mais consistente. Ou seja, 
você tem que ir para embates. Não é? É assim que as coisas são na prática.  
 



176 

 

8. Entrevista com Sandra Marrocos  
 
Quando decidiu usar pela primeira vez a caricatura em sua campanha eleitoral? 
Primeiro, né, parabenizar Marcelo, né, pela escolha da temática, né? Você faze rum projeto de 
Doutorado e inserir essa ferramenta de comunicação, o bicho é bom! Assim, como é que 
surge, né, a caricatura... eu chamo a “bonequinha”, né? Eu, quando eu vi, sabe, é... Marcelo, 
eu fiquei encantada. Foi em 2008, né, no primeiro processo eleitoral que eu participei, né, e 
Masinho Cardoso, ele... Em 2005 eu assumi o Orçamento Democrártico da Prefeitura [de João 
Pessoa], né, uma experiência pioneira. E Masinho chega conosco, na equipe, né? É tanto que 
Masinho tá conosco até hoje. Tudo que sai dos nossos mandatos é Masinho que faz. Então, 
em 2008 Masinho, além de trabalhar, ele era, e ele é até hoje, um grande entusiasta da 
candidatura, né, que eu representava naquele momento. E hoje ele é um... continua, né, 
conosco. Ou seja, há 11 anos atrás, né, surge a primeira proposta de candidatura representada 
por mim e Masinho trabalhava lá no orçamento e quando eu vejo eu ganho de presente, né? 
Quando eu vejo ele chega com a caricatura pra mim. Assim, quando eu me vi, sabe, eu disse 
“Menina, eu tô me vendo!”. O sorriso era o mesmo. O meu sorriso é algo que me marca, né?  
Não, essa foi a primeira não. Essa foi dessa campanha agora, porque o dessa campanha agora 
a gente botou um echarpe, né? Eu uso lilás. É a cor que eu me identifico, né, mas acho que eu 
já passei pras outras perguntas. Nesse momento foi em 2008.  
 
Como surgiu a ideia de usar uma caricatura como mídia de campanha? 
Olha só... é... Eu tenho traços muito fortes de personalidade e de identidade. Por exemplo, eu 
adoro meus cachos. Coisa mais linda do mundo! E aí, o que é que acontece, é... além disso, eu 
sempre usei meu cabelo vermelho. Há muitos anos que eu uso essa cor, e tem a questão da 
identificação também da cor lilás, né? Eu uso porque sou feminista, é minha atitude de vida e 
minha militância política, né? E aí, o que é que acontece, o lilás, além de ser a cor da 
diversidade, da espiritualidade, ele é a mistura do azul como rosa, né? Então, assim, a gente 
usa o lilás também e foi nessa proposta que surgiu, sabe? Foi... eu me vi, eu disse: “Rapaz! 
Sou eu todinha!”.  
 
Como foi desenvolvido o processo criativo? 
Bom, ele apresenta, né, na primeira campanha, aí todo mundo enlouquece porque a nossa 
campanha ela é construída de forma bem coletiva e Masinho é um dos sujeitos, né, da 
coletividade. Aí eu acho, inclusive, que ele mostrou, antes de mostrar pra mim ele mostrou 
pra outras pessoas, né? E aí eu olho, eu digo: “Ei, Masinho, você tá me fazendo assim...”, eu 
lembro que eu disse: “Ei, bonitinho, bote um buxin aí em mim, que eu tenho!”, né? Ou seja, 
ele tinha feito com minha... eu me olhei e vi meu rosto, né, meu sorriso, meu olhar, meu nariz 
grande, eu vi tudo, e... mas quando ele foi pro corpo... Eu tenho uma característica também 
que eu... que Masinho colocou foi minhas pernas. As pernas que tão na caricatura ela é 
igualzinha às minhas. Eu achei bem interessante. E aí, o que é que acontece, eu pedi pra ele 
dar uma engordadinha, sabe, ele me engordou pra que aparecesse, de fato, a identidade, que 
eu sou.  
 
Que contribuição você deu pra constituição do desenho?  
E essa caricatura que vocês estão usando agora, ela foi dessa última eleição, né? É a mesma 
bonequinha, é a mesma caricatura, só que nesse processo eleitoral, eu gosto muito de echarpe, 
é outra coisa que eu uso, assim, é um tipo de identidade, porque como os espaços públicos é... 
exigem uma certa formalidade, então, tem espaços que eu não quero usar blazer, por exemplo, 
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né? E eu gosto muito do echarpe. Então, é uma identidade minha também. Então, desde a 
primeira bonequinha que já tinha. E nessa a gente inseriu o laranja, entendesse?  
 
O que você quis comunicar com essa caricatura?  
Sim, então o que é que acontece, assim, é... eu acho que a caricatura, sabe, foi algo que trouxe 
leveza. Leveza, assim, é... as fotos, né? E, assim, o povo tem mania quando eu me candidatei, 
assim, a exigência dos cachos foi tão forte, sabe? Hoje é bem mais tranquilo, né, porque virou 
moda, tal, todo mundo usa. E além de virar moda, as mulheres negras, assim como eu, a gente 
reafirmou, né, a questão da nossa raça, da nossa cor também através da questão da estética. 
Então, assim, a bonequinha ela deu leveza, sabe, a caricatura... O que eu quis, o que nós – vou 
tirar o eu, sabe Marcelo, porque não sou eu. É uma equipe de verdade, sabe, cheia de moído, 
cheia de amor, de afeto, de briga, de moído. Mas aí, o que foi que aconteceu, a gente quis, 
justamente, dar essa leveza. E é um sucesso a bonequinha, visse, é um sucessão.  
 
Como você percebeu o resultado do uso dessa mídia?  
Olhe só, uma das nossas é... fragilidades nas campanhas é estrutural, né? A gente não tem 
dinheiro, por exemplo, né? É uma loucura. E aí, o que é que acontece, qual foi a primeira 
coisa, quando saiu pela primeira vez, a gente não tinha dinheiro pra fazer muitas, por 
exemplo. E foi uma loucura porque todo mundo queria, sabe? Não só a equipe, mas quando a 
gente tava panfletando nos sinais. As pessoas paravam o carro pra botar a bonequinha. 
Botavam na moto, botavam nos cadernos, nas agendas, ou seja, foi um... uma aceitação muito 
boa, sabe, muito boa mesmo. Foi bacana. Menino, assim, aquela coisa que eu te disse: olha e 
me vê. Quem vê a caricatura, a bonequinha, como eu chamo, sabe que sou eu porque tem 
traços muito marcantes, como eu já disse, o meu sorriso bem grandão. Se perder um dente se 
lasca. Assim, colocava, muita gente que... ó, foi uma euforia bem grande, visse, todo mundo 
ficou muito contente, né, as pessoas elogiavam muito Masinho. Porque Masinho é um gênio, 
viu? O Masinho é de uma sensibilidade. Osimar, né? Que chama Osimar, mas a gente chama 
Masinho. Masinho é de uma sensibilidade, sabe, Marcelo, que as pessoas, assim, comentaram 
demais, sabe, “que trabalho bacana!”, “como a gente lhe vê!”, e além de me ver, fisicamente, 
vê a identidade do que eu represento, tá entendendo? Tá lá os cachos, tá lá o lilás, sabe, tá lá o 
sorriso. E eu acho que tem algo que é muito... que as pessoas, de fato, tá lá, é a energia do que 
a gente representa. É... eu nunca tinha dito isso pra Masinho, eu nunca disse pra ele, mas foi o 
melhor presente que eu ganhei, na minha vida, juro.  
 
Você acha que a caricatura pode estimular o sentimento de afeto com o público 
eleitoral? 
Sim! Demais! É tipo assim, sabe, é... eu gosto muito de amor, sabe, eu acho que... eu faço 
política e é uma coisa bem... bem difícil porque é um mundo muito competitivo, né? As 
pessoas ficam muito reféns, às vezes, né, de ritos, né, de expressões. E aí, a caricatura ela traz 
leveza e ela traz essa história de você passar a energia da afetividade. Então, ela trouxe isso, 
sabe, as crianças... Oxe, as crianças pegam pra brincar. É tão engraçado. Pegam um... como é 
o nome? Isopor. Corta a bonequinha, bota uma do lado, uma do outro e vira brinquedinho. 
Então, assim, é algo que faz com que a leveza da política se faça presente. Por isso que tanta 
gente usa, sabe? Eu acho que eu fui uma das primeiras a usar aqui na cidade, porque... porque 
eu tinha Masinho. E a sensibilidade dele, né? É grande. 
 
O universo lúdico e infantil pode ajudar durante uma campanha eleitoral? 
Demais, né? Se tu perceber o formato do informativo da gente, não sei se tu teve acesso a 
algum aí, ele é bem diferente. Inclusive foi feito por Masinho mesmo. Tá ali fora. Vê se tu 
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pega um, Bruno, pra ele ver. Então, assim, o que é que acontece, a questão de quadrinhos, a 
questão do desenho, da caricatura, ele dialoga com muito mais leveza. Então esse diálogo é 
bacana. Óbvio. Sem sombra de dúvidas nenhuma isso acontece. Teve a do... a do telefone. A 
gente ficou sem, porque era um moído. Tem gente que usa até hoje. Eu... se você perguntar: 
“Sandra, você tem?”, eu não tenho nenhuma do telefone porque todas que eu colocava no 
celular, alguém pegava, porque a gente fez... Eu ganhei uma bem grande. Eu tenho uma bem 
grande em casa. Foi uma única que eu ganhei na campanha de 2008, porque a gente não 
tinha... de 2012. É o que eu tô te dizendo, sabe, Marcelo, a campanha política é dura. Devia 
ser não. Porque política sem paixão não tem menor condição de acontecer. Mas ela é tão dura 
que isso... e o diálogo com as crianças é muito bacana. Criança dá leveza. E, lógico, que a 
caricatura, óbvio, né? Ela se serve. E assim, meninos, meninas, porque como eu já disse, eu 
sou feminista, e a questão das identidades de gênero, a questão do gênero, né, a gente discute 
bastante. Então, assim, a identificação do... da ferramenta da boneca – que eu chamo boneca e 
é caricatura, né – que poderia ser algo que as meninas, né... dizem que as meninas que 
brincam de boneca – não. É uma identificação com o universo infantil o forte. Dá leveza.   
 
Por que decidiu extrapolar o uso da caricatura e usar também em um bloco de 
carnaval? 
Olhe só, a gente tem um bloco chamado “Mulher de Luta” no Carnaval, que sai na abertura do 
Folia de Rua. E aí, naquele momento, aquele mesmo povo, aquele mesmo grupo, sabe, que se 
junta, que fez o desenho, que fez a caricatura, que me fez querer ser vereadora pela primeira 
vez, que a maioria ainda estão muito presentes na gente, a exemplo de Masinho, né, que... 
teve gente que já foi, óbvio, que vai, a vida vai, traz e leva, né, mas aí a gente também criou, 
criou o bloco. Duas questões que a gente queria: a gente queria chamar a atenção do combate 
à violência contra a mulher no Carnaval, né, e no caso, agora, tem uma campanha chamada 
“Se eu digo não, é não!”, que é o combate ao assédio sexual, né? O bloco já se colocava na 
avenida com esse objetivo e também a gente queria valorizar a identidade cultural do Folia de 
Rua. E nada mais lindo do que ter a caricatura da bonequinha, né? Porque não precisava ter 
minha foto, né? A caricatura ela representava bem. Então ela sai desde o primeiro ano que a 
gente fez. Não. No primeiro não. No primeiro a gente saiu com uns abadás, cheios de chita, 
foi um negócio lindo. E, todo ano, a gente homenageia uma mulher. Esse ano, a gente 
homenageou Vó Mera, uma cirandeira. Mas já foi Ceci Melo, que é uma querida que 
trabalhava conosco no Orçamento Democrático, que desencarnou, né, e a gente homenageou 
ela. Já foi Margarida Maria Alves, Elizabeth Teixeira. Cada ano o bloco faz uma celebração a 
uma mulher. E esse ano, inclusive, Masinho fez duas coisas: botou a minha caricatura e a 
caricatura de Vó Mera, que é linda. Foi ele que fez também. Então, assim, a gente resolveu 
usar e, se você perguntar, não fui eu que resolvi. Não foi. Foi uma decisão coletiva que deu 
super certo. Quando o povo olha pra boneca já... quando olha pro lilás, já sabe que sou eu, 
imagine pra bonequinha. Pronto, é isso. E Masinho é isso que eu tô lhe dizendo, eu acho 
Masinho um gênio, sabia, porque ele faz... ele pega e... E ela é bem simpaticazinha, né? 
Porque ela tem um sorriso bem grande. É. Ela é. Agora, aquilo que eu disse, eu vi minhas 
pernas, é incrível, sabe, eu olhei assim e disse: “Rapaz! Você fez igualzinho!”. Agora tinha 
feito uma cinturinha, eu disse: “Tire essa cintura, boy. Bote aí um – tô brincando, viu? – bote 
aí um buxinho em mim, porque eu tenho buxo” e as mulheres são dessa forma mesmo.  
 
Há algum risco no uso das caricaturas com mídia de propaganda política? 
Olhe só, agora é pra analisar criticamente, né, até mesmo pra contribuir, Marcelo, com a 
questão do seu projeto de pesquisa, né? O que é que acontece, é... tem esse lado positivo, né? 
Pronto, no caso é... da... Mas também assim, eu não quero botar o político-ideológico. Não sei 
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se quer. Mas eu vou botar, que eu sou da esquerda mermo e eu sei o que eu defendo. E aí, o 
que é que acontece, o que é que eu acho difícil, assim, desafiante, é algum... porque como o 
pessoal... porque inicialmente, se você perceber, quem começou a usar as caricaturas, 
desculpe, as caricaturas com as imagens foi o povo da esquerda. Né? Justamente pra gente 
desmistificar e descontruir essa história da nossa imagem, né? O prefeito, tá lá o meu retrato, 
se eu fosse prefeita, por exemplo. Entrar aqui no gabinete e ter uma foto minha estampada. 
Tem foto de Frida, de Che, do meu irmão gato, né, que partiu de forma bem desafiante, foi um 
crime político, né, o dele. O girassol que foi um presente, que eu ganhei, de Lu Maia, né, na 
primeira campanha. Então, assim, qual é o perigo que eu acho, sabe, é... fazer um bonequinho 
de Bolsonaro, por exemplo, sabe, aquele, eca... me desculpe, mas eu acho ele um... Não, não 
vou falar de eca não, vou falar com empoderamento. Na minha avaliação, ele é incompetente 
e inconsequente. Ele é incompetente porque ele vai lá e pega direitos historicamente 
adquiridos da classe trabalhadora, sabe? Reforma trabalhista começou no governo Temer, mas 
se consolida no dele. Coloca uma reforma previdenciária que vai de repente e não dialoga 
com as questões regionais. Não leva em consideração Norte, Nordeste, Sul. O trabalhador e a 
trabalhadora do campo elas terminam sendo fortemente atingidas. Nós, mulheres, a diferença 
de gênero não existe. Ou seja, e ele é inconsequente porque prega o ódio à cidadania LGBT, 
por exemplo. Ele prega misoginia às mulheres, e ele também desqualifica completamente as 
minorias, né? O povo negro, os negros e negras. Mas eu vou parar com esse discurso político-
ideológico pra dizer qual é o perigo que eu acho. Sim. E pra fechar, né, essa tua pergunta: 
qual o perigo? Porque, como a gente tá dialogando desde o início, é suave, é sutil, passa uma 
mensagem diferenciada, dialoga com as crianças, então, o perigo é o uso das caricaturas pra 
passar uma imagem que o político não é. Tô pegando o meu caso como exemplo. O meu caso 
não. Tô pegando o campo da política como exemplo. Você pegar um cara bem troncho, feito 
Jair Bolsonaro, né, que é eleito enganando o povo, sem ir pra um debate, e fazer uma 
caricaturazinha dele. Pia! E ele aparecendo sorrindo pro povo, como se fosse bacana. Então, 
assim, é... e esse perigo que eu trago, né, é na questão ideológica. Como é suave, como 
dialoga em outras perspectivas, com leveza, isso é muito perigoso. Entendesse?  
 
Você usaria novamente a caricatura em suas campanhas políticas? 
Se eu usaria? Eu uso todos os dias. A gente usa... vou te mostrar, ó... A gente usa no 
informativo, vou divulgar as redes sociais, é... a gente usa pra abrir a capa. É porque o 
computador tá... mas se você botar na minha página: “Sandra Marrocos”, e no meu Face tá lá 
e no Instagram. A gente usa a bonequinha sempre, sabe? Então, assim, a caricatura eu vou 
usar sempre. Eu vou usar em todas as campanhas. Quando eu ficar bem velhinha vai botar uns 
cabelinho brancos. Não, porque vai ser sempre vermelho. Mas a gente vai botar umas 
rugazinhas, uns negocinhos pra... botar uma rugazinha aqui, outra aqui... entendesse? Não 
mudaria nada. O que eu já te disse. Eu mudaria é... inserindo. Pra... porque, assim, é como se 
a mulher idosa não fosse bonita, né? Eu não sou idosa ainda não. Gata. Mas aí o que é que 
acontece, como ele fez há 12 anos atrás, eu tô com 48, né, eu tinha quantos? Trinta e? Sete. 
Trinta e seis, né? Trinta e seis. Então, assim, já tem ruguinha aqui, já tem uma expressão. 
Então, assim, com o passar do tempo, que eu vou usar sempre, e eu vou estar na política, com 
fé nas deusas, a gente vai mudando só... não, não mudaria não. Só botando as.. tá entendendo? 
Colocando essa história que... Porque não tem coisa mais feia, eu acho, vou logo dizer, eu 
com 60 anos, por exemplo, né, se eu ainda tiver no mundo da política, e essa caricatura. Não 
dá certo, né? A gente pode deixar os traços, mas botar um... Então... Vou atualizando. É. Vou 
atualizando, quer dizer, se Masinho concordar, né? Mas, assim, eu me vejo, de verdade. Eu 
me olho e me vejo. Meu cabelo tá mais curto, porque teve um problema, quebrou, tal, mas ele 
maior é igualzinho. Masinho é uma delícia, menino. Masinho faz tudo. 
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9. Entrevista com Jurandir Miranda 
 
Como surgiu a ideia de usar a caricatura como mídia de propaganda política?  
Rapaz, foi uma coisa engraçada. Eu tive em São Paulo, pra fazer um trabalho em São Paulo, 
em plena campanha de dois mil e... dois mil e oito. Era campanha pra prefeito. E eu recebi um 
material de propaganda no sinal. E era um bonequinho do Kassab, de Gilberto Kassab, então 
foi até prefeito de São Paulo. Eu achei aquilo ali muito interessante. Trabalho com Marketing 
Político há mais de 30 anos e eu nunca tinha visto uma coisa interessante daquela, 
principalmente pra campanha política. E guardei aqueles... aquele material como referência 
pra um dia poder usar numa eleição. Dois mil e dez, na campanha do depois governador 
Ricardo Coutinho, ele tava, é... concorrendo e tinha sido prefeito muito bem avaliado na 
cidade. E nosso grupo político, eu sempre fiz campanha pra eles, que era o grupo do senador e 
ex-governador Cássio Cunha Lima, fez uma aliança política com ele e ele não nos contratou 
pra fazer a campanha. Ele contratou a empresa de Duda Mendonça. E começou a campanha, 
tal. Os resultados de pesquisas e de avaliações não iam muito bem. É... estava-se cometendo 
alguns deslizes na... no marketing da campanha e eu, como amigo de Cássio, que era então 
senador da chapa dele, eu tava fazendo a campanha do senador Efraim Morais e eu fiz um... 
procurei uma pessoa que eu gosto muito que é o William, que faz charges, tal, eu levei o 
desenhozinho do Kassab e disse: “William, eu vou interferir na campanha de Ricardo. Eu vou 
fazer uma sugestão”. Porque eu tinha visto lá uns cartazes e o governador ele tem um certo 
defeito na boca, né? Então, as fotos... ele não era conhecido no estado, só era conhecido aqui 
na Região Metropolitana, e você chegar com uma imagem pra ser conhecida lá no interior do 
estado uma imagem que não tava legal e outra coisa, cartaz todo mundo tinha na Paraíba. 
Candidato a deputado estadual, federal, senador, tudo. Então eu disse: “Rapaz, tem que fazer 
uma coisa diferente pra marcar, pra ter o impacto na campanha”. E fui a William e William 
desenhou é... o... Ricardinho, que era um boneco muito interessante. E daí é... eu levei pra 
campanha e o pessoal adorou, tal, fizeram um teste, tal, aí eu voltei a William, digo: 
“William, eu quero fazer um bonequinho. Eu quero fazer uma coisa mais com conteúdo, por 
exemplo, tinha feito um boneco de Ricardo, eu digo: “olhe, eu quero o Ricardo de operário, 
eu quero o Ricardo de médico, vestido de branco, eu quero um bonequinho”. Então nós 
fizemos o bonequinho em várias situações, de professor, aí fazíamos proposta pra educação, 
ele de médico, fazia proposta... e por aí foi e foi um sucesso. O sucesso foi enorme. As 
crianças compraram a ideia. Era criança com bonequinho no... nas pranchetas escolares, era o 
povo na rua brigando. Teve gente que quis até comprar o boneco na rua. Faltou boneco. Não 
tinha como acompanhar. Fizemos um material de plástico, em São Paulo com o bonequinho. 
Então, o boneco tomou conta da campanha. E o engraçado é o seguinte: depois disso, as 
eleições subsequentes à de 2010 todo mundo usou o boneco. Aí virou um mascotezinho de 
campanha. Todo mundo depois fez nas eleições seguintes, depois de 2010. Foi assim a 
história do boneco. Ele foi um sucesso estrondoso.  
 
Como aconteceu o processo criativo? 
Como eu já iniciei, eu tinha a base – porque a gente sabe que nem tudo se cria, tudo se copia – 
a base foi um material que eu tinha visto do Kassab, que era o Kassabinho, em São Paulo. 
Então, eu levei aquele material pra William, tá entendendo, e ele tem os traços, todo chargista 
tem, faz pela característica, ele pegou a característica de Ricardo e fez. Então, o processo 
criativo na nossa, na... porque quem fez a... o desenho foi o William. Então, ele é quem pode 
falar melhor desse processo criativo. Agora, a nossa gerência do processo criativo foi depois 
pedir as outras... é... os outros desenhos pra levar pra uma coisa, pras pessoas colecionarem. 
Tinha pessoas que colecionavam os bonequinhos. A gente fez uns bottonzinhos pequenos, 
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então fazia 600 tipos de botão, bottons e as pessoas saíam colecionando. Então, ficou um 
negócio muito interessante.  
 
O que o senhor quis comunicar com esse desenho? 
Veja bem, qual foi o principal objetivo de... de se partir pra... pra esse tipo de estratégia. O 
candidato Ricardo Coutinho era um candidato muito sisudo. Muito sisudo. Até hoje era duro. 
Ele num... é... é... E a gente precisava que as pessoas vissem ele de outra forma. Com mais 
simpatia. E você sabe que uma forma de quebrar isso é utilizando é... coisas que crianças 
utilizam. Por exemplo, a campanha começou a virar, quem começou a usar e gostar e falar 
foram as crianças. Toda criança queria um Ricardinho. Toda criança queria um Ricardinho, 
então a criança interfere em casa, tudo, e virou uma febre. Então, o que a gente queria era 
quebrar a sisudez do candidato usando uma coisa de fácil entendimento, tanto da criança 
como do eleitorado. E foi o que aconteceu. Foi uma coisa simpática. As pessoas compraram. 
Nós fazíamos desenho animado na televisão, é... um bonequinho entrava, tal. Então, foi um 
negócio... o bonequinho passou a ser o carro-chefe da campanha. Pra você ter ideia, Ricardo 
não fez cartaz da campanha. Só o bonequinho. E o feito antes, acho que até jogou fora.  
 
Essa estratégia foi planejada ou construída de forma improvisada? 
Como eu lhe disse, que tava fazendo a campanha de primeiro turno era o povo de Duda 
Mendonça. Eu entrei, entre aspas, como um gaiato, apesar de o pessoal ter me pedido um 
socorro lá, pra ver o que podia ser fazer pra ajudar na campanha. É... a estratégia que foi 
usada foi essa, foi que Ricardo com o material tradicional de cartazes, panfleto, folder, com a 
história do candidato, a cara dele, foto dele, num ia gerar empatia com o povo. O que a gente 
fez foi quebrar essa sisudez dele e transformar em um candidato palatável, um candidato que 
as pessoas não conheciam, mas o bonequinho era muito engraçado. Pra você ter uma ideia, eu 
vi lances na campanha de, as pessoas nunca... ele chegou em lugares que ninguém nunca, não 
conhecia o candidato, apenas sabiam que existia o candidato, tal, nunca tinha visto foto dele, 
tal. Mas chegava num canto o pessoal olhava o bonequinho: “Eita, é ele! É ele!”, tá 
entendendo? Então, o bonequinho virou um mascote e um cartão de visita do candidato. Um 
candidato simpático, trabalhador. Pô, o cara ficou com carisma. As crianças vinham abraçar o 
cara, tudo. Antes ele num... entendeu? 
 
O desenho fez com que as pessoas mudassem a visão sobre ele, mas conseguiu fazer ele 
próprio mudar um pouco o perfil que ele tinha? 
Ele continua sisudo. Não. Quem fez a parte é... foi o bonequinho. Ele, Ricardo, ele é um cara 
muito, é um político um pouco diferente, assim, da maioria dos políticos. Ele, realmente, é um 
cara muito... e ele tem umas posições, ele é firme, tal, um cara de esquerda, ele é muito... ele é 
um cara... Não é à toa que foi vereador, deputado, prefeito duas vezes da Capital, governador 
duas vezes e fez o sucessor. Então é um cara que tem... que tem a pegada própria dele, tá 
entendendo? E o boneco veio pra ajudar, pra torná-lo conhecido de uma forma mais amena, 
quebrando um pouco a sisudez dele, mas ele nunca deixou isso, é a característica dele.  
 
Qual o grande potencial da caricatura? 
Olhe, eu lhe asseguro, pela disseminação e pelo uso desenfreado que todo mundo no Brasil 
usou, eu acho que ela perdeu muito. E outra coisa, não é só usar a caricatura, não é só fazer 
um boneco. Caricatura ela tem que ter alma. Tem que ter vida. Então, as pessoas hoje pegam 
qualquer desenhista e manda fazer caricaturas por aí. Eu vi caricaturas aí de campanha 
política de dar risada. Ela tira voto, não dá voto a ninguém não. Um negócio terrível, coisas 
ridículas. Agora, quando ela é bem feita, como essa foi, como a do Kassab foi... A de Ricardo 
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é um sucesso. É um sucesso. Depois outros candidatos fizeram, senadores, tudo por aqui, mas 
nenhum teve a dimensão e o alcance que a dele teve. Primeiro por ser inovadora aqui na 
região. Ninguém nunca tinha usado. Depois que se usou, aí na próxima outra eleição, quatro 
anos depois, todo mundo. Nós tivemos eleição aqui pra prefeito, nós tínhamos 176 
municípios. Rapaz, eu acho que a maioria, de cada tinha, no mínimo, dois candidatos por 
município, todo mundo tinha um boneco. Aí perdeu a força, tá entendendo? Aí virou lugar 
comum. Agora, repito: pra se fazer, tem que fazer com profissionais, com pessoas que 
entendam por que o traço, a caricatura tem que ter um pouco da personalidade da pessoa. Ela 
tem que transmitir isso pra pessoa. A de Ricardo transmitiu muito bem como a do Kassab 
transmitiu. Então a forma, é... maneira, tal, de você quebrar, porque campanha política, desde 
o AI-5 é um 3x4, essas eleições o pessoal bota uma marquinha, uma coisa, mas o cartaz é o 
cartaz, o folder é o folder e a bandeirola é a bandeirola. Então, o que tem de diferente? Então, 
na época, em 2010, há nove anos atrás, o diferente era um boneco que a gente fez um 
material, que a gente chama de pirulito de plástico, fizemos em São Paulo, tal, fizemos 
bottons material pra se colocar em capa de livro, fizemos material pra colocar em relógio, 
fizemos tudo, moto. Então, pra cada tipo de coisa a gente montava um bonequinho. Então 
todo mundo queria o bonequinho. Pra você ter ideia, tem uma casa de um amigo meu, eu não 
vou citar o nome, ele deputado, da oposição, contra o Ricardo, e ele, a casa, os filhos, todo 
mundo veste a camisa do candidato do pai. Pô, mas ele teve problemas em casa, o menino 
com o bonequinho, pô! Criança é criança, né? Então o cara, com o bonequinho: “Meu filho, 
não pode. O povo chegar aqui e ver isso”, tal. 
 
O que essa mídia acrescenta que as outras mídias não conseguem acrescentar? 
Olhe, eu vou falar de 2010. Pra hoje eu não vou falar. Hoje é outra realidade. Hoje nós temos 
redes sociais, nós temos uma série de coisas que mudou a campanha de 2018 pra cá houve 
uma mudança muito significativa. Mas, em 2010, a gente saiu do lugar comum com uma peça 
diferenciada, com a forma de apresentação do candidato no formato, até então, pouco usual. 
Na nossa região nunca foi usado. Foi usado lá em São Paulo. A gente sabe a importância do 
filme, do jingle, dos cartazes. A gente sabe a importância de tudo. Agora, nós criamos uma 
peça, um material e adaptamos as coisas da campanha pra esse material. Então, nós temos 
uma campanha, pra você ter ideia, eu acho que... eu tenho quase absoluta certeza que, só foi 
feito de Ricardo uma leva de cartaz antes desse boneco. Depois não se usou mais material 
gráfico com fotografia do candidato não. Com o boneco.  
 
Como os elementos do universo lúdico e infantil podem contribuir em uma campanha? 
Como eu te falei. É... se seu filho, seu neto, compram a ideia, você é influenciado. Qual o pai 
que nega um sorriso e um pedido de um filho? Então, o seguinte, se ele chegava em casa, tava 
o menino vinha do colégio com um bonequinho na prancheta, no caderno, no peito. Então, a 
criança foi um grande indutor dessa mídia, tá entendendo? Foi quem mais usou a mídia, por 
incrível que pareça. Negócio fantástico.  
 
Qual o feedback que você recebeu? Como você sentiu a receptividade das pessoas nesse 
processo? 
Rapaz, olhe, dos melhores possíveis. Eu recebi, nós recebemos elogio de todo canto, de 
imprensa, tal, era o Ricardinho pra cá, Ricardinho pra cá, eu acho que foi um negócio muito 
bom, tanto profissionalmente, como para nosso ego, de fazer algo que população comprou, 
que o estado comprou. Acho que só tivemos louros a colher, tá entendendo? E o cara ganhou 
a eleição. Era uma eleição dificílima. As pessoas não acreditavam nem na eleição. As pessoas 
davam tudo o cara perdendo e eu acho que ajudou muito.  
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Qual a maior contribuição que a caricatura deu à campanha? 
Olhe, a maior contribuição foi a que eu já disse anteriormente, nós tínhamos um candidato 
sisudo, é... diferentemente dos políticos risonhos e tal, não. É um cara sisudo, tá entendendo, 
que a gente precisava que ele chegasse ao conhecimento da maioria do estado, que ele não era 
uma pessoa conhecida, de uma forma mais lúdica, mais simpática, e a forma que se encontrou 
foi fazer uma caricatura. E ele topou, mérito dele de topar, porque poderia muito bem ter: 
“Então, não quero isso!”. Mas o cara, na hora que viu, adorou também, a equipe dele, os 
assessores, e a gente fez uma: “vamos fazer um teste”, aí, meu amigo, faltou bonequinho, o 
povo queria comprar no sinal.  
 
Então, a caricatura foi decisiva? 
De conhecimento dele e de permeabilidade da campanha, não tenha dúvida. Não tenha 
dúvida.  
 
Na sua opinião, a caricatura pode ser usada como mídia de propaganda política de 
qualquer candidato? 
Rapaz, poder pode. Em 2010. Eu volto a dizer, na atualidade, as campanhas eleitorais 
tomaram outro rumo. Agora todo mundo pode usar. Só que, se todo mundo usar, perde força. 
Então, é aquela velha ideia, quem colhe os melhores frutos é quem chega primeiro, né?  
 
O uso da caricatura pode trazer algum risco para uma campanha eleitoral? 
Rapaz, “pode” não. Algumas caricaturas trouxeram prejuízo. Teve candidato que ficaram 
gozados com as caricaturas. Tem um cara aqui que fez uma campanha, ele era gordinho, ele 
fez uma caricatura dele, parecia o sargento Garcia. Aí a turma vai pro lado negativo. É porque 
eu disse a você. As pessoas, depois que isso foi disseminado, pegavam pessoas: “Rapaz, meu 
filho sabe, desenha, vai fazer uma caricatura”, tal. Teve coisas absurdas, pô. Teve um cara aí 
que era um gordinho que ficou parecendo um porco. A turma pegava a caricatura dele botava 
um besourinho... como é? Uma mosca, num sei o quê, um urubu, tal. Por quê? Porque era 
uma coisa que não batia. Não tinha empatia. Tá entendendo? Só tem empatia o que é bem 
feito. Se for bem feito, tudo bem. Então, por isso que tem que se procurar profissionais 
qualificados pra fazer. Pessoas que tenha, como eu digo, poder no traço, poder na mão. Então 
o William é fantástico. Depois da de Ricardo ele fez de vários outros candidatos. Eu mesmo 
contratei com ele pra uns três outros candidatos de outras campanhas diferentes. E até que 
saiu muito bem. Não com o impacto da de Ricardo. Volto a dizer, porque foi uma inovação, 
foi uma novidade, foi uma coisa muito diferente na campanha de 2010 aqui. Foi essa 
caricatura. E também não quer dizer que ele ganhou a eleição por conta dessa caricatura não. 
Ele ganhou a eleição porque ele tinha grandes propostas, ele tava com a mensagem boa, tal. 
Agora a caricatura ajudou muito a ele ser visto como uma pessoa simpática, ser conhecida, é... 
as crianças tudo quando verem corria atrás, as crianças quererem ficar com o bonequinho, tal. 
Teve uma coisa muito lúdica e muito interessante na campanha. Mas ele ganhou a eleição 
porque tinha melhores propostas, lógico. Foi muito bem vista, teve um impacto. Eram 
campanhas municipais. Teve um impacto na cidade. As pessoas compraram bem dentro da 
sua dimensão de município. Era campanha de município. Eu nunca gostaria de comparar com 
a de 2010, porque a de 2010 foi uma campanha estadual, foi uma campanha com uma 
estrutura diferente. Agora essas que a gente utilizou em outras campanhas foram pra 
campanhas municipais, tudo, ,teve um impacto na cidade, tal, tal, mas já não era aquela 
novidade. Porque as cidades já conheciam o bonequinho de Ricardo, tá entendendo? Por 
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incrível que pareça, já essas campanhas que fizemos usando as caricaturas, o adversário 
também usou. Tinha outra caricatura também. Então, ficou a briga de caricaturas na cidade. 
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10. Entrevista com José Maranhão 
 
De onde surgiu a ideia de usar as caricaturas como mídia de propaganda política? 
Eu acho que a caricatura é uma forma simpática, popular, de massificar ideias, projetos, 
sobretudo projetos de governo. Como nós tínhamos um acervo de obras muito grande, os 
nossos marketeiros entenderam que seria um bom marketing usar aquele chapéu de mestre de 
obras, aquele capacete de mestre de obras, e usar com a caricatura, popularizar na caricatura 
uma palavra que já tinha ganhado espaço, não é, nas mídias populares, nas feiras, lugares de 
reunião, entre estudantes, entre trabalhadores, o mestre de obras. Pelo acervo de obras muito 
grande que nós tínhamos realizado. Coisa que, até então, não tinha acontecido nas gestões que 
me antecederam.  
 
Por que decidiu vincular sua imagem à do personagem Mário Brother?  
Na realidade era a caricatura que representava melhor o mestre de obras. Nós partimos de um 
modelo já consagrado para tornar mais real, não é, e de forma popular, numa linguagem de 
comunicação acessível à juventude e às pessoas mais simples, as pessoas, é... mais... mais 
pobres da população. Isso realmente ficou. Essa que é a realidade. Tanto assim que, até hoje, 
em qualquer campanha que eu participo, tem sempre alguém me fazendo a doação de um 
capacete, de uma colher de pedreiro e coisas relativas à realização. A Paraíba me viu sempre 
como um governo operoso, um governo de trabalho, um governo de realizações.  
 
O senhor lembra qual foi o marketeiro que pensou essa ideia de fazer o desenho? 
Não tenho lembrança. Parece foi contribuição até de um popular. De uma pessoa muito 
simples, não é? Naturalmente, depois vieram as sofisticações, é... uma melhoria daqui e outra 
dacolá. Mas foi, o que eu posso dizer a você, e o que há de mais interessante nisso tudo, é a 
espontaneidade com que aquela figura do mestre de obras se identificava com o dia a dia das 
pessoas, que não queriam saber de blá blá blá, mas queriam obras, realizações concretas na 
área de saúde, na área de educação. Eu tenho algumas inovações que foram feitas na Paraíba e 
eu acredito que a Paraíba foi o primeiro estado a fazer isso, não é? E foi considerado também 
como uma realização interessante: foi a criação da Secretaria das Mulheres. E uma Política de 
Apoio às Mulheres. Criamos uma rede de delegacias das mulheres. E isso tudo foi, cada vez 
mais, é... consolidando a imagem de um governo que via aquilo que os outros não viam.  
 
Como foi desenvolvido o processo criativo do desenho? 
Pra ser sincero, eu respeitei muito a criatividade e a independência dos artistas que 
trabalharam nisso até porque eles... é... Diz que “ninguém é bom juiz em causa própria”, se eu 
fosse pensar em como fazer aquele... aquela figura, aquele bonequinho, naturalmente não teria 
tido, é... não teria havido uma coisa assim tão livre, tão espontânea e tão representativa do 
espírito que animava o nosso governo, o espírito do governo realizador. É... e dentro de 
princípios, não é, éticos, que só agora a gente vê que estão sendo mais valorizados, né? Nós 
tínhamos um slogan de governo, não é, que era “austeridade é desenvolvimento”. Nós 
entendíamos que se o governo fosse transparente, se o governo tivesse honestidade, e 
austeridade é uma palavra que significa tudo isso, não é, evidentemente não tinha chegado 
onde chegamos. Nós fizemos o maior projeto de abastecimento d’água e de construção de 
transporte d’água através de adutoras. Nós fizemos o maior número de barragens que a 
Paraíba tem. Nós fizemos o maior número de estradas que a Paraíba tem. O maior número de 
hospitais. E hospitais que funcionavam. Inclusive, num segmento que não existia ainda na 
Paraíba. Até o meu governo, a Paraíba não tinha hospital de urgência e trauma. Nós fizemos o 
primeiro hospital de urgência e trauma, que ainda hoje está servindo à Paraíba, apesar das 
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distorções de cunho administrativo que vem sofrendo. Fizemos o maior em João pessoa e 
fizemos um ainda maior em Campina Grande. E fizemos nas cidades menores hospitais 
regionais. Uma coisa que na Paraíba não tinha, por exemplo, era a preocupação com a 
qualidade do sangue que é oferecido aos pacientes nos hospitais. Nós criamos uma rede de 
hemocentros que cobria todo o território da Paraíba. Fizemos uma rede de hemodiálise, que 
não tinha hemodiálise. Quem queria, quem precisava de hemodiálise e diálise, ia procurar em 
Pernambuco. Quem precisava de trauma e urgência, ia pra Pernambuco ou para o Rio Grande 
do Norte. Às vezes, na viagem, perdia a própria vida. Então, nós trabalhamos assim. Um 
governo sem complicadores, um governo aberto, um governo transparente. Um governo que 
acreditava na eficácia, na transparência como prática de governo pra garantir austeridade e 
honestidade nas obras e nos investimentos que o estado fez.  
 
Quando vocês usaram o desenho, o que o senhor esperava comunicar com o desenho? 
Comunicar a própria personalidade do governo. Um governo de realização. Porque, o que é 
que você tinha ali? Você tinha um bonequinho representando a figura do governador em 
pleno trabalho de construção. Uma colher de pedreiro na mão, o capacete de mestre de obras e 
o passo apressado em direção ao trabalho.  
 
O que o desenho trouxe pra campanha que as outras mídias não conseguiam trazer? 
Eu acho que o diferencial entre a fotografia convencional é que esse... esse descompromisso 
entre o real e convencional, a caricatura, o desenho fugia a esse estereotipo, não é, da coisa 
que já estava desgastada pelo próprio uso. Quando nós introduzimos a caricatura, nós 
estávamos dizendo: “esse governo é diferente”, “esse governo não tem formalidades quando 
se trata de trabalho, quando se trata de zelo com a coisa”, “esse governo é um... mais um. Um 
homem do povo, que se identifica com o povo, que preza essa identificação e, por isso, quer 
fazer as obras que o povo reclama”. Eu chegava nas cidades que dependiam do abastecimento 
de um carro-pipa e dizia: “eu vou acabar como carro-pipa aqui. Nós vamos construir o açude. 
Nós vamos construir a adutora pra trazer água até aqui”. E no dia seguinte nós já estávamos 
iniciando a obra. Quando nós fizemos a fase da privatização do meu primeiro governo, um 
jornalista uma vez me perguntou: “e com esse dinheiro da privatização da Saelpa?”, que era a 
empresa de distribuição de energia, “com esse dinheiro de privatização do Banco do Estado?”, 
que eram instituições que estavam sendo, é... passando por um processo de mudanças 
forçadas pelo Governo Federal, governo de FHC. E diante dessa realidade, nós criamos o 
compromisso com essa mudança. Poucas vezes as pessoas, não é, se acostumam, até aceitam 
no primeiro momento a mudança. Basta você tirar a sua cama, não é, e colocar numa posição 
diferente, que você passa duas noites sem dormir. Pois bem, então a gente precisava oferecer 
alguma coisa concreta. Aí me perguntaram: “e com o dinheiro apurado no processo de 
licitação dessas empresas, o que o senhor vai fazer?”. Eu digo: “Eu vou fazer águas. Eu vou 
fazer estradas. Eu vou transformar tudo isso em hospitais”. E assim por diante. E essa... essa... 
disposição de trabalhar pelas coisas concretas, pelas necessidades efetivas do povo, evitando a 
obra faraônica, evitando o desperdício, o desvio de recurso. Nós fiscalizávamos. O mestre de 
obras estava presente também na fiscalização. Estava presente nas obras, estava presente na 
forma como se fazia as obras, na qualidade dos serviços prestados. Então, essa identificação 
que estava no ideário popular resumida naquela figura, naquele bonequinho, não é, correndo 
para o trabalho.  
 
Como o senhor sentiu o feedback das pessoas e a receptividade com o desenho? As 
pessoas gostavam do desenho? Pediam o adesivo?  
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Era o maior pedido. As crianças colecionavam porque... é... os próprios... as próprias crianças 
nas escolas, desenhos livres, faziam desenho, mandavam sugestões. Então nós criamos muito, 
muitos bonecos, aquele com a colher de pedreiro na mão, aquele outro com o capacete, né, é... 
aquele outro sentando o tijolo na parede, aquele outro, não é, encaixando os canos nas 
adutoras, aquele outro que estava nas estradas, observando e fiscalizando as obras, aqueles 
que estavam até mais perto da parte formal do governo, da contabilidade, exigindo dos 
secretários transparência. Não existe um fiscal mais eficiente em qualquer governo de que a 
transparência do governo. A comunicação, nós não fazíamos nada sem anunciar, não é, pré-
anunciar e anunciar todas as fases das obras até a inauguração, até a entrega à população.  
 
O uso desses elementos lúdicos e do imaginário infantil geram algum tipo de afeto? 
Sim. Eu acho que sim. A gente sentia um... Ora, nessa eleição, a eleição que eu disputei a 
reeleição, depois dessa fase altamente produtiva do governo e de identificação com os 
problemas do estado, nós tivemos 87% dos votos da Paraíba.  
 
O senhor acha que o uso das caricaturas, de alguma forma, pode trazer algum tipo de 
risco pra candidatura? 
Eu acho que não. Eu acho que não. Às vezes, até a caricatura que é feita com intenções de 
demolir e desqualificar terminam gerando popularidade ao caricaturado. Depende da 
personalidade de cada um, depende, é... da posição de cada governo.  
 
Se o senhor voltasse a se candidatar, voltaria a usar a caricatura? 
Não, eu acho que pra uma caricatura, o Executivo, não existe outra que tenha atingido melhor 
sua... seu objetivo, do que aquela que nós usamos. Ou aquelas, porque muitas variações foram 
surgindo, né? Se fosse... não pretendo ser candidato ao Executivo, mas se fosse candidato, eu 
não hesitaria em usar.  
 
O senhor acha que tem algum tipo de candidato que não deve usar esse tipo de mídia? 
Não posso falar dos outros. Eu falando de mim, já estou falando demais.  
 
Qual o maior potencial que a caricatura traz pra uma campanha eleitoral? 
Eu acho que coisas valem pra os resultados. No meu... no uso que nós fizemos da caricatura, 
ela atingiu, plenamente, o objetivo desejado por nós quando instituímos aquela caricatura. 
Tanto assim que nunca mudamos. Haviam variações do mesmo tema, mas era o tema era 
aquele: um José Maranhão trabalhador, um José Maranhão que ia ao centro das questões, um 
José Maranhão que tinha compromisso com a ética, tinha compromisso com a transparência e 
que gostava de trabalhar.  
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APÊNDICE B – Minutagem do videodocumentário 

 

 
O videodocumentário está disponível em: https://youtu.be/nn4fVxYUbnA. 

 
IMAGENS SONORAS MINUTAGEM 
VINHETA DE 
ABERTURA 
Imagens dos 
caricaturistas  

Vinheta de abertura  
 
Manter áudio da vinheta (BG) em todo o vídeo. 
 

0 – 11” 

Imagem de 
Masinho Cardoso 
(crédito: 
caricaturista) 

Fala de Masinho Cardoso: 
“A primeira indicação foi um amigo meu que 
indicou. [CORTE] uma candidata a vereadora. Que 
eu trabalho, por sinal, por coincidência, eu trabalho 
com ela até hoje. Que é Sandra Marrocos. 
[CORTE] Ele me indicou ela e a primeira 
caricatura foi pra ela. Acho que faz muito tempo, 
mais de 10 anos, eu acho”. 

11” – 31” 

Imagem de Sandra 
Marrocos 
(Crédito: 
Vereadora de João 
Pessoa – PSB) 
 
Inserir imagem da 
caricatura dela 
 
Depois volta pra 
imagem dela 
 
 

Fala de Sandra Marrocos: 
“Foi em 2008, né, no primeiro processo eleitoral 
que eu participei, né? [CORTE] Em 2008, 
Masinho, além de trabalhar, ele era – e ele é até 
hoje – um grande entusiasta da candidatura, né, que 
eu representava naquele momento, e hoje ele é um... 
continua, né, conosco. Ou seja, há 11 anos atrás, né, 
surge a primeira proposta de candidatura 
representada por mim e Masinho trabalhava lá no 
orçamento e quando eu vejo eu ganho de presente, 
né? Quando eu vejo ele chega com a caricatura pra 
mim. [CORTE] Assim, quando eu me vi, sabe, eu 
disse “Menina, eu tô me vendo!”. O sorriso era o 
mesmo. O meu sorriso é algo que me marca, né?” 

32” – 1’15” 

Imagem de 
Jurandir Miranda 
(Crédito: 
Publicitário) 
 
Inserir imagens do 
Kassabinho, 
quando ele toca no 
assunto, no meio 
da fala dele 
 
Depois volta pra 
imagem dele 

Fala de Jurandir Miranda: 
“Rapaz, foi uma coisa engraçada. Eu tive em São 
Paulo, pra fazer um trabalho em São Paulo, em 
plena campanha de dois mil e... dois mil e oito. Era 
campanha pra prefeito. E eu recebi um material de 
propaganda no sinal. E era um bonequinho do 
Kassab, de Gilberto Kassab, então foi até prefeito 
de São Paulo. Eu achei aquilo ali muito 
interessante. Trabalho com Marketing Político há 
mais de 30 anos e eu nunca tinha visto uma coisa 
interessante daquela, principalmente pra campanha 
política. E guardei aqueles... aquele material como 
referência pra um dia poder usar numa eleição.” 

1’16” – 2’58” 

Inserir animação 
do Kassabinho 

Vídeo do Kassabinho até o trecho da música em 
que fala:  

2’59” – 2’12” 

https://youtu.be/nn4fVxYUbnA
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com áudio  “... quero Kassab, eu quero mais!” 
Imagem de 
Jurandir Miranda 

Fala de Jurandir Miranda: 
“Dois mil e dez, na campanha do depois governador 
Ricardo Coutinho, ele tava, é... concorrendo e tinha 
sido prefeito muito bem avaliado na cidade. 
[CORTE] E começou a campanha, tal. Os 
resultados de pesquisas e de avaliações não iam 
muito bem. [CORTE] procurei uma pessoa que eu 
gosto muito que é o William, que faz charges, tal, 
eu levei o desenhozinho do Kassab e disse: 
“William, eu vou interferir na campanha de 
Ricardo. Eu vou fazer uma sugestão”. Porque eu 
tinha visto lá uns cartazes e o governador ele tem 
um certo defeito na boca, né? Então, as fotos... ele 
não era conhecido no estado, só era conhecido aqui 
na Região Metropolitana, e você chegar com uma 
imagem pra ser conhecida lá no interior do estado 
uma imagem que não tava legal e outra coisa, cartaz 
todo mundo tinha na Paraíba.”  

1’13” – 3’11” 

Imagem de 
William Medeiros 
 
Inserir imagem da 
caricatura de 
Ricardo Coutinho 
vestido de operário 
 
Depois volta pra 
imagem dele 

Fala de William Medeiros: 
“a campanha tava num nível complicado, né? Foi 
em 2010. E aí, a agência tava procurando uma 
forma de melhorar a imagem do candidato, tal, só 
foto não resolvia, só o VT não resolvia, tal 
[CORTE] Aí eu tive a ideia de fazer uma caricatura 
ao contrário. Melhorar o visual, né? [CORTE] aí 
pensaram numa ideia que já tinham visto em 
outras... em outras praças aí, em outros estados, e os 
candidatos usando um mascotezinho, né? Às vezes 
em 3D e tal. Mas, assim, não era uma coisa muito 
elaborada, mas que dava resultado. E aí, a gente 
teve a ideia de mudar um pouco a imagem do 
candidato, né, dar uma cara mais simpática, né, 
mais comunicativa. E aí veio a ideia do mascote, 
né?” 

3’12” – 4’08” 

Imagem de 
Ricardo Coutinho 
(Crédito: Ex-
governador da 
paraíba - PSB) 
 
Inserir imagem da 
caricatura padrão 
de Ricardo 
Coutinho   

Fala de Ricardo Coutinho: 
“E na campanha de 2010 surgiu, né, acho que, 
como uma continuidade disso tudo, surgiu um 
boneco, né, um desenho, que você tá me chamando 
a atenção pelo fato de ser uma caricatura. Eu nunca 
tinha visto, na verdade, como sendo uma caricatura, 
mas sim um desenho estilizado, podemos dizer 
assim, né? É... e que não era jocoso, né? Que não 
era jocoso e que foi... que se espalhou feito... feito 
rastilho de pólvora, né?” 

4’09” – 4’40” 

Imagem de 
William Medeiros 
 

Fala de William Medeiros: 
“Se via era criança adesivando nos cadernos. Então, 
gerou essa empatia, né, do candidato com o 

4’41” – 6’07” 
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Inserir imagens 
dele desenhando 
na mesa 
digitalizadora 
 
Depois volta pra 
imagem dele, antes 
dele falar da 
mascote de José 
Maranhão 

eleitorado. Os próprios filhos, às vezes, filho do 
candidato adversário tinha a foto do candidato, né, 
do Ricardo, né, que se chama até... chamaram o 
boneco de Ricardinho, né? E aí, assim, virou uma 
febre. Então, de certa forma, o mascote ele 
contribuiu pra dar uma guinada na campanha e 
aconteceu que o candidato acabou indo pro segundo 
turno e venceu, né? Não se pode atribuir, lógico, ao 
mascote, mas que foi um agregador de valor, com 
certeza foi. [CORTE] é... na época da campanha, 
que tinha o mascote de José Maranhão, usaram a 
figura do Mário Brother, se eu não me engano, né, 
Super Mário Brother, e eu via o resultado no sinal 
de trânsito que distribuía os bonecos. [CORTE] E 
houve até um certo comentário negativo por ter 
usado a imagem de um personagem que tem 
direitos reservados de imagem, tudo, e se associar a 
um bonequinho desse. Na época gerou-se até um 
“será que pediram licença pra usar isso aí”, né?” 

Imagem de Régis 
Soares 
(Crédito: 
Caricaturista) 
 
Inserir imagens 
dos desenhos de 
Maranhão e de 
Ricardo Coutinho 
que ele fez 
 
Depois volta pra 
imagem dele 
 
Inserir imagens 
dele desenhando 
também 
 
Depois volta pra 
imagem dele 

Fala de Régis Soares: 
“e já tava bem próximo da campanha pra 
governador, né, e eu tive a ideia de criar um 
personagenzinho de Maranhão, que, no tempo, tava 
bem polarizado em cima de Maranhão e Ricardo. 
Então criei uma caricatura identificando Maranhão, 
que é o Mário Bros, né, um personagem infantil que 
identificasse, pras crianças já, pelo menos, ter 
aquele... vamos dizer, aquela memória de ver um 
desenho que era bem popular, né? Que já veio do 
videogame, aquele negócio todo... Como também 
criei o grilozinho, que também, ligado pra Ricardo, 
que achava que, pelo grilo falante, né, o jeito do 
grilo falante e o desenho com o rosto de Ricardo. E 
aí, o pessoal de Maranhão aceitou mais a ideia do 
que o pessoal de Ricardo. O pessoal de Ricardo 
não... não aceitou. Quem aceitou foi o pessoal de 
Maranhão. Só que Ricardo não aceitou por causa do 
desenho, né? Que achou que ficou muito feio, né?” 

6’08” – 7’17” 

Imagem de José 
Maranhão 
(Crédito: Senador 
da Paraíba - MDB) 
 

Fala de José Maranhão: 
“Eu acho que o diferencial entre a fotografia 
convencional é que esse... esse descompromisso 
entre o real e convencional, a caricatura, o desenho 
fugia a esse estereotipo, não é, da coisa que já 
estava desgastada pelo próprio uso. Quando nós 
introduzimos a caricatura, nós estávamos dizendo: 
“esse governo é diferente”, “esse governo não tem 
formalidades quando se trata de trabalho, quando se 

7’18” – 8’31” 



191 

 

trata de zelo com a coisa”, “esse governo é um... 
mais um. Um homem do povo, que se identifica 
com o povo, que preza essa identificação e, por 
isso, quer fazer as obras que o povo reclama”. 

Imagem de 
Eduardo Mesquita 
(Crédito: 
Empresário) 

Fala de Eduardo Mesquita: 
“O primeiro contato que a gente teve, acho que foi 
na primeira campanha de Ricardo Coutinho. Acho 
que foi em 2010. É, 2010. Primeiro contato que a 
gente teve. [CORTE] O que difere a caricatura das 
outras mídias é porque ela é mais bem vista, é mais 
receptiva ao público, né, do que, por exemplo, a 
gente elaborar um panfleto com várias propostas de 
governo, da campanha eleitoral e, por exemplo, a 
gente elaborar uma caricatura, que é algo bem mais 
aceito, bem mais, é... receptivo do público do que, 
por exemplo, um papel com a foto, né? Comparado 
com um papel e uma foto as pessoas elas veem 
aquele desenho, é... de uma forma melhor. Eles 
conseguem ver aquele desenho como se fosse algo, 
é... mais animado, mais alegre, mais extrovertido, 
do que somente uma foto, um papel, né?” 

8’32” – 9’40” 

Imagem de 
Masinho Cardoso 
 
Inserir imagens 
dele desenhando 
 
Depois volta pra 
imagem dele 

Fala de Masinho Cardoso: 
“Eu acho que sim, porque, assim, tem candidato 
que não é nem tão simpático como... como... e a 
caricatura ele fica lindinho, ou fica carismático, 
como você falou. Então, assim, eu acho que ajuda 
bastante, assim. Às vezes o candidato... não é 
porque ele não quer, mas, assim, ele aparenta ter 
um... um jeito meio, assim, bruto, não sei, mas na 
caricatura ele fica mais, entendeu, mais carismático. 
Todo mundo acho que gosta da caricatura. Acho 
que ajuda bastante o candidato também.” 

9’41” – 10’09” 

Imagem de Sandra 
Marrocos 

Fala de Sandra Marrocos: 
“E aí, a caricatura ela traz leveza e ela traz essa 
história de você passar a energia da afetividade. 
Então, ela trouxe isso, sabe, as crianças... Oxe, as 
crianças pegam pra brincar. É tão engraçado. 
Pegam um... como é o nome? Isopor. Corta a 
bonequinha, bota uma do lado, uma do outro e vira 
brinquedinho. Então, assim, é algo que faz com que 
a leveza da política se faça presente. Por isso que 
tanta gente usa, sabe? Eu acho que eu fui uma das 
primeiras a usar aqui na cidade,” 

10’11” – 10’43” 

Imagem de 
Eduardo Mesquita 

Fala de Eduardo Mesquita: 
“A caricatura ela tem esse lado afetivo, né? Por ela 
trabalhar com criança também, por remeter ao 
público jovem. Porque, geralmente, a caricatura é 
desenho. Então, a criança ela vai e pega e leva pra 

10’44” – 11’21” 
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sua casa, entrega pro seu pai: “Ó, vote nesse 
candidato. Olhe a caricatura dele”. Nesse aspecto 
emotivo, a caricatura tende a crescer muito. Por 
quê? Porque ela vai... ela entra de encontro com 
vários públicos, né, desde a criança ao adolescente, 
até o mais velho.” 

Imagem de 
Estelizabel Bezerra 
(Crédito: Deputada 
Estadual da 
paraíba – PSB) 
 
Inserir imagem da 
caricatura dela 
feita por William 
Medeiros 
 
Depois volta pra 
imagem dela 
 
Inserir imagem da 
caricatura dela 
feita por Masinho 
Cardoso 
 
Depois volta pra 
imagem dela 

Fala de Estelizabel Bezerra: 
“Eu acho que ela traz essa alegria mesmo no 
processo da campanha. Alegria, movimento. Que é 
uma coisa fundamental dentro de um processo 
eleitoral, de disputa, onde você precisa de um gás, 
de um combustível, e esse combustível vem da 
relação, né, com as pessoas, a forma como as 
pessoas recebem, a forma como as pessoas te 
acolhem. E a caricatura ela, no caso, na experiência 
da gente, ela foi muito bem recebida, muito bem 
acolhida. Ela aumentou o acolhimento e a 
receptividade da nossa proposta, da nossa imagem, 
da minha imagem, né, como pessoa que tava 
pleiteando governar a cidade. Então, ela traz essa 
alegria mesmo no processo eleitoral que é um 
combustível pra manter o ânimo, né, a roda girando, 
a roda da competitividade. [CORTE] Eu, 
pessoalmente, acho que foi muito fantástico porque 
é uma grande medida você agradar criança. Criança 
é uma grande medida. E, assim, tem caricatura que 
assusta. Tem caricatura que não gera essa empatia. 
Você, de fato, acha a pessoa feia, tenebrosa, acha a 
pessoa... Uma caricatura de Temer, por exemplo... 
Ele é tenebroso. Por mais que se diminuísse, ali, as 
coisas feias que ele tem, ainda assim seria feia... 
mas acho que é o Retrato de Dorian Gray, sabe?” 

11’22” – 12’50” 

Imagem de 
Jurandir Miranda  
 
 

Fala de Jurandir Miranda: 
“qual foi o principal objetivo de... de se partir pra... 
pra esse tipo de estratégia. O candidato Ricardo 
Coutinho era um candidato muito sisudo. Muito 
sisudo. Até hoje era duro. Ele num... é... é... E a 
gente precisava que as pessoas vissem ele de outra 
forma. Com mais simpatia. E você sabe que uma 
forma de quebrar isso é utilizando é... coisas que 
crianças utilizam. Por exemplo, a campanha 
começou a virar, quem começou a usar e gostar e 
falar foram as crianças. Toda criança queria um 
Ricardinho. Toda criança queria um Ricardinho, 
então a criança interfere em casa, tudo, e virou uma 
febre. Então, o que a gente queria era quebrar a 
sisudez do candidato usando uma coisa de fácil 
entendimento, tanto da criança como do eleitorado. 

12’51” – 13’59” 
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E foi o que aconteceu.” 
Imagem de 
Ricardo Coutinho 

Fala de Ricardo Coutinho: 
“Dialogam com simpatia, com carinho, com afeto, 
com o lúdico, né, que vem muito da criança, né? 
[CORTE] Porque a campanha, na verdade, ela está 
longe de ser uma disputa de ideias. Ela é uma 
disputa de eliminação, né? E isso é muito ruim, 
porque ela não consolida, sequer, no eleito, o 
compromisso com aquilo que tinha dito. O 
emocional se sobrepõe ao racional, né?” 

14’00” – 14’34” 

Imagem de 
William Medeiros 

Fala de William Medeiros: 
“como tinha criança que usava no caderno o 
adesivo dele, quando o pai votava noutro candidato 
e, assim, dentro de casa não tinha... não se criou 
essa rixa, né? Então, foi uma coisa que foi 
conciliadora também, vamos dizer assim. E a partir 
daquele momento que se espalhou, né? Todo 
candidato da época passou a afazer também o seu 
mascote. Então o que mais se via adesivo nos carros 
de candidato. Não se podia mais fazer camiseta, não 
se podia fazer mais outdoor, então, a única forma 
que eles encontraram foi essa mídia nova e atrativa, 
né? Era a caricatura.” 

14’35” – 15’12” 

Imagem de Cida 
Ramos 
(Crédito: Deputada 
Estadual da 
Paraíba – PSB) 
 
Inserir imagem da 
caricatura de Cida 
Ramos 
 
Depois volta pra 
imagem dela 

Fala de Cida Ramos: 
“Por onde eu passava, as crianças... eu tive uma 
aceitação extraordinária. Aonde a gente pensava 
que – eu pessoalmente pensava – que as crianças 
elas teriam mais dificuldade pra me aceitar. Foi o 
inverso. As crianças elas pediam, elas pegavam na 
minha mão, elas queriam aquela bonequinha, elas 
choravam junto com os pais. [CORTE] Ela trouxe 
respeito, ela trouxe admiração. Então, eu acho que a 
caricatura, pra mim, ela representou muito. Né? Ela 
representou dignidade também, então ela agregou 
vários valores. Ela transmitiu muitas vezes, através 
daquela imagenzinha, ela falava mais do que se a 
gente tivesse repetindo oralmente todos esses 
conceitos que qualquer ser humano tem. [CORTE] 
Eu acho que ela consegue ser muito direta. As 
pessoas olham e tocam o coração. Então, pra mim, 
ela representou isso. Quando as pessoas viam, 
tocava o coração dessas pessoas.”  

15’13” – 16’18” 

Nota Nota  
“Este videodocumentário é um produto técnico 
resultante da tese de Doutorado de autoria de 
Marcelo Rodrigo da Silva e orientação do Prof. Dr. 
Sebastião Guilherme Albano da Costa, junto ao 
Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia 

16’19” – 16’31” 
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(PPgEM) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), defendida em setembro de 
2019.” 
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16’32” – 16’37” 
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