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Resumo 

 

O presente artigo analisa a estratégia de apelo à autoridade adotada pela campanha do 

candidato a vereador do Rio de Janeiro, Tarcísio Motta. Objetiva-se identificar como a 

campanha faz uso da publicidade, tratando assim, do apelo à autoridade como uma 

estratégia de promoção do candidato, trazendo para ele o testemunho favorável de 

personalidades que se relacionam com os seus ideais e propostas e como essa estratégia 

é relevante para a disputa eleitoral de vereador. Será discutido, também, o conceito de 

marketing político, o apelo à autoridade na publicidade e a análise das publicações da 

fan page do Facebook de Tarcísio Motta. 
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Introdução 

 

 Em meio a exatos 1617 candidatos na disputa para ocupar as 51 cadeiras da 

Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, um novato chama a atenção pela quantidade 

de votos: Tarcísio Motta. Eleito com 90.473 votos, o professor de História consagrou-se 

como o segundo mais votado do município carioca. Filiado ao Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL), ele teve como principal bandeira da sua campanha a educação. 

 Para alcançar a vitória, o candidato utilizou a publicidade para dar visibilidade à 

sua campanha, por meio das ações de rua (abordagens, caminhadas, presença em 

comícios), materiais impressos, programa de TV e no rádio, além de manter as suas 

redes sociais diariamente atualizadas. 

Na página do Facebook de Tarcísio é possível identificar as estratégias 
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utilizadas. Ao todo, foram 380 publicações do primeiro ao último dia da campanha: 16 

de agosto a 02 de outubro. Nas ações publicadas no Facebook, estão agendas do dia, 

fotos em ações de rua, propostas, memes, um canal audiovisual criado pelo candidato 

onde ele recebe convidados, imagens de pessoas conhecidas dos movimentos sociais, 

autoridades sindicais e políticos.  

No primeiro tópico do trabalho vamos conceituar um pouco sobre o que é 

marketing político e a importância dessa ferramenta para uma campanha eleitoral. No 

que diz respeito às estratégias escolhidas pelo candidato para se apresentar ao 

eleitorado, discorremos sobre o significado de apelo à autoridade, termo utilizado na 

publicidade que utiliza de especialistas para dar veracidade ao discurso positivo sobre 

uma marca - no caso, sobre um candidato. No terceiro tópico, trazemos um panorama 

geral das publicações de Tarcísio no Facebook e, após isso, a análise das autoridades 

utilizadas na página como parte do recurso persuasivo. Por fim, concluímos com as 

considerações sobre o trabalho. 

 

Marketing político e campanha eleitoral: o apelo à autoridade como estratégia  

  

Em linhas gerais, entende-se como marketing político o conjunto de técnicas e 

procedimentos de adaptar um candidato ou candidata ao seu eleitorado potencial. Num 

primeiro instante, o objetivo central dessa estratégia é transformar o candidato em 

alguém conhecido pelo maior número de eleitores possível e, após isso, mostrar o que o 

diferencia dos seus adversários. 

 A legitimidade é vista como um dos princípios fundamentais para a prática 

política. Conforme expõe Francisco Gaudêncio Torquato do Rego, a legitimidade é o 

processo em que “(...) eleitores ou os governados consideram os valores políticos 

compatíveis com seus valores” (REGO, 1985, p. 13). O autor ressalta que para chegar a 

esse princípio é necessário percorrer uma extensa rota, traçando nesse caminho o 

marketing político. Nas palavras dele, o marketing político pode ser visto como “(...) o 

esforço planejado para se cultivar a atenção, o interesse a preferência de um mercado de 

eleitores” (p. 14). 

 A necessidade de utilização das técnicas do marketing na política é justificada 
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por uma série de fatores. Rego expõe alguns desses fatores, que nas palavras do autor 

são: 

O conflito de interesses, as pressões sociais, a quantidade de 

candidatos, a segmentação de mercado, as exigências de novos 

grupamentos de eleitores, o fortalecimento dos grupos de pressão, a 

competição desmesurada, a decadência da sociedade coronelista no 

País, a urbanização, a industrialização, os novos valores ditados pela 

indústria cultural e o crescimento vegetativo da população constituem, 

entre outros, os elementos determinantes da necessidade de utilização 

dos princípios do marketing aplicados à política (REGO, 1985, p. 14). 

 

Diante desse cenário de exigências que contribuem com a necessidade do 

marketing político, o candidato que deseja se diferenciar dos demais e ser apresentado 

aos seus eleitores como uma opção possível precisa estabelecer estratégias para a sua 

campanha. De acordo com Carlos Augusto Manhanelli (1988, p. 17), definir estratégia 

“(...) nada mais é do que decidir a forma de combate a ser considerada na batalha de 

votos”. 

Essa batalha de votos acontece por meio da propaganda política, entendida como 

um fenômeno importante desde a primeira metade do século XX para o escritor francês 

Jean Marie Domenach. Domenach descreve que sem a propaganda política, “(...) os 

grandes acontecimentos da nossa época: a revolução comunista e o fascismo, não 

seriam sequer concebíveis" (DOMENACH, 2001, pg. 8), com referência a Lênin e 

Hitler. 

Domenach continua, indicando que: 

 

A propaganda é uma tentativa de influenciar a opinião e a conduta da 

sociedade, de tal modo que as pessoas adotem uma opinião e uma 

conduta determinada ou ainda: ‘A propaganda é a linguagem 

destinada à massa; ela emprega palavras ou outros símbolos 

veiculados pelo rádio, pela imprensa e pelo cinema. O escopo do 

propagandista é o de influir na atitude das massas no tocante a pontos 

submetidos ao impacto da propaganda, objetos da opinião’. 

(DOMENACH, 2001, pg. 12) 

 

Dessa maneira, a batalha pelos votos compreende diferentes métodos, um deles 

é a publicidade. Uma estratégia persuasiva utilizada pela publicidade e presente também 

em campanhas eleitorais é o apelo à autoridade, ou seja, a utilização de especialistas ou 
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pessoas famosas para proferir um discurso favorável ao candidato.  

Carrascoza (2007, p. 40) nos diz que o apelo à autoridade “é a utilização de 

citações de especialistas que dão seu testemunho favorável, validando assim o que está 

sendo afirmado”. Ainda de acordo com o autor, esse apelo é uma ferramenta de 

persuasão que vem desde a Idade Média, quando as sociedades europeias eram 

controladas pela tradição, de maneira que a verdade advinha da autoridade em vez das 

experiências fornecidas pelos sentidos ou conclusões pessoais alcançadas através do 

raciocínio independente das pessoas. 

Via de regra, a publicidade costuma legitimar esse argumento usando, por 

exemplo, dentistas para a venda de creme dental, médicos para anúncios de saúde, 

atletas quando se trata de algum assunto ligado ao esporte, ou figuras do show bussiness 

para tornar mais verossímil e autêntica sua mensagem. No caso de atores ou 

personalidades cujo principal atributo é a fama, um fenômeno ligado à 

contemporaneidade, pode-se inferir que o sucesso e o amplo reconhecimento 

significariam, então, a autoridade em questão.  

Na política, observamos artistas, líderes de movimentos sociais, organizações, 

sindicatos, entre outras autoridades, que emprestam a sua credibilidade para os 

candidatos, dando a eles o seu testemunho favorável na conquista de votos. É muito 

comum que esses apoios apareçam por meio de um testemunhal, ou seja, um “(...) 

depoimento, endosso ou atestado através do qual pessoa ou entidade diferente do 

anunciante exprime opinião, ou reflete observação e experiência própria a respeito de 

um produto” (CONAR, 1980). 

Essa estratégia de apelo à autoridade pode ser muito importante para as 

campanhas proporcionais, como é caso da que está sendo apresentada por este artigo. O 

sujeito em questão, que disputa o cargo de vereador, precisa identificar o segmento que 

o apoia e trazer para si mais poder político. “Detectar este segmento, suas aspirações e 

desejos é o primeiro lance no intrigado jogo da estratégia eleitoral” (MANHANELLI, 

1988, p. 33). 

No entanto, é preciso cautela para utilizar destas estratégias de trazer artistas e 

personalidades. Rubens Figueiredo (2008) reconhece que “artistas e personalidades 

podem contribuir para o êxito de uma campanha, mas o que vale é a autêntica 
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popularidade do candidato” (FIGUEIREDO, 2008, p.17). O autor chama a atenção, 

dizendo que “o povo não é idiota: sabe separar as coisas” e continua, “o povo vai, ri, 

aplaude, mas vota em quem quer votar” (p. 18). 

 

#SóaLutaMudaaVida: o candidato a vereador Tarcísio Motta e as estratégias 

utilizadas no Facebook  

 

Conforme consta na descrição de sua candidatura, Tarcísio Motta é professor de 

História do Colégio Pedro II, militante e folião. Ele foi candidato a governador pelo 

PSOL do Rio de Janeiro em 2014, chegando a ser o quinto mais votado daquele pleito, 

com pouco mais de 712 mil votos. O professor também foi ex-diretor do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE). 

Tarcísio é filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), partido que teve 

seu registro validado em setembro de 2005 e surgiu por tensões internas no Partido dos 

Trabalhadores (PT), após o desacordo de alguns militantes com os rumos que estavam 

sendo tomados no governo de Lula, assim que chegou ao poder, em 2003. O PSOL é 

um partido que se coloca como alternativa à esquerda e pauta questões como a liberdade 

de expressão política, cultural, artística, racial, sexual e religiosa. Nos seus objetivos, ele 

se mostra “solidário a todas as lutas dos trabalhadores do mundo que visem à construção 

de uma sociedade justa, fraterna e igualitária, incluindo as lutas das minorias, nações e 

povos oprimidos”4.  

A campanha para vereador realizada por Tarcísio teve como mote principal a 

hashtag #SóaLutaMudaaVida, expressão que foi repetida diversas vezes nas 

publicações de sua fan page no Facebook, chamando a atenção para o enfrentamento de 

políticas conservadoras e também para uma renovação da política, que no período das 

eleições municipais vivia um contexto bastante conturbado, com o impeachment da 

então presidente Dilma Roussef no Senado Federal e as manifestações de grupos pró-

impeachment e a favor da ditadura militar indo às ruas. Além disso, o termo chamava a 

atenção para uma renovação política da câmara dos vereadores do Rio de Janeiro.  

                                                 
4 ESTATUTO DO PSOL. Disponível em: <http://www.psol50.org.br/partido/estatuto/>. Acesso em: 26 

de jun. de 2017. 

http://www.psol50.org.br/partido/estatuto/
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O PSOL é um partido que adota nos seus princípios a não aceitação de doação 

de empresas privadas em campanhas eleitorais. Essa medida faz com que as campanhas 

sejam mais presenciais, com atividades de rua, e muito presentes nas redes sociais. A 

fan page é um dos principais meios dentro do Facebook para se propagar alguma 

informação e unificar os indivíduos em torno de algum tema específico. Camila 

Rodrigues Guedes (2013) entende a fan page como uma plataforma específica dentro do 

Facebook, onde empresas, marcas, produtos, celebridades, ou seja, qualquer 

organização com ou sem fins lucrativos, tem o espaço de se expressar. A estrutura da 

fan page “(...) segue o formato dos perfis, mas possui muitas outras ferramentas que 

possibilitam a interação com os perfis de usuários e a mensuração de dados e estatísticas 

da página.” (GUEDES, 2013, p.46). 

Para realizar a análise da página do candidato, foi utilizado o aplicativo do 

facebook Netvizz5, com ele foi possível filtrar as publicações de Tarcísio durante o 

período de campanha, que teve início no dia 16 de agosto e foi até 02 de outubro, dia da 

eleição6. Com a filtragem, foi possível identificar os tópicos mais utilizados pelo 

candidato. A partir desta análise, identificou-se 15 tópicos de apresentação, que foram: 

(1) Agenda do dia: eram apresentadas as atividades diárias do candidato, 

indicando os locais em que ele estaria presente, além de locais em que os simpatizantes 

podiam adquirir materiais gráficos da campanha; (2) Vídeos sobre a campanha: nesses 

materiais audiovisuais, o candidato trazia uma síntese sobre os dias de atividade nas 

ruas, além de chamar as pessoas para aderirem à sua candidatura; (3) Divulgação da 

campanha para prefeito de Marcelo Freixo e Luciana Boiteux: eram divulgadas imagens 

chamando para os debates em praças, televisão ou conversas que o candidato e sua 

(co)prefeita realizariam pela cidade; (4) Criação de eventos sobre atividades de rua: 

divulgação de eventos em que o candidato estaria presente, como bandeiraços, 

conversas temáticas ou chamadas para assistir ao debate de Marcelo Freixo; (5) Fotos 

com políticos do PSOL: imagens do candidato com o deputado estadual e candidato à 

prefeitura do Rio Marcelo Freixo, com o deputado federal do Rio Chico Alencar, em 

                                                 
5 Netvizz - https://apps.facebook.com/netvizz/?fb_source=search&ref=br_rs 
6 A campanha eleitoral na internet foi permitida até a véspera da eleição, diferente do rádio e da tv, 

encerrada no dia 29 de agosto. Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-

08/propaganda-eleitoral-comeca-hoje-nas-ruas-e-na-internet. Acesso em 09 de jul. de 2017. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/propaganda-eleitoral-comeca-hoje-nas-ruas-e-na-internet
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2016-08/propaganda-eleitoral-comeca-hoje-nas-ruas-e-na-internet
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atividade de rua; (6) Fotos com eleitores: imagens do candidato com eleitores em 

atividade de rua, entre eles vendedores ambulantes, estudantes e jovens; (7) 

Testemunhais a favor da candidatura: imagens com frase e assinatura, onde líderes 

sindicais, de movimentos sociais, personalidades ou professores davam o seu 

testemunho a favor do candidato; (8) Foto de perfil com a tag “Tarcísio 50123”: 

chamada para utilizar a tag na foto de perfil com o número do candidato; (9) Frases de 

pensadores famosos: frases de reflexão a respeito da educação ou de mudanças sociais. 

Entre eles Paulo Leminski, Rosa Luxemburgo e Paulo Freire; (10) Chamada para 

doação de campanha: imagens que chamavam os seguidores para ajudarem 

financeiramente com a campanha, utilizando a hashtag #SemRaboPreso, referindo-se ao 

ideal do PSOL de não aceitar doação de grandes empresas; (11) Críticas à gestão do 

prefeito do Rio Eduardo Paes: artes contrárias às medidas tomadas pelo prefeito 

Eduardo Paes (PMDB-RJ), fazendo relação com as Olimpíadas, que eram sediadas no 

Rio de Janeiro; (12) Propostas: artes que colocavam as propostas do candidato e o que 

ele pensava para a cidade, cujos temas principais eram: educação, criminalização da 

pobreza, direito à cidade e cultura; (13) Críticas a projetos que estavam em tramitação 

no Congresso Nacional: crítica ao projeto “Escola Sem Partido”, que estava em 

discussão na época; (14) Bate papo com Tarcísio: canal audiovisual em que o candidato 

convidava uma personalidade para discutir diversos temas ligados ao seu 

posicionamento político e ideológico; (15) Memes: utilização de memes para tratar da 

situação política nacional, com destaque para a cassação do deputado Eduardo Cunha 

(PMDB-RJ) e da saída de Michel Temer, que ocupava a posição de presidente interino 

na época. No exemplo do meme mencionando o deputado, foi utilizada a imagem do 

cantor Chico Buarque sério e sorrindo, onde na foto em que está sério está escrito “com 

cunha” e na foto sorrindo está “sem cunha”.  

 Com base na análise dos tópicos, vamos discorrer neste trabalho sobre o 

segmento de apelo à autoridade nas publicações do período de campanha. O recorte aqui 

utilizado será o de testemunhais a favor do candidato, as imagens com políticos do 

PSOL, frases de pensadores famosos e as fotos com Marcelo Freixo e Luciana Boiteux, 

candidatos que compunham a chapa para prefeito e vice-prefeita do Rio de Janeiro. 

 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

8 

 

A utilização de autoridades para a promoção da candidatura de Tarcísio Motta 

  

O apelo à autoridade, como foi falado no primeiro tópico do trabalho, é 

comumente utilizado na publicidade para legitimar a qualidade de um produto ou 

serviço por meio de especialistas num determinado assunto. No entanto, esse recurso 

também utiliza da fama de alguns sujeitos para emprestar a credibilidade deles para uma 

determinada marca ou produto. Na situação aqui analisada, vamos discorrer sobre as 

autoridades utilizadas para legitimar a campanha de Tarcísio Motta para vereador do 

Rio de Janeiro. 

 Dentro desta análise, aproveitamos as imagens de atividades de rua em que o 

candidato está com personalidades, os vídeos de apoio publicados pelo candidato, o 

canal de vídeos “Bate papo com o Tarcísio” que trazia convidados para uma conversa, 

frases de pensadores famosos que transmitiam os ideais de Tarcísio e os testemunhais 

manifestando apoio a ele. 

 Das 380 publicações feitas durante a campanha, 68 representam a categoria de 

apelo à autoridade, conforme os critérios de escolha aqui estudados. Como a pauta da 

educação era a principal da campanha, Tarcísio recebeu apoio de diversos professores, 

sejam eles de Universidades do Rio ou de escolas públicas. No entanto, esses apoios 

eram de pessoas comuns. Aqui, neste trabalho, vamos tratar das personalidades mais 

conhecidas pelo público em geral. Serão comentadas as participações de: Marcelo 

Freixo, Guilherme Boulos, Leonardo Boff, Paulo Leminski, Jean Wyllis, Chico Alencar, 

Bolsonaro e Renata Sorrah. 

A figura de Marcelo Freixo, deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro e 

na época candidato à prefeitura do município, foi a mais explorada desde o início da 

campanha. Freixo e Tarcísio são amigos pessoais, estudaram História juntos na 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e estavam juntos em boa parte das atividades 

de rua.   

Na imagem publicada no dia 02 de setembro, os dois aparecem se entreolhando 

durante uma atividade de rua. A foto foi muito curtida, recebendo 828 reações. Nela, 

Tarcísio escreve: “Uma das coisas que mais me conforta nessa caminhada rumo à 

Câmara Municipal é saber que estou ao lado de um amigo e quando a gente sente que 
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não está só, os desafios da luta parecem menores!”.  

 

 

Foto: Tarcísio (à esquerda) e Marcelo Freixo (à direita), em atividade de rua.7 

 

 Durante a campanha, Tarcísio esteve presente em outros momentos com Freixo, 

incluindo nessa circunstância a participação no canal de vídeos da fan page no 

Facebook, intitulado “Bate Papo com Tarcísio” e também no último debate antes da 

votação para o primeiro turno. Na primeira situação, os dois conversaram sobre os 

primeiros empregos, o despertar da consciência social, o início da militância, a 

importância da educação crítica e socialmente referenciada, direitos humanos, sociedade 

e o Rio de Janeiro.  

 

  

                         Foto: Bate Papo com Tarcísio8         Foto: Bastidores do debate eleitoral9 

  

A segunda autoridade de grande repercussão nas publicações da fan page foi a 

do membro da Coordenação Nacional do MTST e ativista político e social, Guilherme 

                                                 
7 https://www.facebook.com/228384804002466/posts/644132815760994 
8 https://www.facebook.com/228384804002466/posts/645038055670470 
9 https://www.facebook.com/228384804002466/posts/654881694686106 
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Boulos. Boulos é considerado um importante representante dos movimentos sociais e 

reforçou a candidatura de Tarcísio dando enfoque no seu papel combativo. A imagem 

do líder aparece por meio de um testemunhal. 

 

 

Foto: testemunhal Guilherme Boulos, líder do MTST10 

 

 A terceira autoridade é o teólogo, militante dos direitos humanos e escritor, 

Leonardo Boff. Boff foi um dos mais importantes expoentes da Teologia da Libertação, 

ele expõe suas opiniões na sua página do Facebook e tem mais de 480 mil seguidores. 

Participou das publicações de Tarcísio em duas situações: a primeira, no Bate Papo com  

Tarcísio, onde ele discute temas como política, combate à pobreza e desigualdade, e na 

segunda situação, ele aparece em um vídeo manifestando apoio ao candidato. Ambos os 

vídeos tiveram muito engajamento, conquistando 1.085 compartilhamentos no primeiro 

e  228 compartilhamentos no segundo. 

 

Foto 1: Leonardo Boff no Bate Papo com Tarcísio11/Foto 2: Boff manifestando apoio12 

                                                 
10 https://www.facebook.com/228384804002466/posts/638508939656715 
11 https://www.facebook.com/228384804002466/posts/638448752996067 
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 A terceira situação considerada para o apelo à autoridade manifestado pela 

campanha foi a de utilizar frases de pensadores clássicos a respeito de algum tema 

específico. O de maior engajamento foi a frase do escritor e poeta brasileiro, Paulo 

Leminski. A frase do escritor (foto abaixo) se encaixava na temática de direito à cidade, 

assunto discutido por Tarcísio nas suas propostas. Além de Leminski, frase de Paulo 

Freire, Plínio de Arruda e Rosa Luxemburgo também foram utilizadas. 

 

 

Foto: frase de Paulo Leminski13 

 

 A quarta e quinta autoridade de destaque em favor do candidato foram os 

colegas de partido e deputados federais eleitos pelo Rio de Janeiro, Jean Willys e Chico 

Alencar. Willys é uma figura de destaque por representar as pautas de diversidade, de 

gênero, além de se manifestar a favor das religiões de matriz africana e das temáticas 

relacionadas aos Direitos Humanos. Já Alencar é professor de História pela UFF, 

iniciou a sua vida política em 1989, no PT, foi para o PSOL na ruptura que gerou o 

partido e foi de 2009 a 2015 indicado, por jornalistas que cobrem o Congresso Nacional, 

como o deputado federal mais atuante do país (em votação realizada pelo site Congresso 

                                                                                                                                               
12 

https://www.facebook.com/TarcisioMottaPSOL/videos/vb.228384804002466/639533399554269/?type=2

&theater 
13 https://www.facebook.com/228384804002466/posts/638999422941000 
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em Foco)14. Os mandatos de Alencar são destaque devido a defesa da participação 

popular, dos direitos humanos, da transparência na administração pública, do equilíbrio 

ecológico, da educação de qualidade e no combate à corrupção. 

 Jean manifestou apoio por meio de um testemunhal e de um vídeo. 

 

Foto 1 (à esquerda): testemunhal Jean Willys15/Foto 2 (à direita): Jean Willys 

manifestando apoio em vídeo16 

 

Chico Alencar aparece em uma atividade de rua com Tarcísio e também 

manifestou apoio por meio de um vídeo. 

  

Foto 1 (à esquerda): Chico Alencar manifestando apoio em vídeo17/Foto 4 (à direita): 

Tarcísio e Chico Alencar em atividade de rua. 

 

 A sexta autoridade que gerou grande repercussão na página de Tarcísio foi o 

compartilhamento que o candidato fez de uma imagem dele ao lado de Bolsonaro, na 

plateia de um debate de TV em que Freixo participava. A postagem foi feita por 

                                                 
14 http://www.chicoalencar.com.br/ 
15 https://www.facebook.com/228384804002466/posts/650390331801909 
16 https://www.facebook.com/228384804002466/posts/651545875019688 
17 https://www.facebook.com/228384804002466/posts/651536455020630 
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Luciana Boiteux, candidata a vice-prefeita da chapa de Freixo, e gerou muita 

repercussão, por Bolsonaro ser uma figura que representa ideais contrários ao do PSOL 

e por ser um político que recebe críticas dos movimentos de esquerda. Nela, Luciana 

fala: “Tá achando o debate duro? Imagina o Tarcísio Motta que só achou lugar na 

plateia do lado do Bolsonaro. Toda solidariedade ao companheiro! #FreixoNaGlobo”. 

 

  

Foto: Tarcísio ao lado de Bolsonaro, em plateia de debate de TV18 

 

 Por último, Tarcísio publicou no dia anterior a votação do primeiro turno uma 

foto com a atriz global Renata Sorrah. Na descrição da publicação, ele diz ter ficado 

sem resposta ao receber um abraço apertado de Renata no último dia de campanha. A 

atriz foi a única personalidade midiática que teve a imagem divulgada na página do 

candidato.  

  

             Foto: Tarcísio e Renata Sorrah19 

                                                 
18 https://www.facebook.com/228384804002466/posts/656865111154431 
19 https://www.facebook.com/228384804002466/posts/657844667723142 
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Considerações Finais 

 

 O marketing político, conforme colocamos no início do artigo, é uma importante 

ferramenta de mostrar para os eleitores um candidato, levando para eles sua história, 

ideais, ações e posicionamentos. Para que esse objetivo seja alcançado, diversas 

estratégias são pensadas e os meios pelos quais elas vão se expressar também são 

considerados. Um candidato utiliza os meios de comunicação para tornar visível a sua 

campanha, seja por meio da propaganda eleitoral gratuita, das matérias de jornais, 

inserções no rádio, materiais gráficos ou pela internet. 

 A partir da análise feita sobre a fan page do candidato a vereador Tarcísio 

Motta, do PSOL, conclui-se que as estratégias traçadas para a campanha estavam de 

acordo com o seu posicionamento político e o do seu partido. A tática de adotar o apelo 

à autoridade foi eficaz e coerente, uma vez que as personalidades que se manifestaram a 

seu favor tinham relação com os seus ideais e propostas. 

 O candidato conseguiu combinar as autoridades e seus posicionamentos com as 

propostas colocadas durante a campanha, como educação, direito à cidade, cultura, 

diversidade e direitos humanos. O apoio de professores universitários, da rede pública e 

de profissionais da educação deram ainda mais musculatura no que diz respeito à 

educação, com falas favoráveis e apontando a importância de Tarcísio para a área. 

 Percebeu-se também que a interação feita pela página de trazer os apoios de 

personalidades dos movimentos sociais, políticos, pensadores e professores foi eficaz, já 

que a utilização de imagens, testemunhais e vídeos foram feitas em diferentes recursos, 

trazendo diferentes métodos de comunicar os apoios recebidos.  
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