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RESUMO 
O artigo analisa as estratégias dos candidatos Bruno Siqueira (PMDB) e Margarida 
Salomão (PT) na disputa pela Prefeitura de Juiz de Fora – MG em 2016 nos programas 
televisivos do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). A análise concentra-se 
no primeiro e segundo turno do pleito. São analisadas e catalogadas as categorias de 
campanha e metacampanha utilizadas pelos dois principais candidatos. Como 
fundamentação teórica, o artigo discute como a interface mídia e política gera uma 
campanha personalista e espetacular (Gomes, 2004; Manin, 1995). São apresentados 
informações e dados sobre a regulamentação da propaganda eleitoral, que, em 2015, 
teve alterações e foi reduzida na mídia massiva (Aldé & Borba, 2016). A partir da 
Análise de Conteúdo (Bardin, 1997), são mapeados e analisados os principais objetos de 
campanha acionados no Horário Eleitoral na TV pelos dois candidatos a fim de 
identificar que tipo de retórica acionaram (Figueiredo et al, 1997).  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE); Eleição 
Municipal de 2016; Televisão; Imagem dos Candidatos;  

 

1. Considerações Iniciais 

Em outubro de 2016, houve eleições para prefeitos e vereadores nos 5.570 

municípios brasileiros. O debate público foi ocupado pelos desdobramentos das piores 

crises políticas já vivenciadas na democracia brasileira. Dilma Rousseff (PT), depois de 

vencer em 2014 uma das disputas mais acirradas para a Presidência da República contra 

o candidato Aécio Neves (PSDB), passou a enfrentar uma forte oposição, agravada pela 

instabilidade política e econômica, o que culminou com o impeachment da presidente 

em agosto de 2016.  O vice-presidente Michel Temer, que então assumiu a Presidência 

em definitivo enfrentou, desde então, forte resistência de grande parte dos movimentos 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2 Mestranda do PPGCOM – UFJF, e-mail: vancantarino@yahoo.com.br.  
Orientador: Luiz Ademir de Oliveira - Mestre e Doutor em Ciência Política pelo IUPERJ, docente e 
pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social (PPGCOM) da UFJF. E-mail: 
luizoli@ufsj.edu.br. 
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sociais e de boa parcela da sociedade civil. O cenário das últimas eleições foi marcado 

por incertezas e por grande instabilidade institucional. Com o andamento da Operação 

Lava Jato, que gerou várias prisões e dezenas de políticos denunciados por crimes de 

orrupção e lavagem de dinheiro, além do Caixa 2 nos financiamentos de campanha, o 

cenário é de grande descrença nos partidos políticos e nos políticos.   

Em Juiz de Fora, o cenário político também refletiu as incertezas do contexto 

nacional trazendo para a disputa eleitoral alguns nomes já conhecidos, como o da 

deputada federal Margarida Salomão (PT), do atual prefeito Bruno Siqueira (PMDB), 

que disputou a reeleição. Políticos conhecidos que já ocupavam cargos eletivos, mas 

que ainda não haviam disputado a prefeitura concorreram ao pleito, como o deputado 

estadual Noraldino Júnior (PSC), o deputado estadual Lafayette Andrada (PSD). O 

empresário e proprietário da construtora Rezato, Wilson Rezende, candidatou-se à 

Prefeitura pelo PSB.  

Em quase 30 anos de política, observa-se em Juiz de Fora um reflexo bem 

parecido com o restante do país, mas com algumas especificidades. O PMDB, 

considerado o maior partido político do Brasil, manteve a hegemonia em Juiz de Fora e, 

das oito eleições disputadas, desde 1982, venceu cinco (1982, 1996, 2000, 2012 e 

2016). No entanto, três destas eleições foram vencidas por Tarcísio Delgado, que depois 

rompeu com o PMDB e filiou-se ao PSB. Da disputa interna do partido, surgiu a 

liderança de Bruno Siqueira, que saiu vitorioso nos pleitos de 2012 e 2016, tendo sido, 

antes, vereador e deputado estadual.  

O PT, que tem uma grande expressão política na cidade em campanhas para 

Presidência da República, quando Lula e Dilma saíram vitoriosos, somente veio a ter 

força em disputas municipais com a candidatura de Margarida Salomão, ex-reitora da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ela disputou a eleição de 2008, 2012 e 

2016, tendo ficado em segundo turno nos três pleitos. Em 2008, perdeu por uma 

diferença pequena em relação ao candidato Custódio Mattos (PSDB). Mas em 2016 

enfrentou o desgaste provocado pelas denúncias de corrupção que envolvia, 

principalmente, o PT. No primeiro turno, Bruno Siqueira obteve 103.872 votos 

(39,07%). No segundo turno, o candidato do PMDB venceu com 151.194 (39,07%) 

contra 110.059 (42,13%) votos da petista.  

Em 2016, em decorrência da mudança na legislação eleitoral que reduziu o 

tempo do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), houve menos 
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investimentos e menor poder de influência da mídia massiva (TV e rádio) na disputa 

eleitoral. Alguns candidatos tiveram um tempo muito reduzido – às vezes, menos de 1 

minuto. Mas, no caso de Juiz de Fora, o candidato do PMDB, além da visibilidade que 

tinha na mídia por ser prefeito, foi o que teve mais tempo no HGPE. Por isso, investiu 

mais nas estratégias do Horário Eleitoral do que nas redes sociais. 

Em função disso, o artigo traz uma análise minuciosa das estratégias dos 

candidatos Bruno Siqueira (PMDB) e Margarida Salomão (PT) a partir de um 

mapeamento quantitativo dos principais objetos acionados nos programas do HGPE – se 

discussões políticas (construção da imagem do candidato, imagem da cidade, ataque aos 

adversários, temas políticos) ou segmentos de metacampanha (divulgação de pesquisas 

de opinião pública, depoimentos de apoio de líderes e personalidades, agenda de 

campanha, entre outros). Com isso, é possível identificar que tipo de retóricas 

acionaram e como construíram a imagem de suas candidaturas. A metodologia utilizada 

é Análise de Conteúdo a partir da categorização criada para análises de programas do 

HGPE (Oliveira, 2004).  

 

2. Interface mídia e política: personalismo e a dimensão espetacular 

As relações entre os campos da mídia e política são tensas e de mútua 

contaminação. Em alguns momentos, a mídia tende a buscar colonizar o campo político 

e busca impor a sua lógica de funcionamento (Gomes, 2004). No entanto, conforme 

explica Bourdieu (1999), os campos sociais possuem suas regras de funcionamento e 

têm autonomia. Nesse sentido, de acordo com Rodrigues (1990), a partir da 

modernidade, a mídia passou a ocupar um espaço social privilegiado, funcionando 

como um palco em que os diversos agentes buscam obter visibilidade e legitimação 

diante da opinião pública e de outros campos sociais. Para o exercício da política, 

campo do debate em que se discutem os interesses públicos, o acesso ao campo 

midiático é fundamental. Mais do que isso, a mídia conecta-se a uma estrutura global de 

produção de sentidos que dá suporte ao trânsito do capital, além de suprimir o espaço e 

o tempo na lógica das redes.  

Gomes (2004) recorre à metáfora teatral para estabelecer a relação entre os 

campos da comunicação e da política. Segundo ele, desde as definições clássicas de 

Aristóteles, o conceito de poética está ligado ao propósito de despertar emoções no 

público por meio de representações. Já a retórica está ligada à racionalidade, sendo 
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definida como a arte do convencimento e da persuasão por meio da argumentação. De 

acordo com o autor, a política é vista como um campo de disputas e de conflitos entre 

sistemas de pensamento, sendo mais profundamente marcada por uma lógica racional de 

debate argumentativo, a mídia apresenta-se com uma lógica publicitária, mercadológica, 

marcada por um forte apelo emocional, pelo entretenimento, pelo ficcional e pelo 

espetáculo. Com a democracia de massas, no entanto, os atores políticos se veem 

obrigados a recorrer em alguma medida aos meios de comunicação para obter 

legitimidade ante ao eleitorado e acabam assimilando a lógica funcional e estética dos 

formatos oferecidos pelo campo midiático.  

 

3. Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE): histórico e especificidades 

No Brasil, conforme explica Albuquerque (1999), ao se falar de propaganda 

política, remete-se, principalmente, ao papel hegemônico da televisão, mais 

especificamente nos períodos eleitorais do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 

(HGPE). Quanto a retóricas de campanha, Figueiredo et al (1997) analisam os efeitos da 

propaganda política a partir da eleição de 1989. As intenções de voto do eleitorado são 

influenciadas pelas estratégias de propaganda dos partidos e candidatos antes e durante 

o processo eleitoral. Duas variáveis de curto prazo podem ser identificadas no ambiente 

comunicacional em que se insere o processo eleitoral que são os acontecimentos extra 

campanha e os acontecimentos de campanha. Os acontecimentos extra campanha como 

as denúncias podem ter ligações com o processo eleitoral, comportamentos dúbios ou 

desastres naturais mal administrados pelos candidatos que serão certamente alvos de 

especulações das mídias. Já os acontecimentos de campanha fazem parte do processo 

eleitoral propriamente dito como as convenções partidárias, escolhas de candidatos, 

formação de alianças políticas e a própria propaganda política. 

 Conforme Figueiredo et al explicam, existem dois períodos previamente 

definidos para a propaganda política no Brasil. O primeiro ocorre no período pré-

eleitoral, anterior as convenções partidárias. Neste momento, o tempo de propaganda é 

destinado aos partidos sendo proibida qualquer menção identificada como “propaganda 

eleitoral” propriamente dita. No período eleitoral, o tempo é totalmente dedicado à 

propaganda dos candidatos. Este período é dividido em primeiro e segundo turno. Desta 

forma, o processo eleitoral no Brasil é dividido em três períodos, ou seja, pré-eleitoral, o 

eleitoral (primeiro turno e segundo turno).    
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 Figueiredo et al (1997) afirmam que, a partir da eleição de Collor em 1989, 

começou-se a prestar uma atenção maior a três aspectos referentes à propaganda 

política: o desempenho dos candidatos, o efeito dos programas eleitorais na formação 

das intenções de votos e a interferência da mídia no processo eleitoral como um todo.  

 De acordo com Figueiredo et al, no debate eleitoral, os políticos utilizam uma 

retórica cuja argumentação é de natureza ficcional. Duas vertentes compõem a estrutura 

desta argumentação sendo a primeira “o mundo atual está ruim, mas ficará boa” típica 

da oposição e a segunda “o mundo atual está bom e ficará ainda melhor” da situação. 

Estas argumentações são de natureza ficcional por dois motivos: o futuro possível ainda 

não se realizou e não há nada que garanta a sua realização e o mundo atual é construído 

a partir do momento atual sendo bom ou ruim. 

 A ideia da persuasão está presente nos debates eleitorais. Este movimento faz 

com que os candidatos transitem o tempo todo entre mundos atuais e futuros se 

tornando por vezes um processo complexo. Neste sentido, conforme explicam 

Figueiredo et al, analisar campanhas eleitorais é analisar retóricas que estarão em 

competição pelo voto. 

 De acordo com as regras da propaganda em blocos impostas no HGPE, podemos 

observar que o tempo de início e fim da propaganda eleitoral vem sofrendo várias 

alterações. Em 1989, o período de propaganda era restrito a 15 de setembro a 12 de 

novembro. Nas eleições de 1994, foi estipulado que a propaganda começaria nos 60 dias 

anteriores à antevéspera da eleição. Nas cinco eleições seguintes de 1998, 2002, 2006, 

2010 e 2014, este tempo já foi reduzido para 45 dias anteriores à antevéspera da eleição. 

Nas últimas eleições de 2016, o período foi ainda mais reduzido e tivemos a propaganda 

somente nos 35 dias anteriores a antevéspera da eleição. Em 2016, a propaganda em 

blocos no HGPE começou no dia 26 de agosto e foi até o dia 29 de setembro. As 

eleições ocorreram no dia 02 de outubro para os cargos de prefeito e vereador em todos 

os municípios do país. As eleições de 2018 deverão seguir as mesmas regulamentações 

de 2016, caso não sofra novas alterações, já que no país vivemos um período de precária 

institucionalização e respeito às regras já instituídas.  

Em 2016, as diretrizes para a divisão do tempo entre os candidatos foram as 

impostas pela lei 13.135. Desta forma, a divisão do tempo ficou sendo um décimo 

dividido igualitariamente entre todos os candidatos e nove décimos divididos 

proporcionalmente ao número de representantes eleitos no dia das eleições anteriores.    



 

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

 

 6

 De acordo com Panke e Cervi (2011), o principal objetivo dos conteúdos 

veiculados nos programas eleitorais é buscar convencer o eleitor. Para isto, duas 

estratégias são utilizadas: tratar os temas da atualidade e buscar uma argumentação 

ficcional. Segundo os autores, o espaço do HGPE, além de ser um espaço dedicado ao 

debate de ideias, transforma-se em instrumento a serviço da difusão de imagens 

publicitárias, mais esvaziados de conteúdo político. Os estudos que analisam o HGPE 

devem levar em conta além do debate político racional os elementos que estimulam a 

empatia-não racional e a emotividade.  

As campanhas eleitorais deslocaram-se das ruas para as televisões gerando o que 

Panke e Cervi denominam de “palanque eletrônico”. Este modelo de campanha que vem 

sendo utilizado e apropriado pelo HGPE não chega a apontar uma crise do modelo 

anterior mais afirma que os dois modelos subsistirão. De acordo com os autores, as 

campanhas eleitorais se aproximaram muito das telenovelas ao se apropriarem do 

elemento lúdico. O contato entre o eleitor e o candidato passou a ser muito mais direto 

tornando os partidos políticos menos visíveis. Este movimento corrobora as ideias de 

Manin (1995) trazidas pelos autores que afirma que vivemos atualmente na “democracia 

de público”, em que os partidos políticos vêm perdendo os seus espaços em detrimento 

de líderes personalistas e da importância cada vez maior da mídia como palco das 

disputas políticas e eleitorais.   

De acordo com Aldé & Borba (2016), verifica-se que a presença do HGPE na 

vida dos brasileiros vem diminuindo gradativamente de 1989 até a última eleição de 

2016. Em 1989, o tempo de propaganda eleitoral era superior a duas horas de duração e 

em 2015 ficou restrito a 25 minutos, ou seja, menos de 1/3 do tempo dedicado naquela 

época.  Os autores afirmam que as transformações tecnológicas pelas quais a sociedade 

vem passando principalmente no século XXI tornaram o ambiente mais complexo. O 

horário eleitoral passou a enfrentar a concorrência das TVs fragmentadas em que a 

propaganda política não é permitida. A entrada definitiva da internet na vida de uma 

grande parcela da população pulverizou o mercado e refletiu na diminuição do número 

de expectadores que assistem aos programas. No entanto, o HGPE ainda é principal 

veículo que os eleitores utilizam para se informar no período das eleições.    

 

4. Análise das estratégias dos candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora no HGPE  

4.1 Metodologia e Corpus de Análise 
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Em 2016, ocorreram eleições para prefeito em todos os municípios brasileiros e 

os temas apresentados tanto no HGPE quanto nas fanpages foram muito semelhantes e 

refletiram a conjuntura política do momento3. Os principais temas foram: construção e 

desconstrução da imagem do candidato, desconstrução da imagem da cidade, temas 

políticos, saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública, emprego e geração de 

renda, políticas sociais, esporte, lazer, cultura, conjuntura política, ataque a adversários, 

menção a partidos, cenas de campanha, panfletagens, debates, balanço da campanha, 

apoio de líderes políticos e populares, agenda, pesquisa de opinião pública, mobilização 

e apelo ao engajamento dos eleitores e pedagogia do voto, conforme Magalhães e 

Oliveira (2016). 

A coleta quantitativa é feita através da identificação dos temas tratados pelos 

candidatos, sua mensuração e respectiva porcentagem. Desta forma, chega-se à 

proporção destinada a cada assunto pelos candidatos e quais os temas priorizados pelos 

candidatos e pelas campanhas. O objetivo principal deste tipo de coleta é quantificar os 

temas que mais foram tratados traçando uma linha norteadora dos agendamentos 

principais de cada campanha eleitoral. 

O artigo analisa três técnicas de pesquisa. A pesquisa bibliográfica serviu para 

construir um embasamento teórico e conceitual. A pesquisa documental prevê a coleta 

dos vídeos disponíveis do HGPE dos dois principais candidatos a prefeito de Juiz de 

Fora durante o primeiro e o segundo turno das eleições em 2016. Como terceira etapa, 

foi feita a Análise de Conteúdo (Bardin,1997).  

O método da análise de conteúdo, segundo Bardin (1997), consiste em tratar a 

informação a partir de um roteiro específico, iniciando com (a) pré-análise, na qual se 

escolhe os documentos, se formula hipóteses e objetivos para a pesquisa, (b) na 

exploração do material, na qual se aplicam as técnicas específicas segundo os objetivos 

e (c) no tratamento dos resultados e interpretações. Serão analisados nas propagandas do 

HGPE dos candidatos se há uma recorrência ou não dos temas tratados acima, 

novidades de campanhas e propostas dos candidatos.  

  

4.2 Análise das estratégias do candidato Bruno Siqueira (PMDB) 

                                                
3 Na pesquisa em andamento da dissertação do mestrado sobre as estratégias dos candidatos à Prefeitura 
de Juiz de Fora – MG, já identificamos, como dados preliminares, uma convergência temática tanto no 
HGPE quanto nas redes sociais, com ênfase nas fanpages.).  
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 Os Quadros 2 e 3 trazem os dados relativos ao uso da propaganda eleitoral no 

HGPE pelo candidato do PMDB, Bruno Siqueira, divididos em dois eixos: categorias de 

campanha que enfatizam o conteúdo político (como imagem do candidato, imagem da 

cidade, temas políticos, ataque aos adversários) e categorias de metacampanha que 

tratam do andamento da campanha (como agenda, depoimento de apoios, apelo ao 

engajamento do eleitor etc.), conforme a seguir.          

Quadro 2 – Objetos da propaganda do candidato Bruno Siqueira no HGPE  
 1º turno 

CATEGORIAS – CAMPANHA 

Tempo 
(s) 

Tempo (h) Tempo (%) 

1.    Imagem do candidato 368 00:06:08 7,15% 

2.    Construção da imagem da cidade 642 00:10:42 12,47% 
3.    Desconstrução da imagem da cidade    
4.    Temas políticos (temas que julgarem necessários) 64 00:01:04 1,24% 
4.1 Saúde 797 00:13:17 15,48% 
4.2 Educação 503 00:08:23 9,77% 
4.3 Mobilidade Urbana 270 00:04:30 5,24% 
4.4 Segurança Pública 495 00:08:15 9,61% 
4.5 Emprego e Geração de renda    

4.6 Políticas Sociais 
4.6.1 Violência contra a Mulher 
4.6.1 Igualdade de gênero 

 
 

519 
264 

 
 

00:08:39 
00:04:24 

 
 

10,08% 
5,13% 

4.7 Esporte 101 00:01:41 1,96% 
4.8 Cultura e lazer 190 00:03:16 3,69% 
4.9 Cardápio    
4.10. Outros    
5.    Conjuntura Política 120 00:02:00 2,33% 
6.    Fatos Contemporâneos 
6.1 Novas tecnologias 
6.2 Meio ambiente 
6.3 Causa dos animais 

 
234 
392 
94 

 
00:03:54 
00:06:32 
00:01:34 

 
4,54% 
7,61% 
1,82% 

CATEGORIAS – METACAMPANHA    
14.  Pedagogia do voto 95 00:01:35 1,84% 
Total 5148 00:85:48 100% 
 Conforme pode ser verificado no Quadro 2, no primeiro turno, o candidato 

Bruno Siqueira (PMDB) procurou reforçar a retórica de situação, conforme apontam 

Figueiredo et al (1998), ou seja, a vertente utilizada durante toda a propaganda eleitoral 

foi a de que “o mundo atual estava bom e ficaria ainda melhor” com a sua reeleição.  

 No primeiro turno, Bruno Siqueira acionou praticamente somente os elementos 

de campanha. O candidato deu uma grande ênfase às realizações de sua administração 

construindo a imagem da cidade ideal para os juiz-foranos totalizando 10 minutos e 42 
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segundos (12,47%). No entanto, o segmento mais acionado foi o da saúde, 

principalmente em função da apresentação de seu vice, Antônio Almas, médico 

tradicional da cidade. A estratégia também foi utilizada como uma forma de contrapor 

as duras críticas sofridas pela atual administração em virtude de uma grande epidemia 

de dengue que assolou a cidade levando várias pessoas a morte totalizando 13 minutos e 

47 segundos (15,48%). O candidato destacou a contratação de vários profissionais para 

a área da saúde, construção de novos postos médicos, atenção especial à saúde primária 

e a experiência de Antônio Almas como médico sanitarista que viria agregar sua 

experiência a nova administração não citando a epidemia da dengue do início do ano. 

 O terceiro objeto mais acionado no período do primeiro turno foi a questão da 

violência contra a mulher. Bruno destacou principalmente o papel da “Casa da Mulher” 

destinada ao apoio às vítimas deste tipo de violência. Sua esposa Daniela vem em 

defesa do candidato mostrando apoio e destacando o papel da administração na 

diminuição do número de vítimas totalizando oito minutos e trinta e nove segundos 

(10,08%).   

 Em seguida, os temas mais acionados foram educação e segurança pública com 

oito minutos e vinte e três segundos (9,77%) e oito minutos e quinze segundos (9,61%) 

respectivamente. No campo da educação, foi destacada a criação de novas creches, 

contratação de novos professores, construção de novas escolas, melhorias nas 

instalações, internet nas escolas da zona rural e políticas de incentivo a permanência das 

crianças na escola através da prática de esportes, cultura, lazer e internet. Ao falar de 

segurança pública, o candidato destacou a sua preocupação com a questão na cidade e 

destacou a instalação de câmeras de monitoramento através do programa olho vivo, a 

criação da secretaria de Segurança Urbana e Cidadania e, principalmente, a criação de 

programas sociais para as crianças e os vulneráveis refletindo na diminuição da 

violência. 

 Os objetos mobilidade urbana e meio ambiente também foram bem trabalhados. 

O candidato destacou a licitação dos ônibus na cidade feita em sua administração, o 

bilhete único, internet nos ônibus, o aplicativo JF no ponto e a compra de 140 ônibus 

urbanos. A despoluição do Rio Paraibuna, tratamento da água e saneamento foram bem 

questões bem debatidas. 

 O Quadro 3 traz dados relativos aos segmentos e objetos acionados por Bruno 

Siqueira no segundo turno, conforme a seguir:  
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Quadro 3 – Objetos da propaganda do candidato Bruno Siqueira no HGPE 
2º turno 

CATEGORIAS – CAMPANHA 

Tempo (s) Tempo (h) Tempo 
(%) 

1.    Imagem do candidato 624 00:10:24 10,40% 

2.    Construção da imagem da cidade 681 00:11:21 11,35% 
3.    Desconstrução da imagem da cidade    
4.    Temas políticos (temas que julgarem necessários)    
4.1 Saúde 520 00:08:40 8,66% 
4.2 Educação 556 00:09:16 9,27% 
4.3 Mobilidade Urbana 510 00:08:30 8,5% 
4.4 Segurança Pública 30 00:00:30 0,5% 
4.5 Emprego e Geração de renda 136 00:02:16 2,27% 
4.6 Políticas Sociais 
4.6.1 Previdência Social 

 
380 

 
00:06:20 

 
6,33% 

4.7 Esporte 76 00:01:16 1,27% 
4.8 Cultura e lazer 173 00:02:53 2,83% 
4.9 Cardápio    
4.10. Outros    
5.    Conjuntura Política 386 00:06:26 6,43% 

6.    Fatos Contemporâneos 
6.1 Novas tecnologias 
6.2 Meio ambiente 
6.3 Causa dos animais 

 
 

435 
95 

 
 

00:07:15 
00:01:35 

 
 

7,25% 
1,58% 

7.    Ataque a adversários    
8.    Menção a partidos 40 00:00:40 0,67% 
CATEGORIAS – METACAMPANHA    
9.  Apoio de líder, político, populares 1176 00:19:36 19,60% 
10. Pesquisa de Opinião Pública 62 00:01:02 1,03% 
11.  Pedagogia do voto    
12. Jingle 120 00:02:00 2% 
Total 6.000  100% 
 No segundo turno, Bruno Siqueira, com tempo de propaganda igual para os dois 

candidatos, a categoria metacampanha recebeu um grande destaque através do apoio de 

líderes, políticos e populares com 19 minutos e trinta e seis segundos (19,60%). 

Funcionários de carreira da prefeitura, políticos da região, professores, estudantes e 

representantes da sociedade civil manifestaram o seu apoio à administração atual e 

foram enfáticos em afirmar que Bruno seria a melhor opção para a cidade.  

A imagem do candidato como o gestor ideal para a Prefeitura de Juiz de Fora foi 

mais acionada no segundo turno (10,40%) do que no primeiro (7,15%). Bruno Siqueira 

fez uma campanha com apenas um ataque ao governo do PT em seu programa 9 do 

segundo turno. A estratégia do candidato foi uma campanha limpa apostando na 

vertente de que a Juiz de Fora atual estava bem administrada e que um segundo 
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mandato seria ainda melhor.  Os demais objetos receberam tratamento semelhante aos 

do primeiro turno com maior ênfase em educação (9,27%), saúde (8,66%) e mobilidade 

urbana (8,50%). 

 
4.3 Estratégias da candidata Margarida Salomão (PT) no HGPE 
 
 Quanto à candidata Margarida Salomão (PT), recorreu à retórica da oposição, 

procurando apontar falhas na gestão do prefeito Bruno Siqueira (PMDB). No primeiro 

turno, como tinha pouco tempo, utilizou poucos segmentos de ataque ao candidato e 

procurou se mostrar mais propositiva. No segundo turno, acionou a propaganda 

negativa de ataque aos adversários. Os dados são apontados nos Quadros 4 e 5.  

Quadro 4 – Objetos da propaganda da candidata Margarida Salomão no HGPE 
1º turno 

CATEGORIAS – CAMPANHA 

Tempo (s) Tempo 
(h) 

Tempo (%) 

1.    Imagem do candidato 248 00:06:53 8,43% 

2.    Construção da imagem da cidade    
3.    Desconstrução da imagem da cidade 582 00:09:42 19,79% 
4.    Temas políticos (temas que julgarem necessários)    
4.1 Saúde 203 00:03:23 6,90% 
4.2 Educação 165 00:02:45 5,61% 
4.3 Mobilidade Urbana 84 00:01:24 2,86% 
4.4 Segurança Pública 99 00:01:39 3,37% 
4.5 Emprego e Geração de renda 98 00:01:38 3,33% 
 
4.6 Políticas Sociais 
4.6.1 Violência contra a Mulher 
4.6.2 Acessibilidade 
4.6.4 Bem-estar social 
 

 
 

64 
88 
125 

 

 
 

00:01:04 
00:01:28 
00:02:05 

 

 
 

2,17% 
2,99% 
4,25% 

4.7 Esporte 148 00:02:28 5,03% 
4.8 Cultura e lazer    
4.9 Cardápio    
4.10. Outros    
5.    Conjuntura Política    
6.    Fatos Contemporâneos 
6.1 Novas tecnologias 

 
208 

 
00:03:14 

 
7,07% 

7.    Ataque a adversários    
8.    Menção a partidos    
CATEGORIAS – METACAMPANHA    
9.. Apoio de líder, políticos, populares 482 00:08:02 16,39% 
10.  Mobilização e apelo ao engajamento dos eleitores 97 00:01:37 3,30% 
11. Jingle 249 00:04:09 8,46% 
Total 2.940 00:49:00 100% 
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 Conforme Figueiredo et al (1997), a vertente adotada por Margarida Salomão 

durante toda a campanha também foi uma argumentação de natureza ficcional “o mundo 

atual está ruim, mas ficará bom”. A candidata não poupou esforços em desconstruir a 

imagem da cidade construída por Bruno. No primeiro turno, com 1 minuto e 38 

segundos de propaganda por dia, 9 minutos e 42 segundos (19,79%) do tempo total de 

propaganda foram destinados a críticas com relação ao mundo presente. A candidata 

criticou duramente o tratamento dado à questão da saúde em Juiz de Fora que levou 

diversas pessoas a óbito em função da epidemia de dengue e da falta de leitos nos 

hospitais da cidade. A administração atual foi acusada de ineficiente e de muitas vezes 

atribuir a sua gestão obras que foram executadas com verbas federais de emendas de 

deputados como a própria Margarida Salomão. 

 Ao contrário de seu adversário, Margarida Salomão acionou fortemente o 

segmento de metacampanha. Os objetos apoio de líderes, políticos e populares e 

mobilização e apelo ao engajamento dos eleitores foram acionados com oito minutos e 

dois segundos (16,39%) e um minuto e trinta e sete segundos (3,39) respectivamente. 

Em quase todos os programas lideranças políticas de âmbito municipal e nacional, 

membros da sociedade civil manifestaram o seu apoio à candidatura de Margarida 

ressaltando as suas qualidades pessoais e a experiência como ex-reitora da UFJF por 

dois mandatos e deputada atuante do PT na Câmara dos Deputados. Margarida na 

opinião destes apoiadores significava a mudança de que a cidade precisava. Margarida 

visitou diversos bairros da periferia e ao lado dos moradores apontava as falhas da 

administração atual e ao mesmo tempo obtinha o apoio e o engajamento dos eleitores. 

 O segmento imagem do candidato foi o terceiro mais acionado pela candidata 

com seis minutos e cinquenta e três segundos (8,43%). A candidata declarava ser 

“teimosa” em querer administrar a cidade, mas que o seu compromisso era com a 

sociedade e queria transformar Juiz de Fora numa cidade melhor para todos.  

 Ao falar sobre políticas sociais, o objeto “Novas tecnologias” foi acionado 

durante três minutos e quatorze segundos (7,07%) do tempo de propaganda. A candidata 

afirma que foi autora da emenda constitucional que introduziu o conceito de inovação 

na Constituição Federal. Tem como proposta a criação do programa start up net em 

parceria com a UFJF que visa oferecer bolsas de estudo para alunos e professores que 

queiram desenvolver aplicativos e começar novos negócios a partir de uma base 

tecnológica.   
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 Em seguida, os temas mais acionados foram saúde e educação com três minutos 

e vinte e três segundos (6,90%) e dois minutos e quarenta e cinco segundos (5,61%) 

respectivamente. A proposta da candidata foi integrar as políticas sociais e trabalhar 

educação e saúde conjuntamente. O objetivo seria juntar a escola, o posto de saúde, o 

CRAS, creche e todos os demais equipamentos sociais. Ao se priorizar o posto de 

saúde, asseguraria à população um cuidado ideal na saúde primária. 

 Os dados do segundo turno são mostrados no Quadro 5.  
Quadro 5 – Objetos da propaganda da candidata Margarida Salomão no HGPE 

2º turno 

CATEGORIAS – CAMPANHA 

Tempo (s) Tempo (h) Tempo (%) 

1.    Imagem do candidato 60 00:01:00 1,11% 

2.    Construção da imagem da cidade    
3.    Desconstrução da imagem da cidade 1522 00:25:22 28,18% 
4.    Temas políticos (temas que julgarem necessários)    
4.1 Saúde 286 00:04:46 5,30% 
4.2 Educação 195 00:03:15 3,61% 
4.3 Mobilidade Urbana 230 00:03:50 4,26% 
4.4 Segurança Pública 84 00:01:24 1,56% 
4.5 Emprego e Geração de renda    
4.6 Políticas Sociais 
4.6.1 Inovação 
4.6.2 Crianças e adolescentes 
4.6.3 idoso 
4.6.4 Orçamento Participativo 
4.6.5 Violência contra a mulher 
4.6.6 Causa dos animais 

 
37 
660 
90 
105 
84 
68 

 
00:00:37 
00:11:00 
00:01:30 
00:01:45 
00:01:24 
00:01:08 

 
0,68% 
12,22% 
1,66% 
1,94% 
1,56% 
1,26% 

4.7 Esporte    
4.8 Cultura e lazer 186 00:03:06 3,45% 
4.9 Cardápio 111 00:01:51 2,05% 
4.10. Outros    
5.    Conjuntura Política 65 00:01:05 1,20% 
6.    Fatos Contemporâneos 
6.1 Novas tecnologias 

   

7.    Ataque a adversários 42 00:00:42 0,78% 
8.    Menção a partidos    
CATEGORIAS – METACAMPANHA    
9. Balanço do dia/campanha 198 00:03:18 3,66% 
10. Apoio de líder, políticos, populares 539 00:09:37 9,81% 
11. Agenda 38 00:00:38 0,70% 
12. Pesquisa de opinião pública  15 00:00:15 0,27% 
13.  Mobilização e apelo ao engajamento dos eleitores 396 00:06:36 7,33% 
14. Jingle 389 00:06:29 7,20% 
Total 5.400 00:90:00 100% 
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 No segundo turno a campanha de Margarida Salomão foi bem mais agressiva e o 

tempo de propaganda foi igual entre os dois candidatos. A candidata acionou vinte e 

cinco minutos e vinte e dois segundos (28,18%) para desconstruir a imagem da cidade 

construída pelo candidato a reeleição. Margarida dizia que na “Juiz de Fora de verdade” 

os problemas eram visíveis e que a imagem construída pela situação não era real.   

 Quanto a segmentos de metacampanha, foram ao ar várias cenas de campanha 

em que eram mostrados bairros da periferia com problemas de saneamento básico, falta 

de creches, escolas sem estrutura e violência urbana. Diversos políticos como a 

deputada federal e ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina manifestaram apoio à 

candidatura de Margarida. 

 O terceiro objeto mais acionado no segundo turno foram as políticas sociais a 

serem implementadas para as crianças e adolescentes. A candidata propôs abrir as 

escolas todos os dias da semana, implementar atividades esportivas e culturais e 

aproximar as famílias das escolas.  Os demais temas receberam atenção parecida com os 

do primeiro turno. 

 

5. Considerações finais 

Em 2016, o período de propaganda eleitoral foi iniciado somente no final de 

agosto. Pela nova legislação que entrou em vigor em 2015, a propaganda na TV e no 

rádio foi reduzida de 45 para 35 dias e o tempo caiu de 20 para apenas 10 minutos. Isso, 

sem dúvida, trouxe impactos, já que a televisão é o meio hegemônico e o uso que os 

candidatos fazem do HPPE são estratégicos. Candidatos com mais tempo na televisão 

acabavam tendo mais visibilidade e mais chances de conquistar votos.  

 Embora estejamos passando por um momento de transição de modelo híbrido de 

propaganda, em que mídias massivas e mídias digitais passaram a ser utilizadas de 

forma estratégica, já que até então a internet tinha pouco impacto nas eleições, o artigo 

revela que o HGPE foi importante na disputa eleitoral de Juiz de Fora em função de o 

candidato Bruno Siqueira (PMDB), que disputou a reeleição, ter um tempo bem maior 

do que os demais candidatos e ter investido, principalmente, em estratégias nas mídias 

massivas e recorreu pouco à internet e às redes sociais.  

 Ao mapear os segmentos e objetos trabalhados pelo candidato Bruno Siqueira, 

constata-se que utilizou estrategicamente para reforçar a retórica da situação – de que o 

mundo atual estava bom e poderia ficar melhor, caso saísse vitorioso. Por isso, explorou 
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a imagem do candidato, a imagem da cidade e temas políticos que servissem para 

prestar contas do que fez na sua gestão e do que faria de inovação num segundo 

mandato. Já a candidata Margarida Salomão (PT), além de ter sido prejudicada assim 

como outros candidatos petistas pelo desgaste da imagem partidária, teve pouco tempo 

no HGPE. Somente no segundo turno partiu para uma campanha mais agressiva para 

tentar apontar possíveis falhas na gestão do peemedebista. Teve pouco tempo para 

apresentar suas propostas. Outra variável que não foi estudada e que certamente 

beneficiou o candidato Bruno Siqueira é o fato de ser prefeito e candidato à reeleição e 

ter uma visibilidade muito maior na mídia. Margarida, mesmo sendo deputada federal, 

tem muito menos aparições na mídia regional.  
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