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Resumo 
 

O seguinte trabalho analisou a identidade visual de campanhas eleitorais de candidatos a 
prefeito (eleição ou reeleição) pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no pleito municipal de 
2016. Muitas candidaturas, ao longo do país, não utilizaram as cores tradicionais da legenda, 
o vermelho e o preto, além de suprimirem ou esconderem seu principal símbolo, a estrela. 
O artigo investigou o histórico recente do partido, que conta com sua imagem desgastada 
frente à opinião pública, em decorrência dos recentes escândalos envolvendo o governo PT. 
Aliado a isso, e com a utilização de conceitos da Análise do Discurso e linguagem 
publicitária, o objetivo foi depreender sentidos em relação à esta mudança, assimilando as 
razões que levaram os candidatos a desvincularem-se do visual tradicional do partido. 

 
Palavras-chave: eleições 2016; PT; análise do discurso; identidade visual; propaganda. 
 
 
1 Introdução 

 

Certos fenômenos discursivos, situados em determinadas circunstâncias nos quais 

são criados, podem carecer de apurada assimilação, de forma a depreender os sentidos que 

se relacionam com os sujeitos. Orlandi (2003, p. 26-27) alega que a Análise do Discurso 

(AD) “[...] visa a compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele 

está investindo de significância para e por sujeitos”. Essa compreensão, segundo ele, 

permite apurar os elementos interpretativos gerados na interação entre sujeito e sentido. 

A AD dispõe de instrumentos para interpretar as origens da construção da 

linguagem discursiva, tornando-se capaz de descortinar dúvidas e impressões sobre as 

razões envolvidas na criação de qualquer mensagem, e o teor dos acontecimentos. 

Gregolin (2007) complementa que, munido desses mecanismos, este campo de estudos 

atém-se na observação dos efeitos de sentidos, objetivando decifrar as nuances dos 

acontecimentos, e os processos persuasivos na linguagem. 
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A publicidade, inserida no discurso, recorre à retórica para atingir o público-alvo, e 

transmitir os sentidos que se desejam ser interpretados.  Segundo Tavares, os discursos são 

tomados em um escopo de convencimento e manipulação, pois “[...] utiliza recursos 

estilísticos e argumentativos da linguagem cotidiana, ela própria voltada para informar e 

manipular. Falar é argumentar e impor” (2005, p. 11). Ao ser utilizado dentro de 

determinados contextos, o discurso publicitário angaria uma função expressiva, com o 

desígnio de persuadir, desviar ou gerar significações do público-alvo em relação a uma ideia. 

O corpus de análise deste artigo (vide anexos) corresponde à identidade visual de 

campanhas de candidatos à prefeitos (eleição ou reeleição), do Partido dos Trabalhadores - 

PT, para as eleições municipais de 2016. Chamou a atenção o fato de que muitas candidaturas, 

ao longo do país, não utilizaram as cores tradicionais do partido, o vermelho e o preto, além 

de suprimirem ou esconderem seu principal símbolo, a estrela. Embora não tenha se refletido 

unânime, posto que muitos mantiveram as cores, o uso tímido da identidade visual tão 

característica da legenda em alguns lugares, não passou despercebido ao eleitorado, sobretudo 

aos opositores que enxergaram nessa estratégia uma possível manobra para dissociar o 

partido dos recentes escândalos de corrupção que assolaram o governo PT. A finalidade é 

encontrar os sentidos por trás dessas mudanças e revelar o que motivou tais alterações. 

Este estudo traça uma síntese do histórico recente do partido. Essa abordagem dará 

suporte aos mecanismos da análise, que ajudarão a compor melhor entendimento, relacionando 

o contexto com este fenômeno que caracterizou mudanças visuais nas candidaturas do PT nas 

eleições de 2016. Outros aspectos metodológicos incluem referencial teórico, descrição e 

análise da peça, e considerações. O propósito é entender as razões que fizeram algumas 

candidaturas não se utilizarem da identidade visual do partido, composto pela cor vermelha e o 

símbolo da estrela. Faz-se necessário, sobretudo neste momento de tensão política em que vive 

o Brasil, assimilar os fatos incomuns em meio às eleições, para que suas causas e razões sejam 

melhor visualizadas e identificadas. O objetivo é, portanto, desprender pareceres sobre este fato. 

 

2 A análise do discurso 

 

A Análise do Discurso resgata o entendimento envolto às construções da linguagem, 

permitindo entender os contextos em torno dos discursos. Seus conceitos a relacionam como 

um mecanismo interpretativo que trabalha o sentido, e como a linguagem se instala na 

história. Orlandi (2003) destaca que ela não se prende apenas na interpretação, mas expande 
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o olhar com técnicas que visam trabalhar os significados e suas dimensões. É um método que 

desdobra várias interpretações passíveis de compreensão. Em suma, auxilia a entender como 

a linguagem e os símbolos geram sentidos aos receptores, explicitando essa correlação entre 

eles e detalhando os pormenores nas entrelinhas do discurso.  

Essas técnicas possibilitam entender a função dos discursos utilizados, desconstruindo 

sua relação com as mídias, com o receptor e elencando ainda os encadeamentos que 

motivaram as escolhas por determinados recursos verbais e não-verbais. O estudo dessas 

ideologias inseridas, descortina as impressões que cercaram os acontecimentos.  

Em relação aos discursos, Maingueneau (2004, p. 52) fala que “[...]estão submetidos a 

regras de organização vigentes em um grupo social determinado: regras que governam uma 

narrativa, um diálogo, uma argumentação [...]”. O discurso se insere em um estilo restrito da 

linguagem, e abrange várias características que explicam melhor a dimensão de seus efeitos. 

Tem como finalidade induzir efeitos e manifestações. Vai além do que está escrito, pois se 

constrói na realidade, em uma base que auxilia distinguir os contextos4 nos quais está inserido. 

Maingueneau (2004) estabelece que para assimilar a mensagem, é necessário captar as 

referências presentes nos enunciados, uma vez que a composição do discurso se desdobra através 

de outros acontecimentos, dentro de outros discursos, criando um elo de compreensão para o 

receptor. Implica dizer que só adquire significado quando relacionado a outros enunciados 

A produção do discurso sempre se ancora em um fato já esquecido, que ganha 

significado quando resgatado em um novo momento. Quanto a isso Orlandi (2003) chama 

de interdiscurso, sugerindo que esta construção sempre trará algum sentido passível de ser 

captado, pois as formulações em que foram baseadas certificam esta percepção. Ela 

“disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação dada” 

(p. 31). Dentro destes aspectos, a memória adquire função fundamental, uma vez que parte 

dele o processamento do entendimento, sempre levando em conta os contextos nos quais a 

mensagem foi concebida, inserido o receptor àquela realidade. Os significados são retirados 

do que se vê. Produzem efeitos porque já teve sentido em um momento anterior. Orlandi 

aponta que isto provém da memória discursiva, “o saber discursivo que torna possível todo 

dizer e que retorna sob a forma de pré-construído [...]” (2003, p.31). 

Assim sendo, a concepção dos discursos, mesmo os que almejam se desvincular de 

situações, o fazem em relação a eles, consciente ou inconscientemente. No que diz respeito, 

                                                 
4 Contextos são fontes de informações que ajudam na compreensão dos fatos. Segundo Maingueneau, são três: o ambiente 
físico e situacional; o contexto, que mobiliza a memória do intérprete, relacionando as unidades verbais encontradas antes ou 
depois da unidade a interpretar; e os saberes anteriores à enunciação, o conhecimento a respeito do que o discurso traz. (2004) 
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omitir as relações torna-se um desafio, visto que os sentidos retratados por meio dos 

contextos, sobretudo da história recente, podem ganhar mais força e conotação. Outro ponto 

a ser considerado na análise, refere-se aos dizeres, que possuem ligação com os não-dizeres. 

O dito entrega interpretações implícitas, um não-dizer (pressuposto) em sua estrutura, e que 

as razões ficam subentendidas, conectadas às circunstâncias (ORLANDI, 2003). São essas 

circunstâncias em que ela se faz, que fundamenta e dá suporte ao que foi dito. 

 

3 O discurso publicitário e a propaganda política 

 

Determinados contextos moldam a forma como ocorre a produção dos discursos 

publicitários, esses sempre inseridos em efeito a situações e rumos que potencializam a sua 

função. Isso ajuda a compreender o processo de construção da publicidade. Segundo Tavares 

(2005), “o discurso está presenta na publicidade como retórica argumentativa persuasiva e 

manipuladora sob as formas textual e linguística, produzido, distribuído e consumido 

mediante um contexto, sendo constituído por fatos socioculturais [...]” (p. 19). Isso dá clareza 

para entendermos sua eficiência como objeto de persuasão, visto que é formatada para 

caracterizar um momento, uma realidade. O propósito é se inserir na mente do consumidor, 

reafirmando os valores que o representa. O seu sentido pretende relacionar com o receptor, 

mantendo a percepção do público quanto a uma imagem estabelecida (TAVARES, 2005).  

A linguagem do discurso publicitário, com seu viés sedutor, tem força e domínio 

social, pois elenca um peso do cotidiano, um reflexo da realidade. A composição da 

propaganda contará com este viés, que cumpre transmitir uma ideia, atingindo o 

psicológico das pessoas, para estimular a mudança de atitudes (MARTINS, 1996). Sob 

tais aspectos, aplicada no discurso político em uma campanha eleitoral, a tônica da 

linguagem ganha importância significativa, pois sua elaboração se dá sob aspectos 

ideológicos e relevantes diante de um momento democrático na sociedade.  

Segundo o TSE, propaganda eleitoral é a “[...] 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 [...]”.  

Posto isto, os esforços envoltos à comunicação da campanha política, buscam 

objetivamente eleger um candidato. O marketing vai arquitetar adequadamente a 

mensagem, de modo que o eleitorado a absorva facilmente (KUNTZ, 2006). Essas 

estratégias são traçadas por uma comunicação que propicie um ambiente favorável e 
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lúdico em torno do candidato. Sendo assim, a mensagem precisa ser clara e coerente com 

a realidade, a plataforma, a filosofia do partido e compreensível ao eleitor. A propaganda 

política tem uma conotação influenciadora mais focada na ideologia e no comportamento, 

restringindo-se difundir ideias e pensamentos sem cunho comercial, afim de que as pessoas 

acedam à determinadas ideologias, desviando da natureza comercial que a publicidade 

explora. Embora recorra a técnicas semelhantes que visam mexer com as emoções e os 

sentidos, a publicidade tem relação com consumo, e objetivos comerciais, que inclinem 

consumidores a adquirir ou utilizar um produto ou serviço (SANDMANN, 2012).  

A propaganda política consiste então na propagação de ideais com a intenção de 

influenciar a massa, inseri-los à mensagem e realidade de cada candidato. Em efeito, o 

discurso publicitário ao lado do discurso político, tornam-se instrumentos de manobra, em 

que suas características são exploradas para seduzir os eleitores, construindo uma 

propaganda que destaque pontos relevantes e faça a ideia penetrar positivamente na mente 

dos cidadãos, influenciando suas opiniões por meio de retóricas filosóficas e inconscientes. 

Por conseguinte, todos os elementos constitutivos das peças são trabalhados com 

o intuito de chamar a atenção, neste caso prestando-se a informar as ideias pertinentes aos 

candidatos. E isso inclui os textos, as imagens e os sujeitos presentes no discurso 

publicitário. As formas como elas se comportam e relacionam também se altera conforme 

o veículo onde a mensagem vai ser veiculada (SAMPAIO, 1999). Essa união entre 

linguagem verbal e não-verbal constrói sentidos que geram efeitos persuasivos diante do 

público. A argumentação publicitária vai nortear a estrutura dessa construção do visual 

da campanha, sempre em respeito à legislação eleitoral e às características do partido. 

Fazer propaganda política é, em até certo ponto, manipular as massas.  O ponto chave 

é certificar se ela não está imbuída com omissões e mentiras, de modo que ludibrie ou 

confunda, induzindo o eleitor ao erro. De acordo com Kuntz, “à propaganda cabe despertar e 

manobrar a emoção dos eleitores” (2006, p. 47). Contudo, dado o contexto social atual e a 

baixa confiabilidade na classe política, há um consenso de que ela recorre a engodos, 

manipulando os dados e as informações com a intenção de ludibriar. Tem se tornado lugar-

comum a percepção de que a propaganda política é enganosa, sobretudo por causa da 

corrupção que assola o país. Para traçar uma dimensão, o Brasil tem o quarto maior índice de 

corrupção do mundo, segundo o Fórum Econômico Mundial. E um estudo global da GfK 

Verein identificou que apenas 6% dos brasileiros confiam em políticos. Esses dados, por si 

só, são suficientes para corroborarem as razões pelas quais a política é mal vista. 
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Em relação a essas manobras que visam confundir o eleitor, um dos fatos que 

chamou a atenção no pleito municipal de 2016, foi a forma como algumas candidaturas do 

PT buscaram se desvincular do símbolo e das cores tradicionais, suprimindo ou ocultando 

a estrela e utilizando combinações de cores que fogem ao vermelho característico. Em meio 

à crise política, e a fatos que arranharam a imagem do PT, disseminando uma imagem 

corrupta do partido, essa dissociação dos candidatos à identidade visual do partido trouxe 

repercussão negativa perante o eleitorado, gerando críticas quanto às características das 

peças que pareciam, na concepção de quem as via, tentar iludir o eleitor. 

 

3 PT – Partido dos Trabalhadores 

 

O PT é um dos maiores partidos políticos brasileiros. Segundo dados do Tribunal 

Superior Eleitoral (Maio/2016), conta atualmente com 1.549.608 afiliados. A sua fundação 

data de 10 de fevereiro de 1980, quando nasceu em um período de intensas lutas políticas (que 

marcava o fim do regime militar), com a intenção de enfrentar um sistema econômico e 

político que beneficiava apenas uma minoria dominante. Desde a sua formação, o partido se 

manifestou da esquerda, em defesa do socialismo. Em um contexto de extrema tensão 

social, Luís Inácio Lula da Silva, líder sindical e fundador do PT, tornou-se um dos grandes 

nomes do partido, protagonizando esforços contra as injustiças que existiam na época.  

Oficializado em 11 de fevereiro de 82 pelo TSE, tem sua importância histórica quanto 

ao cenário político do país, pois regimentou mobilizações e reinvindicações sociais na defesa 

pelo socialismo democrático. Atuou diretamente na luta pelas Diretas Já nos idos de 83 e 84, 

que possibilitou o povo eleger diretamente seus representantes através do voto. Sua posição 

frente às lutas políticas foi determinante para ajudar na aprovação da atual constituição 

brasileira, de 1988.  

 

3.1 A Identidade Visual do PT 

 

A identidade visual característica do partido é composta pelo icônico símbolo da 

estrela e as cores vermelho e branco. A estrela está inserida em uma ideologia de esperança, 

visto que o partido surgiu no fim da ditadura militar, e este símbolo representava a busca 

por um país com mais democracia e liberdade. A estrela vermelha, símbolo do comunismo, 

incorporava uma representação da classe operária e dos cinco continentes. Segundo afirma 
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o publicitário Chico Neto (2014), “A estrela vermelha traz um vínculo histórico e 

ideológico primeiro com o movimento comunista soviético. Aliás, o vermelho é uma cor 

recorrente nos partidos de essência e ideologia comunista e socialista [...]”. 

A bandeira vermelha tem suas origens no período da Revolução Francesa, no século 

18, quando as classes minoritárias, sentindo-se excluídas dos processos de decisão, foram às 

ruas em protesto. A bandeira, utilizada pelo governo francês para proibir as manifestações, 

acabou representando o sangue do povo martirizado, um símbolo de desafio e ruptura com o 

passado.  Desde então, tornou-se, para o resto do mundo, um emblema da revolução. 

 

3.2 O reposicionamento de Lula na Eleição de 2002  

 

Luís Inácio Lula da Silva sempre foi uma das principais lideranças do partido, e um 

candidato frequente à Presidência da República. Contudo, a eleição de 2002 marcou uma 

série de mudanças em relação às candidaturas anteriores, ressignificando seu 

posicionamento, a imagem do candidato e do próprio partido.  A estratégia “Lulinha paz e 

amor” privilegiava a emoção, dissociando a imagem do Lula a imagem costumeira de um 

candidato enfático e um partido ideológico. Essas mudanças, arquitetada ao longo dos anos, 

culminou em uma campanha mais limpa e carismática, moldando a imagem do Lula, 

dando-lhe um caráter mais elegante, que evitava entrar em conflitos e ataques diretos.  

A eleição de 2002 é um exemplo de como o PT, com seu principal candidato, em 

algum momento da sua história, desvinculou-se dos seus discursos, das práticas políticas e de 

seu visual tradicionais, amparada em uma estratégia de vitória para passar uma imagem mais 

simpática ao eleitor. A identidade visual da campanha privilegiava as cores do Brasil, em 

detrimento do tradicional vermelho, como uma forma de reposicionar a imagem do partido. 

 

3.3 Principais Escândalos do Governo PT  

 

Desde 2002, com Lula, até o afastamento de Dilma em maio de 2016, o ciclo do 

PT no poder, sempre foi marcado por diversos escândalos políticos e de corrupção. 

Segundo matéria veiculada no R7, as denúncias somam em torno de R$ 47 bilhões 

desviados dos cofres públicos. Seguem alguns casos que marcaram o governo PT: 

• 2004 - Waldomiro Diniz: O então assessor para assuntos parlamentares, foi afastado do 

cargo ao aparecer em um vídeo cobrando propina para a campanha eleitoral de 2002 do Lula; 
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• 2005 - Mensalão: o deputado Roberto Jefferson revelou o esquema de compra de votos, 

que consistia em pagar deputados com dinheiro público. Segundo ele, José Dirceu 

comandava o esquema. Em novembro, o Dirceu foi cassado por quebra de decoro; 

• 2006 - Falso dossiê: dois integrantes do PT negociavam um falso dossiê que ligava Serra e 

Alckmin ao Escândalo dos Sanguessugas, que investigava fraude em compra de ambulâncias; 

• 2006/11 - Palocci: Renunciou ao Ministério da Fazendo após ser acusado de comandar 

esquema de corrupção na época em que era prefeito de Ribeirão Preto. Em 2011, já na gestão de 

Dilma, foi demitido da Casa Civil, por suspeita de enriquecimento ilícito enquanto era deputado; 

• 2011 - Primeira turbulência: Dilma demite vários de seus ministros envolvidos em 

malfeitos. Caíram Palloci, Pedro Novais, Wagner Rossi, Orlando Silva e Mario Negromonte; 

• 2012 - Cúpula do PT é presa: por suspeita de formação de quadrilha e corrupção ativa, 

José Dirceu, Delúbio Soares e José Genoíno foram presos; 

• 2014 - Lava-Jato: com o objetivo de desviar recursos da Petrobras, o esquema, deflagrado 

pela PF em março, é considerado a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro; 

• 2015 - Vaccari Neto: ex-tesoureiro do PT foi preso acusado de receber propina de 

contratações da Petrobras para o PT; 

• 2016 - Marqueteiro preso: responsável pelas campanhas de Dilma e Lula, foi preso junto 

com a sua mulher. Segundo acusações, recebiam propina repassado pela Odebrecht; 

• 2016 - Delcídio Amaral: senador, ex-líder do PT, foi flagrado tentando comprar o silêncio 

do delator Nestor Cerveró. Em delação, envolveu Lula e Dilma ao Lava Jato; 

• 2016 – Pedaladas e Impeachment:  A presidente Dilma foi afastada e condenada sob a 

acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal – as chamadas "pedaladas fiscais" 

no Plano Safra e os decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional. 

Esse somatório de acontecimentos acabou denegrindo a imagem do partido, 

fomentando manifestações contra seu governo, envolvido em grandes escândalos políticos. 

A imagem do PT desgastou-se completamente frente à opinião pública.  Em pesquisa Ibope 

(2015), divulgado no Estadão, o PT surgiu como o partido com maior índice de rejeição, 

com 38% dos entrevistados afirmando não gostar da legenda.  Outros dados divulgados na 

matéria, citam que os manifestos de rua (de 2013) afetaram na popularidade do partido. 

Antes dos eventos de 2013, o partido tinha 36% de preferência. Caiu para 22%, logo após.  

Em matéria veiculada na Folha de São Paulo (abril de 2016), afirma que houve 135 

desligamentos de prefeitos do partido, faltando seis meses para as eleições.  
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4 A análise das campanhas 

 

Considerando o corpus desta análise, os sujeitos envolvidos na produção e 

composição da formação discursiva das campanhas municipais do PT, são atribuídos aos 

candidatos, sob tutela dos diretórios municipais do PT e coligados. A outra parte (do 

sujeito), envolve todos para quem a comunicação foi dirigida, como filiados, aliados 

coligados e a população apta a votar.  

Verifica-se que a linguagem verbal presente nas campanhas foi totalmente 

compreendida pelos discursos político e publicitário, pois usa da linguagem persuasiva, 

com a intenção de convencer o eleitor a votar e eleger uma pessoa a um cargo público. 

Além de conter as informações obrigatórios por lei, encontraram-se inseridas enunciados 

que procuravam dialogar com o eleitor, gerando proximidade e convencimento. Frases de 

efeito, lugares-comuns como “Mais conquistas, mais avanços”, “É de trabalho e luta que 

a gente precisa” e “Mais trabalho com certeza” são alguns dos enunciados percebidos, 

que criaram essa relação de sentido com o contexto.  

Em relação ao aspecto não-verbal, visualizamos as imagens dos candidatos a 

prefeitos, sob fundos coloridos ou imagens de cidade ou paisagem. Referente às cores e 

aos elementos que caracterizam o partido, são percebidas as maiores incoerências. O 

vermelho saiu, dando espaço para amarelo, azul, verde, roxo, rosa e até lilás, cores 

atípicas ou relacionadas a partidos adversários. Nas roupas dos candidatos, é perceptível 

o uso de tonalidades que fogem ao estilo PT, com cores claras, como branco, amarelo e 

verde. A estrela, tradicional símbolo do PT foi camuflada ou totalmente eliminada em 

certas peças. Mesmo o nome do partido não foi visto em algumas, ou então ficou em letras 

miúdas, na informação da coligação. A mudança na identidade visual das candidaturas, 

ficou muito nítida nas peças de comunicação veiculadas. A linguagem, como discurso, 

carrega valores e intenções. As imagens também constituem uma linguagem. A 

desvinculação com as cores da legenda esconde-se em uma base de ideias e finalidades, 

além do que aparenta. JOLY afirma que a imagem é “uma ferramenta de expressão e de 

comunicação. [...] é possível admitir que uma imagem sempre constitui uma mensagem 

para o outro” (2007, p.55, grifo do autor).  Pressupõe que as peças queriam passar uma 

mensagem, carregando uma ideologia contrária ao partido. Estas observações são indícios 

claros da tentativa de desvincular da imagem desgastada do partido. 
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A produção destes discursos situou-se em um momento-chave e histórico: as eleições 

municipais de 2016. Considerando todos os eventos recentes que abalaram a imagem do 

governo PT, e o fato de que poucos meses antes (das eleições) iniciou-se o processo de 

impeachment da presidenta Dilma (concluída em agosto durante as campanhas), o contexto 

em que as eleições se situaram só reforça a hipótese de que muitos realmente quiseram se 

desassociar do partido. As peças deixam subentendidas essa intenção. O impeachment 

constitui-se como um importante acontecimento que estimulou esse fenômeno. 

Em alguns casos, questionados, os candidatos negaram. Em Rio Branco/AC, o 

candidato à reeleição, o prefeito Marcus Alexandre (fig.1), predominou a cor laranja em todas 

as peças, dispensando até o uso da estrela do PT. Em declaração dada ao site O Povo, ele 

minimizou o fato, argumentando que a escolha das cores se deu em virtude das alianças 

partidárias: "Não seria de bom tom impor a cor do meu partido. [...] "Vivemos um caos 

político no Brasil. Resolvemos não nacionalizar a campanha. (...) Decisão nossa”, afirma.  

Em São José dos Campos/SP, Carlinhos Almeida, candidato à reeleição, usou as 

cores do rival PSDB (azul e amarelo) nas peças e dispensou o uso da estrela. Ao G1, 

afirmou atribuir a escolha às alianças partidárias, e que as cores representam a união de 

dez partidos em prol do município. Em outro lugar, em Maceió/AL, o roxo e o amarelo 

predominaram na campanha de Paulão. Questionado, a assessoria disse ao G1 que era 

tendência, uma opção, negando a possibilidade de qualquer dissociação com o partido. 

Em contraponto, José Guimarães, vice-presidente nacional do partido, ao G1, 

afirmou ser um erro esta estratégia de mudar as cores e esconder o símbolo: “Essa é uma 

guerra que alguns setores da mídia querem fazer, que há gente escondendo a estrela. [...] 

é uma burrice usar essa estratégia”. A declaração do vice-presidente, dado o cenário, 

assinala que houve intenção desse gênero, por parte dos candidatos, indicando que (a 

decisão) coube particular a cada um ou ao diretório municipal, e não do PT nacional. 

Figure 1 – Um dos candidatos analisados. Capa Facebook. Fonte: Página Oficial do Candidato. 
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Porém, considerando os recentes eventos que movimentaram o cenário político brasileiro 

nos últimos anos envolvendo o governo PT, em especial a Operação Lava Jato e o 

Impeachment, elas foram claramente contraditórias.  

Mas o conjunto de ideologias por trás das peças pode denotar razões diversas. Faz 

sentido também considerar que eles estariam à parte dos eventos que mancharam a 

imagem do PT, como um recurso de fuga, em que se descola do passado recente, e fica 

no caráter e na reputação do candidato. A ideia, neste pressuposto, estabelece o sentido 

de mostrar que eles, os candidatos, ao usar peças mais criativas e alegres, não são 

influenciados pelo partido de escolha, e sim pelas suas atitudes. Porém, há um risco na 

mudança. Considerando que a identidade visual representa um conjunto de ideologias e 

significados, neste caso, representada pelos símbolos e cores do partido, alterar ou 

desviar-se destes elementos, seria como se desligar não apenas do que o partido representa 

no presente, mas de toda a história por trás de sua origem. 

 Em matéria veiculada no UOL, especialistas afirmaram que os recentes 

escândalos podem ser parte da explicação, mas citam dentre outras coisas, o sistema 

eleitoral brasileiro e a percepção de que no país é baixo o índice de aceitação a uma ou 

mais legendas. Por isso, a rejeição às legendas (pela sociedade) pode ser um ponto que 

esclarece tais tentativas dos candidatos se desvincularem da imagem do partido. 

 

5 Considerações finais 

 

O presente artigo, dispondo dos conceitos de Análise do Discurso, procurou elucidar 

as motivações por trás das drásticas mudanças visuais percebidas nas campanhas do PT, para 

o pleito municipal de 2016. O estudo forneceu meios para interpretar os sentidos produzidos 

por estas campanhas que se desvincularam da identidade visual característica do PT, além de 

possibilitar maior compreensão sobre o que motivaram tais atitudes.  

Com base na análise e nos dados levantados, é plausível concluir que a imagem 

desgastada do partido está entre os principais fatores que motivaram as mudanças visuais nas 

peças, que fugiam do vermelho tradicional e escondiam a estrela, delineando o rumo discursivo 

pelo qual os candidatos tomaram. A processo discursivo em si, dado o contexto, baseou-se nos 

acontecimentos, pois a eles se construiu o contraste visual que intencionou, desligar os 

candidatos dos escândalos envolvendo o governo PT, e de sua imagem manchada. Essas 

evidências ficam claras, pois existe um elo de compreensão que confere sentido, uma vez que 
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os discursos se desdobram em função da reputação do governo PT. A discrepância visual por 

si só ativa a memória. Elas só produzem sentidos, por conta dos acontecimentos.  

À vista disso, a compreensão sobre esta mudança radical na comunicação dos 

petistas não se fez confusa, posto que as evidências são precisas e claras. Os fatos eram 

tão recentes que as campanhas, ao alterarem e fugirem drasticamente da identidade visual 

da legenda petista, produziram efeitos contrários ao eleitorado e aos adversários, que 

perceberam explicitamente a estratégia de ludibriar. Os resultados das eleições 2016 

deixaram evidente a influência da imagem negativa do partido. Para ter uma dimensão, 

segundo dados do TSE, o PT conquistou nas eleições 2016 apenas 256 prefeituras. Em 

2012, quando tinha maior popularidade, foram 630 prefeituras conquistadas. Em relação 

às candidaturas analisadas nesta pesquisa, apenas cinco prefeitos, dos dezenove, foram 

eleitos, sendo que uma foi anulada pois o candidato estava inelegível. 

Por fim, o estudo se propõe, por meio da análise, a contribuir na compreensão dos 

fatos que cercam o PT e assola o cenário político brasileiro, frisando a possiblidade em 

situar entendimentos e pareceres sobre determinados fenômenos, bem como o campo de 

ideologias que contornam os discursos, a linguagem e suas finalidades, implicações e os 

sentidos que elas podem gerar entre os sujeitos. 
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ANEXO 1 – PEÇAS ANALISADAS 

 
Figura 2 – Candidaturas analisadas. Fonte: Perfil oficial de cada candidato no Facebook. 


