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RESUMO 

 

CARVALHO, Lucas A. Jingles na propaganda política do rádio: atualizações e permanên-

cias. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Publicidade e Propaganda). Centro Univer-

sitário Franciscano. Santa Maria, 2014. 

 
Estuda-se o jingle como modalidade da comunicação política. Examina-se incidências de 

formatos produzidos em discursos políticos mais antigos (de autoria de Kennedy e Hitler, por 

exemplo) sobre construções discursivas radiofonizadas em campanhas de candidatos ou em 

mensagens de presidentes eleitos no Brasil, a partir de materiais que envolvem jingles de 

diferentes personalidades da política brasileira - Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio 

Quadros, Emílio Médici, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da 

Silva e Dilma Rousseff. Estuda-se marcas que transitam nos jingles, segundo estratégias 

discursivas radiofonizadas, chamando-se atenção para a atualização destes “modos de dizer” da 

política contemporânea. Trata-se de uma análise que envolve vários ângulos (histórico, por 

exemplo), além de articulações de três dimensões discursivas: publicitária, radiofônica e 

política.  

 
Palavras-chave: Propaganda política; jingle; rádio; comunicação; publicidade. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

We study jingles as a form of political communication. We Examine the incidents of formats 

produced on older political discourse (eg, Kennedy and Hitler) to discursive radiophonics con-

structions in canditate’s campaigns or messages elected presidents in Brazil, from jingles ma-

terials involving differents personalities of Brazilian’s politics - Getúlio Vargas, Juscelino Ku-

bitschek, Quadros, Emilio Medici, Fernando Collor, Cardoso, Luiz Inacio Lula da Silva and 

Dilma Rousseff. We study traces that pass through jingles according with radiophonics discur-

sive strategies, calling attention to the update of these "ways of speaking" of contemporary 

politics. It is an analysis that involves multiple angles (history, for example), plus three joints 

discursive dimensions: advertising, radiophonic and political. 

 

Keywords: Political propaganda; jingle; radio; comunication; advertising.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O jingle, desde seu surgimento nos anos 20, tornou-se um importante aliado para 

as empresas e indivíduos que buscam transmitir uma mensagem publicitária de forma simples, 

alegre e com alto potencial de fixação das ideias. Estas características decorrem, principal-

mente, devido à presença – ao mesmo tempo – da mensagem simples, da melodia e do jeito 

singular de chegar, através de ondas de rádio, ao destinatário por meio do canto ou da fala 

descontraída. 

Em função da importância que esta forma de comunicação já apresenta há décadas, 

a monografia que aqui se realiza tem como objeto de estudo o jingle e seu papel na propaganda 

política em diferentes épocas, começando por jingles da década de 30 até chegar à música elei-

toral encontrada na propaganda de presidentes e candidatos brasileiros.  

Escolheram-se estes dois conjuntos de jingles – chamados no decorrer do trabalho 

de Corpus I e II – devido à importância que tiveram na história nacional e mundial. Enquanto 

os jingles ditos matrizes foram veiculados em épocas conturbadas da história internacional e 

tornaram-se inspiração para novos materiais, as músicas nacionais escolhidas se mostram im-

portantes no que diz respeito à sua abordagem e forma de transmitir a mensagem. Todos os 

jingles nacionais foram, por assim dizer, eternizados por seu modo de ser apresentado ao eleitor. 

 Esta pesquisa leva em conta um cenário no qual a propaganda política é permeada 

pela presença da manifestação do jingle, especialmente, em campanhas eleitorais brasileiras. 

Isso não significa dizer que serão trabalhados vários elementos destas oito décadas, o que seria 

impossível e não compatível com o trabalho monográfico de graduação. Contudo, a pesquisa 

situa-se neste período porque as primeiras observações informam que, em vários momentos de 

campanhas eleitorais brasileiras para presidente, marcas de outras campanhas e materiais pro-

pagandísticos em contextos internacionais, se fazem presentes em jingles de propaganda do 

Brasil que, neste caso, se apoiam em referências que foram elaboradas e disseminadas em um 

passado distante. Explica-se este fato como uma espécie de inspiração dos jingles brasileiros 

pelos jingles chamados neste trabalho de matrizes. 

Busca-se, com esta pesquisa, contribuir com os estudos acerca do jingle e da pro-

paganda política, visto que esta forma de música esteve sempre, desde os primórdios do rádio, 

nas campanhas eleitorais e ideais políticos no mundo inteiro. Chama-se atenção para o fato de 

que o jingle é uma mensagem que é situada em um meio complexo – o rádio – e que tem sua 

importância com a cultura de larga oralidade como a brasileira. Mas também para o fato de que 
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a propaganda política, ao lado de discursos, debates e outras formas de veiculação de mensa-

gens, requer formatos simples e ágeis que se fazem em meio a muitas heterogeneidades como 

o jingle.  Nesse sentido, salienta-se que as músicas eleitorais analisadas nesta pesquisa têm 

duração máxima de três minutos. 

Nessa pesquisa, que nasce do interesse pela propaganda e pela política, parte-se de 

primeiras observações sobre o jingle na propaganda e, particularmente na política, e são essas 

observações que levaram a construção de um problema da pesquisa. 

Através de primeiras observações e da análise de diversas formas de encontrar pon-

tuações acerca do jingle e as possíveis mudanças ou permanências de marcas entre os primeiros 

jingles da década de 30 e as músicas propagandísticas que ocorreram no Brasil durante diversas 

épocas, chegou-se ao problema:  

Como marcas de jingles que foram radiofonizados no âmbito político-internacional 

se fazem presentes em músicas eleitorais radiofonizadas no contexto político brasileiro por 

candidatos ou presidentes eleitos ao longo de oito décadas?  

Ainda para entender melhor o problema a ser pesquisado, considerando que essas 

marcas transitam e se transferem ao longo de quase um século, em pouco mais de oito décadas, 

que estratégias discursivas são observadas em discursos produzidos no contexto político brasi-

leiro e que chamam atenção para a atualização destes “modos de dizer” à política? Com este 

problema, buscar-se-á resquícios e marcas dos primeiros jingles políticos conhecidos no século 

XX em músicas mais contemporâneas presentes em campanhas eleitorais ou ideais políticos de 

presidentes brasileiros. 

Como se pode perceber, em um tempo onde a televisão não era meio mais comum 

nas residências brasileiras – décadas de 30, 40 e 50 -, o rádio e a propaganda política, potenci-

alizavam a inserção do jingle como um aliado na disseminação de ideias políticas. Percebe-se 

com isso, a importância do rádio e da música eleitoral na construção de campanhas políticas. 

Pode se dizer também que, mesmo com o advento da televisão – e mais recentemente a internet 

-, o rádio permanece com grande importância no que diz respeito à propaganda política. 

A realização deste trabalho tem como objetivo geral: identificar marcas de jingles 

radiofonizados no âmbito político-internacional em jingles de candidatos ou presidentes brasi-

leiros de diferentes épocas; E os objetivos específicos visam: a) detectar a força do rádio como 

recurso tecnológico comunicacional; b) perceber as similaridades entre os discursos de líderes 

políticos de diferentes épocas; e c) identificar possíveis especificidades de cada jingle estudado. 
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Visualizamos com a realização desta monografia compreender uma modalidade de 

propaganda política bem como destacar a relevância destas reflexões para um maior ingresso 

do estudo da propaganda política no âmbito da formação publicitária. Visitando autores que 

falam sobre o assunto, houve contatos com diversas pesquisas que deram elementos e pistas 

sobre o uso do jingle na propaganda política, particularmente nos ângulos que interessam a este 

trabalho. 

Uma série de razões justificam ainda este trabalho. Em primeira instância, através 

do estado da arte, percebeu-se que o rádio é pouco pesquisado em dias atuais e sua história é 

ainda menos pesquisada. Em segundo lugar, detectou-se neste mapeamento, a existência de 

alguns estudos sobre o jingle que apontam pistas para que dê-se continuidade às pesquisas em 

torno de sua utilização, especialmente, no âmbito da propaganda política. Em terceiro lugar, os 

observáveis revelam que a utilização do jingle ao longo da história de várias décadas, chama 

atenção para diversos tipos de elaborações que, se datadas de um lado, continuam a repercutir 

em manifestações mais recentes da mesma forma que antigamente. Isto pôde ser comprovado, 

no estágio em que este trabalho se debruçou, devido às inúmeras literaturas sobre o assunto. 

Esta busca por bibliografias e teses e dissertações foi feita através de sites munidos de anais 

acadêmicos e trabalhos de graduação e pós-graduação, além da pesquisa física em bibliotecas 

da cidade de Santa Maria. Na cidade, serviram como fornecedoras de material para pesquisa a 

Biblioteca Central Manoel Marques de Souza (UFSM) e a biblioteca do Centro Universitário 

Franciscano. Na internet, foram encontrados trabalhos em bibliotecas digitais da USP, UFRJ, 

UFPB, Faculdade Cásper Líbero, Universidade de Brasília, Unipampa, entre outras. 

Ao eleger o objeto de pesquisa, o que chama atenção é a importância permanente 

do jingle nas campanhas eleitorais, no cenário internacional, em várias épocas. Já em 1933, 

Adolf Hitler utilizava as técnicas persuasivas da música para conquistar o maior número possí-

vel de aliados civis e políticos. Este fato também é visivelmente reparado na campanha eleitoral 

de Kennedy, em 1960. Nos anos 50, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek trouxeram ao Brasil 

a forma mais efetiva de comunicação com o povo: a música. Seus jingles, já demonstravam 

todo o potencial de conversar de forma informal com o eleitor. Cinco anos depois, o jingle 

“Varre, varre, vassourinha!” auxiliou Jâneo Quadros a conquistar a presidência do Brasil e ser 

consagrado como um dos políticos brasileiros mais carismáticos de todos os tempos. Em 1972, 

portanto 12 anos depois, o rádio ainda mostrava crescente utilização por parte de candidatos 

políticos. Mesmo nesta época onde o Brasil enfrentava a ditadura militar, Emílio Garrastazu 

Médici, através da AERP – Assessoria Especial de Relações Públicas -, conseguiu transmitir 
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ao povo uma imagem de sucesso e riqueza nacional através do jingle “Este é um país que vai 

pra frente”. Já em 1989, Fernando Collor de Mello apresentou o jingle “Collorir de novo” e, em 

1994, foi a vez de Fernando Henrique Cardoso mostrar que o rádio é um dos maiores aliados 

na dissipação de mensagens. Em 2006, Luiz Inácio Lula da Silva utilizou-se do rádio para che-

gar a todos os cantos do Brasil e conquistar o cargo de presidente no fim do mesmo ano. Em 

2010, portanto, setenta e sete anos após o primeiro jingle estudado neste trabalho ir ao ar, Dilma 

Rousseff conseguiu a vitória para presidente da república com o auxílio da música eleitoral 

intitulada “Dilma 13 presidente”. 

 Serão estudados dez jingles que, em diferentes épocas e lugares, fizeram parte da 

disseminação de ideais e auxiliaram políticos a chegar ao poder. São dez jingles onde são con-

sideradas suas especificidades no contexto internacional e nacional, fato este que originou a 

separação das músicas em dois subconjuntos. 

O primeiro subconjunto – chamado Corpus I – reporta o jingle no âmbito interna-

cional. A primeira música é intitulada “Sig Heil Viktoria” (Salve a vitória - 1933), período onde 

Adolf Hitler atingiu o cargo de chanceler da Alemanha, criando a seguir, a Waffen SS – deri-

vada da Schutzstaffel, criada em 1923. 

Há cinco décadas, no contexto político americano, surge o jingle “Kennedy for me” 

(Kennedy para mim – 1960). Esta música eleitoral é caracterizada pela busca da vitória de John 

F. Kennedy nas eleições para presidente dos Estados Unidos da América, em 1960. 

Com relação ao corpus II, ele é constituído por jingles que são veiculados nas cam-

panhas eleitorais brasileiras. Há mais de cinquenta anos, ocorre a primeira manifestação do 

jingle como propaganda na política brasileira. Intitulada “Retrato do velho”, esta música elei-

toral foi veiculada para a campanha de candidatura à presidência da República por Getúlio Var-

gas, em 1950. 

O corpus envolve também o jingle “Juscelino é o homem”, de Juscelino Kubitschek 

(1955). Esta é a quarta música eleitoral a ser analisado nesta pesquisa. Nela, o candidato à 

presidência promete sair de Minas Gerais para “Salvar o Brasil”. 

A terceira música eleitoral a ser estudada no corpus II intitula-se “Varre, varre vas-

sourinha” e é utilizada como propaganda de Jânio Quadros para disseminar seus ideais, em 

1958. O então Deputado Federal do Paraná se preparava para, em 1960, concorrer à Presidência 

da República e, consequentemente, vencer as eleições e assumir o cargo de Presidente em 1961. 

A quarta música a ser estudada no corpus II intitula-se “Este é um país que vai pra 

frente!” e foi utilizada durante a ditadura militar para mostrar possíveis avanços na economia, 
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cultura e educação do Brasil. Este jingle será estudado enquanto reforço ao governo de Emílio 

Garrastazu Médici, em 1972. Mostrar-se-á também, o trabalho da AERP (Assessoria Especial 

de Relações Públicas) em mostrar que o Brasil dos tempos da ditadura era o melhor para se 

viver. 

Ainda como integrante do corpus II, a quinta música eleitoral estudada será “Col-

lorir de novo”, de 1989. Este jingle político faz parte da primeira campanha eleitoral brasileira 

pós-ditadura, e foi produzido na candidatura de Fernando Collor de Mello à presidência da 

República. 

O sexto jingle foi veiculado em 1998 e intitula-se “Levanta a mão”. Conhecido 

também como FHC, Fernando Henrique foi eleito Presidente da República pela primeira vez 

em 1995 e reeleito em 1999. Escolheu-se para análise, então, o jingle de reeleição, de 1998. O 

sétimo jingle estudado nesta pesquisa se chama “Deixa o homem trabalhar”, de Luiz Inácio 

Lula da Silva, conhecido também como Lula. O ex-presidente da República foi eleito pela pri-

meira vez em 2002, e reeleito em 2006. Estudou-se o jingle de reeleição, de 2007. A oitava e 

última música eleitoral selecionada para estudo faz parte da campanha de primeiro mandato 

para a presidência da República por Dilma Rousseff, em 2010 e intitula-se “Dilma 13 Presi-

dente!”. 

Em função destes primeiros registros, pôs-se a realizar um levantamento preliminar 

sobre manifestações do jingle como recurso de propaganda política no contexto brasileiro, cons-

tatando, por exemplo, que a partir da primeira manifestação de Getúlio Vargas com uma música 

eleitoral, o jingle vem se constituindo como importante aliado das ideias dos políticos. Mesmo 

hoje, percebe-se a frequente veiculação de músicas eleitorais em rádios brasileiras quando as 

eleições se aproximam. Candidatos para prefeito, deputado, senador, governador e presidente, 

por exemplo, enriquecem seus recursos de propaganda política utilizando-se do jingle e de seu 

poder de aproximação com o público eleitor. 

Antes de passar ao capítulo que se sucede, dá-se um breve informe sobre a natureza 

desta monografia. No capítulo 1, faz-se uma visita à literatura sobre o jingle e a propaganda 

visando conhecer, na medida do possível, estudos que precederam esta pesquisa. Neste estado 

da arte, localizaram-se autores e questões que foram muito importantes em nível de conheci-

mento do jingle e seu veículo onde, pôde-se então, trazê-las em seguida ao âmbito desta mono-

grafia. No capítulo seguinte, não só visitaram-se autores, como foram eleitos os conceitos-chave 

que são trabalhados no capítulo de análise dos jingles e estarão presentes no capítulo 3; neste 

estudaram-se os dois corpus, descrevendo suas características, comparando-os a fim de que se 
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possa destacar o que o problema de pesquisa indaga. Além da análise dos jingles, acompanha 

este trabalho um CD que contém as dez músicas analisadas com o intuito de que haja contato 

do leitor e professor de banca com as músicas de um modo geral.  

  



14 

 

 

 

2. VISITA AO UNIVERSO DOS AUTORES 

 

Este capítulo tem como objetivo consultar trabalhos de diferentes naturezas visando 

auxiliar no desenvolvimento da presente pesquisa. Procura-se, com esta visita, produzir um 

resumo das obras utilizadas com o intuito de as mesmas darem uma ideia mais ampla sobre 

como este tema é pesquisado. Tal providência, auxiliou no mapeamento de ideias e conceitos 

sustentados neste trabalho, e com estas teorias, objetiva-se tencionar o problema de pesquisa 

proposto nesta monografia. Os estudos encontrados na fase da revisão de literatura existente 

são circundantes nos temas Propaganda Política, Jingles, Rádio, Psicanálise dos Jingles e Mú-

sica eleitoral. 

A partir do estado da arte, foram pesquisados e selecionadas obras (livros, mono-

grafias e outros estudos) que serão utilizados como base para a pesquisa a ser realizada e a 

construção do quadro teórico desta pesquisa que vem no capítulo a seguir. Para tanto, foram 

escolhidos trabalhos que tenham relação direta – falam especificamente de jingles, propaganda 

política e rádio – ou indireta – examinam o jingle na propaganda¸ propaganda política e rádio 

de uma forma mais abrangente, não focando, por exemplo, na publicidade. Tais materiais foram 

encontrados em bancos de teses e monografias de Universidades Federais brasileiras, salien-

tando-se também, que grande parte das pesquisas foram feitos em universidades do Rio Grande 

do Sul. 

Estas referências variam, predominantemente, entre os anos 2000 e 2010. Foram 

encontradas poucas pesquisas sobre jingle nas décadas de 80, apesar da constante criação pu-

blicitária nesta época. Há a suspeita de que este fato se deve, principalmente, devido ao medo 

remanescente da ditadura militar e suas repressões. Em 1980, houve a abertura política e o fim 

da ditadura, o que culminou no enriquecimento da forma de os políticos transmitirem seus ide-

ais. Collor, por exemplo, apresentou uma renovação política através de novas ideias e aspira-

ções, fato este, bem recebido pelo povo cansado da ditadura militar (POLI, 2008).  

A forma com que a propaganda política trabalha no rádio é determinante para uma 

comunicação que visa ser bem sucedida entre o emissor e o receptor. O jingle no rádio pode ser 

veiculado de diversas formas, em inúmeros contextos e melodias e letras. A capacidade de cri-

ação e veiculação do jingle no rádio é quase ilimitada, visto que a combinação de mensagens, 

melodia e rimas são inúmeras. A importância do entendimento acerca de propaganda política, 

jingle e rádio fez deste capítulo um item fundamental na construção desta proposta de mono-

grafia. Tanto aspectos históricos quanto sociais, econômicos e comunicacionais são utilizados 



15 

 

 

 

com base em monografias e livros que sustentam premissas que auxiliam este texto na constru-

ção de suas análises. 

Com a finalidade de estudar o papel destas obras na construção desta pesquisa, dá-

se, preliminarmente, algumas informações de ordem quantitativa importantes ao contexto de 

um capítulo que tem como finalidade fazer uma revisão de literatura: foram selecionadas qua-

torze pesquisas em forma de teses e dissertações junto com as fontes consultadas. Como citado 

anteriormente, nos deteremos naqueles estudos que examinam os seguintes ângulos: Propa-

ganda Política, Jingles, Rádio, Psicanálise dos Jingles e Música eleitoral. 

Entre os selecionados estão: duas teses de doutorado que estudam o tema do papel 

do rádio na propaganda política e uma dissertação de mestrado que fala sobre o rádio como 

palco da propaganda política na campanha de Lula, em 2006; uma dissertação de mestrado 

sobre a propaganda e o antissemitismo e uma outra sobre a propaganda nazista; uma dissertação 

seguinte discorre sobre a psicanálise do jingle; duas de mestrado sobre a temática Jingle nas 

campanhas presidenciais brasileiras; uma que pesquisa sobre a censura televisiva no regime 

militar; um artigo sobre os efeitos do jingle político no rádio; uma tese de doutorado sobre o 

rádio e suas utilizações em campanhas presidenciais; um artigo que analisa a censura durante o 

regime militar no que diz respeito a diversões públicas; um artigo sobre a AERP – Assessoria 

Especial de Relações Públicas; e finalmente, um artigo sobre o jingle político. Destacam-se, 

ainda, obras bibliográficas de Sant’anna; Júnior; Garcia, Sergue Tchakhotine, J. B. Pinho, 

Freud, Céli Pinto, e Antônio Fausto Neto. 

No parágrafo abaixo faz-se uma descrição dos materiais apontados acima fazendo-

se considerações sobre seus conteúdos, objetivos e considerações: 

Dois trabalhos refletem sobre o jingle eleitoral na propaganda brasileira enfatizando 

o jingle político. O objetivo do texto de Manhanelli (2009), visa identificar formas de transmitir 

ideais através do jingle, enquanto a outra monografia, de Poli (2008), busca compreender o 

jingle como instrumento persuasivo da comunicação política. O primeiro conclui que o jingle, 

de um modo geral, auxilia as pessoas na hora da escolha de um candidato ou produto, além 

disso, transmite ideias de forma compacta, bela e melódica. O segundo, de Poli, lembra que a 

facilidade de associação e memorização do jingle se deve à sua melodia que, ao entrar em con-

tato com o cérebro do receptor, facilita a memorização da letra e da música. Além disso, pro-

porciona agradável sensação de familiaridade. A pesquisa de Poli conclui que o jingle age como 

um meio de transporte para as ideias que o candidato quer transmitir. A musicalidade, aliada ao 
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fácil entendimento dão ao jingle a capacidade de persuadir o público, tornando-o um instru-

mento eficaz de comunicação (POLI, 2008). 

O artigo de que discorre sobre jingle político tem como objeto de estudo os jingles 

eleitorais com destaque às marcas regionais e às intencionalidades dos candidatos ao governo 

do Rio Grande do Sul nas eleições de 2010. A pesquisa tem caráter qualitativo, com enfoque 

na análise das letras dos jingles. Seu objetivo principal é destacar pontos convergentes e diver-

gentes entre os jingles analisados. Sua conclusão propõe que há similaridade entre os jingles 

analisados (tanto em letra e efeitos como em instrumentos utilizados) e, com isso, o importante 

papel do bairrismo na propaganda política. Percebeu-se também em todos os jingles que o prin-

cipal enfoque é o orgulho por uma pátria ou ideal, fazendo assim, com que o receptor se vincule 

a questões da memória coletiva com o político em questão e o apoie ou reprove. Neste trabalho, 

existe a preocupação em detectar a presença de marcas gaúchas nos jingles de candidatos. Po-

rém, pode-se tomar como base esta técnica para fazer-se a análise de jingles em outros contextos 

econômicos, políticos, regionais e históricos. 

Um artigo de Seco (s.d.) faz inferência ao jingle político e o contágio do chamado 

“eleitor-consumidor”. O trabalho expõe de uma forma decritivo-analítica os sentidos emitidos 

pelo jingle político intitulado “PT saudações”, o qual foi veiculado durante uma das campanhas 

de Lula durante uma de suas campanhas à presidência da república. Seco (s.d.) conclui afir-

mando que o sincretismo de um texto, constituído a partir do hibridismo entre duas ou mais 

linguagens, torna o mesmo mais argumentativo que um outro gênero “puro”. Ou seja, os recur-

sos textuais verbo-melódicos que compõem o jingle direcionam o pensamento, a emoção e as 

ações corporais do eleitor-consumidor, mediante diferentes informações e estímulos psico-so-

máticos. Segundo a autora, tais estratégias atraem o público-ouvinte de modo lúdico, prazeroso 

e, consequentemente, muito contagioso. 

Dois estudos que refletem sobre o papel da propaganda no rádio foram também 

examinados. O primeiro, de Vianna (2009), tem como objetivo compreender o sentido sugerido 

pelos elementos sonoros que constituem a linguagem radiofônica. Vianna (2009) busca enten-

der como se dá a sugestão de sentido ao ouvinte por meio da performance da voz, dos efeitos 

sonoros, da trilha musical, do silêncio e do tratamento técnico. Percebe-se que a pesquisa de 

Vianna (2009) busca compreender a composição do jingle através de comportamentos que os 

locutores e produtores musicais têm em comum. Com isso, pode-se citar o exemplo do silêncio 

no rádio, por vezes utilizado para chamar a atenção do ouvinte. Além disso, instrumentos espe-

cíficos colaboram para a denotação de algum tipo de mensagem passada por um jingle. Como 
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exemplo, pode-se utilizar o violino que transmite drama, tristeza ou emoção quando utilizado 

na propaganda. 

Vianna (2009) selecionou as principais datas comemorativas ligadas ao consumo – 

Natal, férias de verão, Páscoa, Dia das mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Cri-

anças – e seus respectivos jingles em duas emissoras importantes de São Paulo. O objetivo é 

perceber quais aspectos são importantes no jingle e quais técnicas são utilizadas para a trans-

missão da mensagem. A autora, em suas considerações finais, sugere que o som no rádio ad-

quire um caráter sinestésico, ou seja, “o som transmitido pelo rádio sugere imagens com cores, 

cheiros, texturas e formas diferentes, imagens multissensoriais produzidas com base em uma 

mensagem unisensorial” (VIANNA, 2009, p. 323). Com isso, percebe-se que o rádio não serve 

apenas para transmitir sons, mas também age como base para a imaginação e formação de sen-

tidos específicos.  

Há um outro trabalho que fala sobre o papel da propaganda política no rádio e que 

estuda o processo e realização da propaganda radiofônica. Nesse sentido, Morais (2011) aborda 

o universo da comunicação publicitária radiofônica, dando destaque para o spot, o jingle e a 

paródia. Segundo o pesquisador, 

 

A escolha do Rádio como veículo publicitário, a geração de ideias no trabalho de 

criação, a produção do áudio e os cuidados com a voz, a palavra e a performance, a 

composição musical, o emprego de elementos de sonoplastia, a perícia técnica e a 

concepção estética da peça produzida, tendo como guia orientador a recepção do pú-

blico pretendido, são os principais fatores que, revestidos de criatividade e adequação, 

contribuem para a efetivação da comunicação publicitária via Rádio (MORAIS, 2011, 

p. 7). 

 

 

A tese de Barbosa (2004) fala do rádio como objeto de estudo e aborda como pro-

blema de pesquisa a subutilização do rádio, ou seja, a diminuição deste meio de comunicação 

com o advento de tecnologias digitais de transmissão. Ao mesmo tempo, o autor trata de expla-

nar acontecimentos históricos que marcaram o surgimento do rádio e da comunicação radiofô-

nica no Brasil. Barbosa (2004) conclui afirmando que as possibilidades do rádio são infinitas. 

O mesmo é um meio barato que, ao mesmo tempo e com poucos recursos, pode chegar aos 

ouvidos de uma nação inteira. Barbosa (2004) acredita que, devido ao avanço tecnológico, não 

haverá a extinção do rádio, mas sim o crescimento do mesmo no sentido tecnológico, com 

melhor qualidade de som.  

A dissertação de mestrado de Luz (2006) discorre sobre o antissemitismo e tem 

como enfoque os cartazes utilizados para disseminar ideais nazistas na Alemanha no período 
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da Segunda Guerra Mundial. Nota-se, então, que não há o mesmo objeto de estudo entre a 

pesquisa citada e o trabalho aqui desenvolvido, porém, percebe-se certa proximidade uma vez 

que este trabalho utilizar-se-á de fatos históricos – como é o caso do nazismo – para contextu-

alizar o jingle utilizado por Hitler, na década de 30. Esta pesquisa trabalha também com o intuito 

de analisar a moralidade política presente na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.  

 

Um outro  importante  debate  refere-se à moralidade  da  política,  à condição  e  

direitos  humanos,  relacionado  à  responsabilidade e  ao dever que os Estados têm 

de tomar decisões, implantar medidas, conduzir ao desenvolvimento levando  em con-

sideração o  aspecto humano,  seja  pelo  valor  individual  que cada  ser  humano tem, 

seja pelo valor coletivo de pequenos grupos minoritários, tanto pela sua cultura pró-

pria quanto pela legitimidade de sua existência autônoma, ou ainda pelo valor de ins-

tituições importantes que condensam em torno de si centenas, milhares ou milhões de 

pessoas e que, por isso, têm sérias responsabilidades sociais e políticas (LUZ, 2006). 

 

O objetivo do texto sobre o antissemitismo busca verificar e analisar fatores ideo-

lógicos e argumentos históricos, políticos e sociais que auxiliaram Adolf Hitler a disseminar 

seus ideais ao povo alemão. Para tanto, utiliza-se de cartazes e publicações da época que mos-

tram as formas de aproximação de Hitler para com sua população. Os objetivos finais da pes-

quisa afirmam que os principais objetivos de Adolf Hitler e seu ajudante na propaganda 

Goebbels eram divulgar normas e padrões de comportamento que deveriam ser seguidas pelo 

povo alemão. Além disso, percebeu-se que os nazistas agiram de forma cega e fanática, porém, 

com um olhar atento às realidades políticas e sociais do mundo na época (LUZ, 2006). 

A monografia de Marçal (2003), fala sobre a propaganda nazista e busca identificar 

seus instrumentos e estratégias de comunicação. Através da análise dos processos de dissemi-

nação de ideias e produção de conteúdo, Marçal (2003) aborda o tema do nazismo fazendo um 

resgate histórico dos acontecimentos para depois analisa-los. O autor conclui afirmando que a 

propaganda nazista baseou-se em discursos de Aristóteles para construir sua retórica do dis-

curso.   

Percebe-se com tais aspectos que a propaganda política é planejada por estudos em 

hábitos culturais e socioeconômicos, além de históricos, e os mesmos podem ser aderidos pelo 

receptor como verdades únicas. No decorrer deste trabalho, haverá afirmações de Freud (1942) 

que corroboram com esta afirmativa, quando o autor fala acerca da psicologia das massas. 

O texto de Seger (2011) foi aqui acolhido devido à temática pouco explorada da 

psicanálise da música. Entende-se, com isso, que a autora da pesquisa foca seu trabalho em dois 



19 

 

 

 

assuntos: a) as percepções acerca das referências à voz e à musicalidade encontradas em teori-

zações psicanalíticas e; b) a aproximação ao campo musical, buscando situar transformações 

sofridas ao longo da história da música. Seger (2011) analisa as músicas do compositor Gilberto 

Mendes e verifica a comunhão entre articulações e tensionamentos entre as áreas psicanalítica 

e musical. Tais conexões entre a psicanálise e a música são os principais fatores pelos quais o 

jingle fixa, informa e persuade. Estes três acontecimentos se devem às pesquisas desenvolvidas 

por Seger no campo psicológico e musical e sua base em pesquisas bibliográficas. 

Seger (2011) conclui afirmando que a música, em sua grande maioria, trabalha com 

o aspecto da utopia. E sendo esta utopia comum entre as letras estudadas neste trabalho, per-

cebe-se a importância da letra na música, especificamente no jingle. Bloch apud Seger (2011), 

diz que esta utopia encontrada na música caracteriza-se por uma forma de convidar o ouvinte a 

pensar na possibilidade mesma da possibilidade, ou seja, criar determinada unidade pertencente 

onde todos os indivíduos pensem, sonhem ou ajam da mesma forma pré-estabelecida. Tem-se, 

portanto, neste trabalho, informações acerca das influências do jingle no comportamento hu-

mano e a criação da utopia através da música. Estas características são utilizadas, desde o ad-

vento do rádio, por personalidades políticas do mundo todo. 

A dissertação de mestrado de Moura (2009) diz respeito ao rádio como palco da 

campanha política e faz um estudo sobre o horário eleitoral gratuito do presidente Lula, em 

2006. O objetivo deste trabalho foi analisar as formas de produção dos programas de rádio do 

horário eleitoral gratuito com o intuito de esclarecer como eles foram produzidos. Para tanto, 

fez-se uma investigação da autora sobre o meio sonoro e sua relação com a política, partindo 

do pressuposto de que há uma relação direta entre os temas (conteúdo) abordados e os recursos 

utilizados na elaboração dos programas políticos (MOURA, 2009). Por fim, a autora conclui 

que há uma relação direta entre os temas abordados no horário político e os recursos sonoros 

utilizados (tom, timbre, ritmo da voz, efeito). Porém, destaca também que assuntos considera-

dos mais tristes foram por vezes acompanhados de um efeito sonoro inverso, ou seja, feliz, 

engraçado. Com isso, Moura (2009) conclui que este processo de inverter o efeito sonoro du-

rante uma mensagem de pobreza busca denotar otimismo, e não tristeza. 

A pesquisa que fala sobre a AERP auxiliará no entendimento do contexto histórico 

do jingle “Este é um país que vai pra frente”. Trata-se de um artigo produzido por Naves (s.d), 

da Universidade de Brasília durante sua graduação de jornalismo. Seu objeto de estudo é a 

Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP) e seu objetivo é encontrar formas de abor-

dagem do governo na época da ditadura militar para com o povo. Nesta pesquisa, a autora 
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afirma que os produtos da era Médici eram feitos com o intuito de enaltecer sentimentos de 

patriotismo, solidariedade e igualdade social. Os resultados de tal análise afirmam que resquí-

cios da AERP e suas táticas de abordagem ainda são vistos nos dias de hoje. Segundo Naves 

(s.d), esta ação visionária ainda exerce influências na esfera da comunicação atual. Estas in-

fluências estão na forma de discursar, agir, pensar e produzir jingles e propagandas políticas de 

um modo geral no Brasil. 

O trabalho em forma de monografia, de Marcelino (2004), fala sobre a ditadura 

militar e as marcas da época ainda identificadas atualmente. Para o autor, “o campo das teleco-

municações foi sempre visto como um setor estratégico pelos governos militares” (MARCE-

LINO, 2004, p. 64) e com isso, foi amplamente utilizado para transmitir ideais e mensagens 

pertinentes ao governo. O autor conclui dizendo que os padrões morais instituídos pelos mili-

tares da censura apresentaram grande apoio à discriminação de grupos sociais, fazendo assim, 

com que a sociedade os visse de uma forma diferente aos demais. Além disso, alguns cortes em 

obras musicais e artísticas como um todo buscavam mostrar um lado mais romântico, vetando 

formas mais violentas de protesto e criando assim, personagens enaltecidos pelo governo. 

Um artigo de FICO (s.d.), fala sobre a censura no Brasil e a proibição de diversões 

públicas durante o regime militar. O trabalho fala sobre a não liberação de eventos como espe-

táculos e shows públicos sem aprovação prévia da DCDP (Divisão de Censura de Diversões 

Públicas). Neste trabalho há a constante explanação dos ideais não permitidos pelo governo 

quando apresentados por artistas. A pesquisa conclui afirmando que, entre os anos de 1976 e 

1980 houve a grande proibição de diversões públicas no Brasil.  

Além do levantamento acadêmico acima, selecionaram-se autores de livros e suas 

teorias e estudos com o intuito de contribuir com o desenvolvimento deste trabalho. Entre eles 

está FREUD (1942), TARDE (1992) e Le Bon (1938). Estes autores contribuem com suas teo-

rias acerca das massas, seus sentidos, efeitos e comportamentos. Com isso, auxiliarão na com-

preensão das técnicas básicas de comunicação e comportamento do receptor. 

A partir da revisão de literatura, afirma-se que este trabalho não é original quanto 

ao objeto, porém, ele é relevante devido à pouca pesquisa no que diz respeito ao papel do jingle 

no rádio e a inexistência de pesquisadores que estudem o tema aqui proposto. Tais autores e 

suas obras e monografias estão citados na referência bibliográfica desta pesquisa. Destaca-se 

também a importância destes trabalhos para auxílio e complemento de ideias, teorias e aconte-

cimentos históricos que permeiam o jingle e suas respectivas épocas. Cita-se o exemplo do 
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jingle produzido pelos nazistas. Sem a ambientação histórica, os acontecimentos e técnicas uti-

lizadas pela propaganda política nesta época seriam inviáveis. 

Portanto, os levantamentos bibliográficos servem como fornecedores de embasa-

mento e conhecimentos específicos da publicidade radiofônica, assim como das personalidades 

que utilizaram-se do jingle em suas campanhas. Percebe-se, com esta descrição dos trabalhos, 

que a partir do contexto histórico, pode-se fazer análises de outros fatores, mais aturais. Ou 

seja, pesquisando primeiramente o passado, têm-se um conhecimento mais amplo do presente. 

Por isso, as pesquisas acima serão imprescindíveis na construção de argumentos e entendimento 

dos fatos que marcaram o jingle e suas ideias políticas. 

Examinadas estas questões, passa-se à construção do capítulo teórico, levando para 

ele algumas das informações e conceitos apresentados no capítulo anterior devido ao mapea-

mento da literatura.  
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3. ESCOLHENDO O QUADRO CONCEITUAL 

 

O referencial teórico trabalhado nesta pesquisa permitirá à pesquisa uma leitura di-

rigida para as tentativas de elucidação do problema de pesquisa. O quadro teórico traz consigo 

quatro conceitos básicos de pesquisa que acompanharão esta monografia: a) o jingle como lin-

guagem – esta forma de comunicação política é veiculada no rádio, portanto, precisa da audição 

do receptor. Porém, existe um fundo imagético que sugere pensar, ver e ser imaginado. Ou seja, 

o jingle é dominantemente sonoro, porém sugere uma grafia e uma visualidade; b) o jingle é 

uma retórica; c) a música eleitoral é uma linguagem veiculada a um outro suporte – rádio – sem 

o qual não haveria efeito, potencialidade ou existência do jingle; d) O jingle vem de um lugar 

que o elege para ser seu veículo: o discurso político. Este discurso faz uso do jingle e o direciona 

a parceiros, adversários ou aliados em potencial. Percebe-se com isso, que o jingle não é ino-

cente, mas sim, uma mensagem com interesses. 

O quadro teórico e a revisão da literatura discorrem sobre alguns conceitos básicos, 

já claros para a construção desta pesquisa. São eles: a) a natureza do discurso da propaganda 

política; b) o jingle como linguagem da propaganda política; c) as estratégias de propaganda 

política – persuasivas, argumentativas, exortativas, etc.  

É importante salientar que, nesta pesquisa, compreende-se por jingle político toda 

e qualquer música que tenha caráter político, ao mesmo tempo que transmite uma mensagem 

de ideais partidários ou revolucionários e tem até três minutos de duração. 

 

3.1 A PROPAGANDA E SUAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

 

A propaganda é uma das mais antigas formas comunicacionais criadas pelo ser 

humano para transmitir ideais a outrem. Inspirada, primeiramente, nos debates na Ágora da 

Grécia antiga há mais de quatro mil anos, a propaganda tornou-se, através dos anos, uma forma 

de mostrar qualidades e potencializar características de produtos, serviços e indivíduos. Tal 

fator se deve pelo notável conhecimento dos gregos nas áreas da retórica e do argumento 

persuasivo. Estas técnicas possibilitaram a evolução da propaganda através dos séculos. 

Segundo Rezende (2008, s.p.), em seu livro Arte retórica: os fundamentos das 

teorias do discurso, Aristóteles estabeleceu os primeiros estudos formais sobre a construção do 

discurso persuasivo. Este trabalho, que teve influências da visão sofista sobre a importância do 

domínio da arte discursiva e da visão de outros pensadores do mesmo período, é, até hoje, base 
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para muitos dos estudos sobre o discurso persuasivo. 

A palavra propaganda é gerúndio latino do verbo propagare que significa propagar, 

multiplicar, difundir. Segundo Pinho (1990, p. 13), a primeira apropriação do termo propaganda 

foi feita pela Igreja Católica, no século XVII, com o estabelecimento pelo Papa Gregório XV 

de uma Comissão Cardinalícia para a Propagação da Fé (Cardinalitia Commissio de 

Propaganda Fide), tendo como objetivo principal a fundação de seminários destinados a formar 

missionários com a finalidade de difundir a religião e a imprimir livros religiosos. A partir deste 

momento, a propaganda adquiriu um caráter de divulgação da informação de natureza religiosa 

para “a conversão dos povos gentios” (PINHO, 1990, p. 13). Para Pinho (2004), a propaganda 

constitui-se de ações que estão voltadas para a difusão de ideias, principalmente políticas. 

Diferencia-se, portanto, da publicidade, ou seja, atos que possuem como objetivo dominante 

incentivar o consumo de produtos. 

Com a perda do monopólio da Igreja Católica, outras instituições não- religiosas 

começaram a perceber a importância da propaganda na disseminação de ideias, doutrinas e 

princípios. Com isso, a propaganda passou a desempenhar um papel importante em uma 

sociedade que se transformava radicalmente (PINHO, 1990). 

A partir do momento que outras empresas utilizaram a propaganda para seus 

produtos, serviços ou ideais, a sociedade cresceu no sentido político em sentido político e 

capitalista. Com a evolução dos modos de comunicar, a propaganda foi compreendida, 

aprimorada e teorizada. A partir destas teorias, alguns conceitos básicos da propaganda foram 

descritos, entre eles as definições específicas de propaganda e o conceito de massa. 

 A propaganda, segundo Pinho (2004), é definida basicamente como uma forma de 

influenciar o comportamento das pessoas por meio da criação, mudança ou reforço de imagens 

e atitudes mentais. Além disso, à medida que empresas cresciam no passado, novas formas de 

mostrar produtos e serviços se faziam necessárias. 

Le Bon apud Freud (1942), afirma que a memória coletiva de uma massa é carac-

terizada por indivíduos que sentem, pensam e agem diferentemente do que cada um deles o 

faria isoladamente. Através desta afirmativa, percebe-se que a propaganda, ao ser recebida pela 

massa, atinge o ápice de seu poder de disseminação de ideias, fazendo assim, com que pessoas 

distintas entre si sejam movidas pela força de um ideal comum entre elas. Com base nestas 

afirmativas, percebe-se a importância da propaganda no decorrer da história tanto para pessoas 

quanto para empresas. 
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Nos dias de hoje, a propaganda se fez necessária tanto para produtos e empresas 

quanto para nações e personalidades artísticas ou políticas. Para Pinho (2004), a propaganda 

atual está presente em diversos setores da vida – econômico, social, político, religioso, etc. -, e, 

portanto, pode ser classificada como: ideológica, política, eleitoral, governamental, institucio-

nal, corporativa, religiosa, social e sindical. Devido ao caráter desta pesquisa e seus objetivos, 

dedicaremos o próximo capítulo à propaganda política. 

 

3.2 A PROPAGANDA POLÍTICA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Um dos segmentos mais importantes da propaganda é a propaganda política. Nela, 

uma série de características a fazem única no quesito comunicacional. Para Tchakhotine (1967), 

a ideia de propaganda política é tão antiga quanto a própria política. Além disso, afirma que 

  

Nos tempos mais remotos, quando os chefes de tribos impunham sua vontade a seus 

súditos, transmitiam-lhes sinais, ordens, por meio de palavras ou gestos que tinham 

uma determinada significação e que eram acompanhadas, ora de encorajamento, ora 

de ameaça de sanções, em caso de desobediência: faziam política. As alocuções ao 

povo reunido, as discussões nas ruas ou nos edifícios públicos, as inscrições em 

muros, as letras e as fórmulas gravadas na frente dos templos ou dos palácios, os ritos 

e as cerimônias, as procissões em que se conduziam emblemas, estandartes, flôres, 

símbolos de tôda espécie; a música acompanhando essas procissões ou os desfiles 

guerreiros, os uniformes e adornos militares – tudo isso existia há séculos, senão há 

milhares de anos e era propaganda política, na sua maior parte (TCHAKHOTINE, 

1967, p. 300). 

 

 

Pinho (2004, p. 142) corrobora com a afirmativa acima ao dizer que “esse tipo de 

propaganda [...] não é uma atividade recente, pois existe desde o início do mundo”. Domenach 

apud Pinho (2004, p. 143) diz que “foram, por certo, uma espécie de campanha de propaganda, 

aquelas movidas por Demóstenes contra Felipe ou por Cícero contra Catilina”. 

Para Tchakhotine (1967), a propaganda política é tão antiga que se encontra citada 

no Antigo Testamento, onde uma das características das religiões sírio-fenícias era a existência 

de grupos especializados que se chamavam profetas. Tais homens provocavam a inspiração 

coletiva através da aproximação dos membros que se agrupavam em torno de um mestre. Estes 

mestres eram consultados como adivinhos e também como curandeiros. 

Percebe-se, com o texto acima que este segmento da comunicação propagandística 

iniciou-se, instintivamente, com os argumentos e imposições feitos por líderes em tempos 

antigos. Com o passar dos séculos, foi-se desenvolvendo a ideia de propaganda política como 
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há hoje e técnicas de aperfeiçoamento para transmissão da mensagem ao público. 

Souza (2006) afirma que a propaganda política defende princípios do regime 

político e medidas políticas. Este tipo de propaganda articula-se com a propaganda ideológica, 

podendo ser chamada de propaganda político-ideológica.  

Para Sant’anna; Júnior; Garcia (2009, p. 333), a propaganda política apareceu com 

força somente no século XX, onde foi fator fundamental de uma evolução que lhe proporcionou, 

ao mesmo tempo, seu campo de ação – pessoas de diferentes idades e classes sociais – e seus 

meios de ação – as novas técnicas de informação e comunicação.  

Para Pinho (2004), a propaganda política tem um caráter mais permanente e o seu 

propósito é difundir ideologias políticas, programas e filosofias partidárias. Além disso,  

 

Na sua dimensão mais ampla, [...], a propaganda pode ser entendida como o conjunto 

de técnicas e atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar, em 

determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público receptor” 

(PINHO, 2004, p. 141).  

 

Compreendendo-se a afirmativa acima, pode-se perceber que a propaganda política 

é a arte e a ciência de governar os povos com a responsabilidade de guiar os homens diante da 

história (PINHO, 2004, p. 142). Além disso, Garcia apud Pinho (2004, p. 142) afirma que a 

propaganda política sempre buscou 

 

envolver as massas na consecução de determinados objetivos e realização de certos 

interesses. Inúmeras vezes a propaganda foi total, utilizada não apenas para divulgar 

algumas ideias e princípios, mas para incutir toda uma visão de mundo e sua história, 

de ideias a respeito do papel de cada indivíduo e sua família, da posição dos grupos e 

classes na sociedade e para impor valores e padrões de comportamento como os mais 

adequados e justos. 

 

Segundo Tchakhotine (1967), existem dois tipos de homem – entende-se por homem 

os eleitores: os passivos, que reagem mais rapidamente e os ativos, que reagem mais 

lentamente. Com isso, 

 

os mais ativos são também os mais conscientes. É fácil verificar que existem muito 

mais elementos passivos do que ativos [...]. Pode-se, por exemplo, evidenciar, 

facilmente, que, numa cidade de 60.000 eleitores, só existem cêrca de 4 a 5.000 

pessoas aproximadamente capazes de ser consideradas como elementos ativos e isso 

tendo em conta todos os partidos políticos. Entretanto, as 55.000 pessoas passivas têm 

o mesmo direito de voto que os outros. É dêles, portanto, que, no fundo, depende o 

resultado das eleições (TCHAKHOTINE, 1967, p. 263).  
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A propaganda dos partidos tem como meta influenciar e ganhar para a sua causa os 

passivos, que não vão às assembleias, nem leem os jornais, e, com isso, são a parcela que pode 

ser mais facilmente influenciada pelo discurso (TCHAKHOTINE, 1967).  

As ideias transmitidas através da propaganda mostraram-se mais claras à medida 

que o público receptor se identificava com as mensagens carregadas de ideais e simbologias. 

Para Pinho (2004, p. 133), “a propaganda política tornou-se um dos grandes fenômenos 

dominantes do século XX e um instrumental poderoso para a implantação do comunismo, do 

fascismo e do nazismo”. Além do mais, “no decurso da Segunda Guerra Mundial, a propaganda 

sempre acompanhou os exércitos, e às vezes os precedeu” (SANT’ANNA; JÚNIOR; GARCIA, 

2009, p. 334). 

Para Sant’anna (2009), as ideias de Lênin e Hitler jamais seriam concebíveis sem a 

existência da propaganda política. Foi em grande parte devido a esta ferramenta que estas 

personalidades conseguiram instaurar ditaduras em seus países. Mais do que estadistas e líderes 

guerreiros, estes dois homens foram dois gênios da propaganda e ambos aprenderam a utilizar 

com maestria esta poderosa arma (SANT’ANNA, 2009). 

Para que haja identificação do povo com a propaganda política, deve, antes, haver 

um fator que unifica o político e a massa. Este fator é a cidadania. Para Domenach (s.d), à 

medida que o indivíduo torna-se cidadão, é convocado a votar e também chamado para 

participar de guerras que não dizem respeito apenas a especialistas e mercenários. Suas 

responsabilidades, ao menos no campo teórico, aumentam com a participação na vida pública, 

ou seja, “a política exterior não interessa apenas às chancelarias; agita, igualmente, a opinião 

nacional” (Domenach, s.d.). 

Segundo Sant’anna; Júnior; Garcia (2009), a propaganda contribui para fazer-nos 

viver outra vida. Toda a sua habilidade consiste em fazer o povo acreditar que o estadista, o 

chefe de partido e o governo representam a população. Ademais, há a crença de que os 

governantes não apenas defendem os interesses do povo, mas também “endossam nossas 

paixões, nossos cuidados, nossas esperanças. O chefe não é reconhecido como tal se o súdito 

não tiver o sentimento (ilusório, pouco importa) de que ele o compreende, que adivinha o que 

vai fazer, que agiria tal como ele (SANT’ANNA, JÚNIOR; GARCIA, 2009, p. 345). 

De acordo com Pinho (2004), existem quatro tipos básicos de propaganda política: 

a propaganda de doutrinação, de expansão e de recrutamento; a propaganda de agitação; a 

propaganda de integração; e a propaganda de subversão. 

a) Propaganda de doutrinação, de expansão e de recrutamento: 
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Sendo o poder o objetivo final de todo partido político, na medida em que ele 

necessitará assumir a função de governar, do apoio dos cidadãos, ele deve 

previamente, na fase da propaganda de expansão, conquistar a opinião pública através 

da difusão de sua ideologia e de seu programa (MUCCHIELLI apud PINHO, 2004, 

p. 145). 

 

 

Neste tipo de propaganda, deve existir o interesse em cativar os cidadãos, com o 

intuito de conseguir apoios durante toda a candidatura, caso o político seja eleito. 

 

b) Propaganda de agitação: 

 

Atua no contexto do descontentamento social, explorando as aspirações frustradas e 

as reivindicações dos grupos sociais. Os organizadores da propaganda de agitação 

precisam entrar nos diferentes grupos, conhecer suas mentalidades, suas preocupações 

e as dificuldades e frustrações que passam, as quais a propaganda transformará em 

evidências (MUCCHIELLI apud PINHO, 2004, p. 145). 

 

 

É neste tipo de propaganda que, por exemplo, Hitler se apoiou em algumas 

situações para conquistar o maior número de simpatizantes alemães. O fato de um político 

conseguir um grande apoio se deve, principalmente, pela acusação de problemas na nação que 

precisam imediatamente serem resolvidos. Dentro do discurso de Hitler, havia a afirmação de 

que a Alemanha estava sucateada, que o exército estava cabisbaixo e a economia estava falida. 

Tais afirmações, agitaram diferentes classes alemãs e garantiram um poder crescente para o 

ditador.  

c) Propaganda de integração: 

No Brasil, houve intensa propaganda de integração durante o Golpe de Estado, de 

1964. Para Mucchielli apud Pinho (2004), os detentores do poder tinham o objetivo de 

 

Modelar as opiniões, as atitudes e os comportamentos da população, criar uma 

unidade ideológica, uma unanimidade político-mística que lhes assegure ao mesmo 

tempo a legitimidade, a autoridade absoluta e a participação dos cidadãos no seu plano 

de governo. 

 

 

Para Pinho (2004), tais propósitos podem ser vistos claramente nos slogans da 

Ditadura Militar: “Brasil, ame-o ou deixe-o”, “Chegou a hora de crescer sem inflação”, 

“Ninguém segura o Brasil”, “Este é um país que vai pra frente”, “A ordem do Brasil é o 

progresso”, entre outros. 

Estes slogans tão conhecidos na época da Ditadura Militar foram, em parte, 
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utilizados durante o mandato de Emílio Garrastazu Médici e criados pela AERP (Assessoria 

Especial de Relações Públicas). Segundo Weber (2000), a AERP foi criada para assessorar o 

presidente da República nos assuntos de Comunicação Social. Era a ele subordinada e seu 

dirigente poderia ser civil ou oficial superior das Forças Armadas, desde que diplomado em 

Relações Públicas.  

Para Naves (s.d.), Médici conseguiu, ao mesmo tempo, ser amado pelo povo por 

onde passava e ter um dos períodos mais “linha dura” (Naves, s.d., p. 2) da Ditadura Militar, 

sendo superado apenas pelo seu sucessor, Ernesto Geisel. 

A AERP de Médici conseguiu construir uma imagem onde a identidade das pessoas 

se fazia cabível. Naves (s.d., p. 2) cita que a AERP 

 

trabalhava com a propaganda ideológica para que as pessoas se encontrassem na 

figura de seu governante. Apesar de ter sido aprovado durante o governo de Costa e 

Silva, o projeto da AERP só foi implementado plenamente no governo Médici. Passar 

os interesses das classes interessadas de forma sutil e muitas vezes subliminar se 

tornou quesito ético e moral mediado pela comunicação. Comandada pelos militares 

Octávio Costa e Toledo Camargo, a AERP tinha como principal foco a despretensão 

política em suas propagandas. Abusava de sentimentalismo como o amor e a 

solidariedade e não fazia referências políticas. Isso para que “a massa” que os militares 

considerava despreparada para o voto, se contentassem com os rumos que o país 

estava tomando. [...] A ideia era de uma democracia camuflada pelo “milagre 

econômico”, dessa forma, a justificativa seria a de que, para existir um 

desenvolvimento, se fazia necessária a presença de um governo forte: o militarismo. 

 

 

Percebe-se que a AERP, no Brasil, foi influenciadora de opiniões do povo, para que, 

desta forma, o controle do governo Médici continuasse cruel internamente e amável pela 

sociedade. 

d) Propaganda de subversão: 

Segundo Mucchielli apud Pinho (2004), este tipo não é uma propaganda em sentido 

estrito, ou seja, ela não traz nenhuma doutrinação e nenhuma ideia positiva. Ela é 

exclusivamente destrutiva. Nasceu como técnica de revolução no dia em que se percebeu que 

não era necessário esperar que as condições econômicas e sociais de uma revolução se 

realizassem, pois bastam as condições psicológicas. 

Há um diferencial entre características comuns entre os políticos e as que realmente 

fazem a diferença para o povo. Segundo Sant’anna; Júnior; Garcia (2009), um governo pode 

ter certas qualidades como ser honesto, clarividente e capaz, porém, tais atributos irão satisfazer 

apenas à fração da população que possui idênticas qualidades. O diferencial passa a existir à 
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medida que um homem de rua, sem capacidade de julgar um político da maneira acima, mas 

impelido de sentimentos igualmente poderosos, ilude-se e acredita que o governo age levado 

por sentimentos análogos aos seus, este sentimento é o da identificação. 

Para Freud (1942, p. 53), “a identificação é conhecida na psicanálise como a 

manifestação mais precoce de uma ligação afetiva a outra pessoa, e desempenha um papel 

importante na pré-história do complexo de Édipo. Podemos, então, compreender que, desde 

muito cedo, um indivíduo já busca pela identificação em sua família. Com o passar dos anos, 

esta identificação se expande para outros interesses e, entre eles, o político. 

De acordo com Tchakhotine (1967), a identificação de um cidadão com um político 

se deve ao sentimento de pertencimento que o mesmo tem. Pode-se citar o exemplo de técnica 

que Hitler aplicava para conquistar o povo: quando em discursos políticos e audiências, Hitler 

desafiava o mundo inteiro. Segundo Tchakhotine, o ditador 

 

continuava a desafiar o mundo inteiro, a proclamar que não era com êle apenas que se 

teriam que haver, mas, com todo o povo alemão, com 75 milhões de pessoas, que 

agiam no mesmo sentido e que, de acôrdo com o senso comum, demonstravam, ipso 

facto, que raciocinavam, analisavam os acontecimentos e os aprovavam. 

O surpreendente, em todo êsse assunto, não é o próprio fato de que um grande povo o 

seguia e, quando interrogado, lhe devolvia, sem faltar nenhum, milhões de cédulas 

com uma cruz no lugar indicado pelo Fürer; incompreensível, espantoso, era que as 

pessoas de fora, os governantes estrangeiros, os políticos experimentados, ficassem 

como que hipnotizados pela suposição dessa coerência, da existência dêsse bloco de 

75 milhões de pessoas aprovando com votos (TCHAKHOTINE, 1967, p. 345). 

 

Para Domenach (s.d), existem, na propaganda política, três tipos básicos de 

ideologia: leninista, hitlerista e democrática. Domenach (s.d) afirma que a propaganda leninista 

é baseada em preceitos de Marx e que, sem os quais, não seria possível existir da forma como 

o foi.  

 

O marxismo poderia ser caracterizado pelo seu poder de difusão; trata-se de uma 

filosofia capaz de propagar-se entre as massas, de início porque corresponde a um 

certo estágio da civilização industrial, depois porque repousa em uma dialética que 

pode ser reduzida à sua extrema simplicidade, sem deformar-se substancialmente. 

Certo é, contudo, que o marxismo não teria tão larga e rápida expansão, se Lênin não 

o tivesse transformado em um método de ação política prática (DOMENACH, s.d. p. 

30). 

 

Com a premissa acima, pode-se compreender que, baseado na estrutura imposta por 

Marx, Lênin conseguiu pôr em prática os conceitos antes tidos apenas em bibliografias 

marxistas. A propaganda deste tipo serve como a “correia da transmissão, ao mesmo tempo 

rígida e flexível, que continuamente liga as massas ao partido, levando pouco a pouco a unir-se 
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à vanguarda na compreensão e na ação” (SANT’ANNA; JÚNIOR; GARCIA, 2009, p. 337). 

Segundo Sant’anna; Júnior; Garcia (2009), a propaganda leninista é munida de uma 

grande diversidade de imprensa constituindo, com isso, uma das principais características da 

propaganda comunista. Tal fator se deve pela existência de jornais destinados a cada região e 

profissão, todos com a mesma mensagem, porém, apropriados às diversas mentalidades do 

povo.  

Para Sant’anna; Júnior; Garcia (2009, p. 338), 

 

É incontestável que, sob a sua forma moderna, a propaganda política foi inaugurada 

por Lênin e Trotsky; o primeiro, lançando suas palavras de inovação sem precedentes 

ao dirigir-se pelo rádio às massas, passando por cima dos governantes. Criaram eles 

uma vasta rede psicopolítica que, por meio de múltiplos canais – imprensa, rádio, 

teatro, cinema, jornais locais e de fábrica, conferências, comícios e outros meios -, 

atingiam os pontos mais afastados da Rússia. 

 

A propaganda política de tipo hitlerista, para Sant’anna; Júnior; Garcia (2009), foi 

uma enorme contribuição para a propaganda moderna. Segundo o autor, eles não a inventaram, 

mas a transformaram e hoje o mundo sabe a que ponto chegaram os resultados dessa mecânica 

gigantesca. 

 

O grande número de técnicas e processos introduzidos pelo nazismo em matéria de 

propaganda [...] subsiste mesmo fora do clima de ódio e delírio em que desabrochou, 

e nada pode impedir que faça parte do arsenal da propaganda política. O hitlerismo 

corrompeu a concepção leninista de propaganda. Transformou-a em uma arma em si, 

utilizada indiferentemente para todos os fins (SANT’ANNA; JÚNIOR; GARCIA, 

2009, p. 339). 

 

Para Sant’anna; Júnior; Garcia (2009), as palavras de ordem apresentavam base 

racional. Quando Hitler se dirigia às massas invocando raça e sangue, seu principal objetivo era 

sobreexcitá-las, incutindo nelas o ódio e o desejo de soberania. Essa propaganda se baseia em 

gritos de guerra, imprecações, ameaças, vagas profecias e, se mune de promessas “a tal ponto 

malucas que só atingem o ser humano em um nível de exaltação em que a resposta é irrefletida” 

(SANT’ANNA; JÚNIOR; GARCIA, 2009, p. 339).  

Pode compreender a exaltação citada por Sant’anna através da explicação de Freud 

sobre memória coletiva: 

 

O aparecimento dos caracteres peculiares às multidões mostra-se determinado por 

causas diversas. A primeira delas é que o indivíduo integrado numa multidão adquire, 

pelo único fator do número, um sentimento de potência invencível, graças ao qual 

pode se permitir ceder a instintos que antes, como indivíduo isolado, teria 
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forçosamente refreado. E se abandonará, ainda mais satisfeito, a tais instintos, pelo 

fato de, sendo a multidão anônima e, consequentemente, irresponsável, desaparecera 

para êle o sentimento da responsabilidade, poderoso e constante freio dos impulsos 

individuais (LE BOM apud FREUD, 1942, p. 14). 

  

Ainda sobre o sentimento das multidões, 

 

Se quisermos ter uma ideia nítida da moralidade das multidões, deveremos tomar em 

consideração que na reunião dos indivíduos integrados numa massa, desaparecem 

tôdas as inhibições individuais, enquanto todos os instintos cruéis, brutais e 

destrutivos, resíduos de épocas primitivas, latentes no indivíduo, despertam e 

procuram sua livre satisfação (FREUD, 1942, p. 14). 

 

A partir das premissas acima, pode-se interpretar a identidade das massas como uma 

forma irresponsável ao indivíduo, e ao mesmo tempo cheia de significados e identificações, que 

possibilita uma força extracorpórea, ou seja, acima do que um ser individual poderia fazer. Tais 

características não se aplicam apenas à propaganda nazista, mas também estão presentes em 

todos os tipos de propaganda onde um político difunde suas ideias com o intuito de coletar o 

maior número possível de eleitores e aliados. Tais aliados, ao unirem-se uns aos outros, 

adquirem uma força baseada na unidade e no poder da união e, este fator possibilita que, dentro 

da multidão, o indivíduo sacrifique facilmente “seu interesse pessoal ao interesse coletivo, 

aptidão contrária a sua natureza e da qual o homem só se torna suscetível quando faz parte de 

uma multidão” (FREUD, 1942, p. 15). 

A forma mais comum de propaganda política na atualidade é a democrática. Nela, 

as massas tornam-se mais fortes e responsáveis pela construção e desenvolvimento de uma 

nação (SANT’ANNA; JÚNIOR; GARCIA, 2009). A principal característica deste tipo de 

propaganda é a capacidade – e direito – do cidadão de contrariar ideais políticos e rejeitar 

propostas de candidatos. Para Sant’anna; Júnior; Garcia (2009, p. 342), 

 

Não há democracia senão quando o povo é mantido informado, onde é chamado para 

conhecer a vida pública e dela participar. Não se trata unicamente de instrução, de 

formação intelectual, mas também de conhecimento dos negócios públicos. É preciso 

esclarecer o povo sobre os problemas de que dependem a sua vida e saúde. 

 

Na propaganda democrática, o público tem o direito de dizer que está fatigado da 

própria propaganda, sendo este tédio, resultado do excesso de propaganda (SANT’ANNA; 

JÚNIOR; GARCIA, 2009, p. 342). Há, portanto, neste tipo propagandístico, a liberdade de 

opinião. 
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Para Sant’anna; Júnior; Garcia (2009), o indivíduo tem bastante trabalho para 

formar uma opinião. Além disso, é raro que o mesmo procure realmente ser levado a um 

julgamento autônomo. Em diversos momentos da escolha na propaganda, o cidadão “principia 

por procurar referências no grupo social em que vive, no seu jornal, entre os parentes e amigos. 

Busca referência em sites de que tem prévio conhecimento ou foram indicados por amigos ou 

formadores de opinião” (SANT’ANNA; JÚNIOR; GARCIA, 2009, p. 343). 

Gallup apud Sant’anna; Júnior; Garcia (2009), explica que há uma tendência de a 

maioria das pessoas seguir opiniões e tendências de um grupo que habita. Tal inspiração de 

ideias é chamada de tipicalidade pelos psicólogos. “Portanto, típico é aquele indivíduo que 

compartilha da opinião média daquele grupo ao qual pertence. Já atípico seria aquele que não 

compartilha da mesma opinião do grupo” (SANT’ANNA, JÚNIOR, GARCIA, 2009, p. 344). 

Apesar de, atualmente, o modo democrático de propaganda ser o mais utilizado, são 

perceptíveis marcas de outros regimes – como o fator da unidade de pensamento das multidões 

e o desejo de cidadania (SANT’ANNA, JÚNIOR, GARCIA, 2009). 

Compreendendo a definição de propaganda política, pode-se entender, então, dois 

dos mais significantes artifícios que políticos se munem para transmitir uma ideia e capturar o 

maior número possível de simpatizantes: o símbolo e o discurso político. 

 

3.2.1 O SÍMBOLO REPRESENTADO NA PROPAGANDA POLÍTICA 

 

“Em política entende-se, geralmente, por símbolos formas simples que representam 

ideias, até mesmo de sistemas ou doutrinas muito complexas e abstratas” (TCHAKHOTINE, 

1967, p. 264).  Baseando-se neste conceito, pode-se dizer que é através do símbolo – não 

necessariamente gráfico – que um político transmite, resumidamente, toda a sua ideologia e 

conceito. Segue abaixo, a pirâmide que ilustra as relações existentes entre um símbolo político 

e seu conteúdo: 
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Fonte: Tchakhotine, 1967, p. 264. 

Figura 1: Relação entre símbolo político e seu conteúdo 

 

De acordo com Tchakhotine (1967), a base da pirâmide é formada pela doutrina, 

por exemplo, a marxista. O estágio seguinte é um extrato dessa doutrina, tendo em vista uma 

ação: o programa; do partido socialista, por exemplo; o terceiro degrau é constituído por uma 

concentração ainda maior: as ideias gerais e essenciais do programa ou os objetivos que se quer 

atingir são expressos em palavras de ordem, por exemplo, “Terra e Paz” (Revolução Russa) ou 

“Canhões para a Espanha” (Guerra civil espanhola). Pode-se também utilizar slogans que ape-

lam para paixões políticas, o entusiasmo ou o ódio. Pode-se ter por exemplo as frases “Os So-

viets em toda parte” ou “guerra suja”. “É claro que tôda palavra de ordem, para ser aplicada, 

deve corresponder não sòmente à situação política, mas, também, ao nível de consciência das 

massas” (TCHAKHOTINE, 1967, p. 264). 

No ápice da pirâmide, encontra-se o símbolo. Segundo Tchakhotine (1967, p. 265),  

 

é, de certa forma, um sinal estenográfico do slogan, do programa, da doutrina. Tem a 

vantagem, sendo curto e simples de atuar rapidamente; a formação do reflexo 

condicionado procurado produz-se de maneira fácil. É tanto mais eficaz quanto mais 

sugestivo, isto é, transmite, facilmente, sobretudo a idéia de ação, associada ao 

movimento que representa, especialmente, a base emotiva, a que êsse movimento 

recorre: a ameaça, a compaixão, o interesse material, etc. É assim que os símbolos 

podem tornar-se instrumentos extremamente ativos para reunir ou para uniformizar as 

multidões. 

 

Pode-se, então, compreender que o símbolo pode transmitir, resumidamente, toda 

uma história, ideologia e características com simplicidade. Fez-se este adendo pelo fato de acre-

ditar-se que o jingle age, frequentemente, como um símbolo dentro da propaganda. Porém, têm-
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se claro que, além do símbolo, existe um outro fator essencial na propaganda política: o discurso 

político. 

 

3.2.2 O DISCURSO POLÍTICO 

 

O discurso é utilizado de diversas formas nos mais variados lugares e meios. Se-

gundo Pinto (1988), pode-se resumir discurso de uma forma bastante singela: “A tem poder 

sobre B, se B modifica seu comportamento pela presença de A” (Pinto, 1988, p. 35). Dentro 

desta definição ampla, pode-se encaixar uma infinidade de situações. As mais correntes sempre 

associam a A o exercício de sanção negativa através de uma posição de autoridade: professor-

aluno; pais-filhos; polícia-cidadão; patrão-empregado. Em qualquer um dos pares, o primeiro 

elemento modifica o comportamento do segundo através da potencialidade do exercício da san-

ção negativa (PINTO, 1988).  

Para Pinto (1988), existem três tipos básicos de discurso: discurso do senso comum, 

discurso científico e discurso político. A esta pesquisa, é pertinente trabalhar-se apenas com o 

discurso político. 

Sobre discurso político, Neto (2008, p. 106) afirma que 

 

a investigação sobre o funcionamento e os efeitos do discurso político tem uma tradi-

ção bastante recente no âmbito dos estudos acadêmicos no Brasil. A evolução dos 

processos metodológicos que trata desta questão e os próprios interesses dos investi-

gadores pelo tema se situam, inicialmente, no domínio das Ciências Sociais e, certa-

mente, não têm mais do que três décadas. 

 

A análise do discurso político não se pergunta sobre “a legitimidade da racionali-

dade política, nem sobre os mecanismos que produzem esse ou aquele comportamento político, 

nem sobre as explicações causais, mais sobre os discursos que tornam possíveis tanto a emer-

gência de uma racionalidade política quanto a regulação dos fatos políticos” (CHARAUDEAU, 

2006, p. 37). Este tipo de análise se desenvolveu na França, com base em um corpus especifi-

camente político (CHARAUDEAU, 2006). Novas noções como as de enunciação, de corpora 

de textos, contextos e condições de produção permitiram aos estudos linguísticos  

 
descobrir e determinar um novo campo de análise da linguagem, que não remetia mais 

à língua, ao estudo dos sistemas da língua, mas ao discurso, isto é, aos atos de lingua-

gem que circulam no mundo social e que testemunham, eles próprios, aquilo que são 

os universos do pensamento e de valores que se impõem em um tempo histórico dado” 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 37). 
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Para Verón (1980), está claro que falar de discurso político pressupõe necessaria-

mente que existem discursos que não são políticos. Ademais, o autor também sugere que o 

discurso político deve ser separado em dois vieses: o discurso e as instituições. O discurso pode 

ser tomado como a forma retórica de comunicar ao público, enquanto a instituição pode ser 

uma empresa, um partido ou uma personalidade política. 

Para o entendimento do discurso político, há a necessidade de compreensão da re-

tórica. Fidalgo (2005) fala que o que diferencia retórica contemporânea de retórica clássica é o 

fato de a primeira ser midiatizada. Segundo o autor, 

  

atualmente, o discurso público é transmitido pelos meios de comunicação que o trans-

mitem além de seu locus e o enriquecem com imagens que mudam ou realçam sua 

natureza. A mediação, ou o tipo de mediação utilizada, muda tudo nos processos de 

comunicação, e, eo ipso, nos processos de persuasão. Não há persuasão sem comuni-

cação, e os grandes princípios de comunicação se aplicam também aos processos per-

suasivos (FIDALGO, 2005, s. p.). 

 

Pode-se compreender com a premissa acima que o discurso dito contemporâneo é 

mais abrangente no que diz respeito à sua área de cobertura. Este fato se deve pelo imenso 

número de modos comunicacionais existentes – e que iniciaram no século XX – que podem 

levar a mensagem ao receptor. Segundo Pinto (1988), entre os mais comuns estão a televisão, 

o rádio e o jornal. O jingle, assunto principal desta monografia faz parte dos modos potenciali-

zadores da mensagem do discurso político, ao ser veiculado no rádio. 

Sobre discurso político, Pinto (1988, p. 51) afirma que 

 

falar em discurso político envolve uma questão preliminar que é da própria definição 

do “político”. Atualmente, no interior da Ciência Política há uma interessante discus-

são em torno do conceito, bastante relacionada com as novas dimensões do próprio 

conceito de poder. [...] O discurso político é o discurso por excelência do sujeito em 

todos os seus sentidos, seu local de enunciação é a luta política, seu objetivo é vencer 

a luta através do jogo da desconstrução e reconstrução de significados, interpelando 

através da construção articulada de uma visão de mundo. 

 

Com isso, pode-se compreender que o discurso político tem características especí-

ficas que o fazem eficiente quando em contato com o público. Para tanto, deve-se ter claro que 

o discurso nada faria sentido sem os meios adequados para sua veiculação. Entre estes meios 

está o rádio, mídia utilizada há mais de noventa anos no mundo e que foi ferramenta importante 

para e propaganda política e fomentou mudanças drásticas na história da humanidade. 
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4. A PROPAGANDA POLÍTICA NO RÁDIO E O JINGLE  

 

A propaganda política no rádio sempre atingiu o target onde quer que ele esteja por 

sua característica principal: a poderosa área de abrangência e a facilidade no acesso. Segundo 

Tahara (2004, p. 33), “em 2003 existiam no Brasil 42,3 milhões de domicílios que possuíam 

um ou mais aparelhos de rádio. Isso representava 86,7% de posse em termos de Brasil, cujo 

número total de domicílios existentes era de 48.771.900”. 

Com base nos números acima, entende-se que o rádio está em quase todas as resi-

dências brasileiras atualmente. Portanto, a possibilidade de transmitir uma mensagem e o su-

cesso de alcançar o receptor são altos. 

 

A intensificação das emoções ocorre através dos meios de comunicação, responsáveis 

pelo aquecimento das sensibilidades. Mas os sinais emotivos são captados e 

intensificados também através de outros instrumentos: literatura, teatro, pintura, 

arquitetura, ritos, festas, comemorações, manifestações cívicas e esportivas. Todos 

esses elementos podem entrar em múltiplas combinações e provocar resultados 

diversos (PANDOLFI, 1999, p. 168). 

 

Segundo Souza (2006), a linguagem de rádio baseia-se na dosagem de som e silên-

cio. As mensagens sonoras funcionam como estímulos auditivos e, através delas, podemos con-

ceber ideias de realidade, sensações variadas, sentimentos e emoções, além de informações. 

Com o rádio, pessoas de lugares remotos podem ouvir mensagens que não chega-

riam de outra forma além desta. Segundo Pinho (2004), o rádio é um grande difusor de fatos e 

notícias políticas, permitindo que haja rapidez na transmissão e atinjam 

 

as camadas mais humildes da população, inclusive analfabetos, que muitas vezes não 

têm acesso a outros meios de informação. Permite também o estabelecimento de um 

clima de intimidade, onde o locutor sussurra opiniões para o ouvinte, criando uma 

situação de amizade e de descontração informal bastante sugestiva (GARCIA apud 

PINHO, 2004, p. 163). 

 

Com o intuito de mostrar a força persuasiva e dimensão do rádio na transmissão de 

uma mensagem, toma-se como exemplo o programa de Orson Welles, em 1940. Nele, fez-se a 

adaptação de um livro do escritor H. G. Wells, que contava a história da invasão da Terra pelos 

marcianos (PINHO, 2004). 

 

Sendo o programa conduzido pelas mãos de mestre de Welles, os ouvintes não perce-

beram tratar-se de uma obra de ficção e muito menos experimentaram mudar a estação 

para checar a notícia. Instalou-se, então, o pânico e o desespero entre aqueles que 
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acreditaram estar ouvindo o relato de uma invasão real da Terra, reforçado pelo clima 

de ansiedade que se vivia no período da Segunda Guerra Mundial (PINHO, 2004, p. 

164). 

 

O que ocorreu em seguida foi o pânico geral da sociedade americana. Às vésperas 

do Halloween, “a mídia mais uma vez mostrou o seu poder e as consequências daquilo que é 

noticiado em sua programação” (REIS, 2014, s.p.). Na época, foi feita uma chamada prévia 

informando os ouvintes sobre a programação e a peça que seria dirigida por Welles. O problema 

é que esta chamada foi veiculada apenas uma vez e não mais repetida até o acontecimento da 

transmissão (REIS, 2014). 

Com isso,  

o radioteatro “Guerra dos Mundos” foi dramatizado como se fosse uma grande 

matéria de jornal, com reportagens externas de jornalistas, entrevistas com 

testemunhas, opiniões de cientistas e autoridades políticas, efeitos sonoros e sons 

ambientes (típicos do rádio) e a emoção dos repórteres e comentaristas. O livro foi 

adaptado da forma mais realista possível, e a consequência foi um pânico geral nos 

cidadãos norte-americanos. Ligações para a rádio, chamadas policiais, grupos 

armados saindo à procura de marcianos, panos na janela e até tentativas de suicídios 

foram a reação de pânico dos ouvintes (REIS, 2014, s.p.). 

 

O exemplo acima serve como demonstração do poder que o rádio tem há muito 

tempo. Observa-se que uma produção bem feita aliada ao desconhecimento do público pela 

peça no veículo foi o suficiente para causar pânico geral na sociedade americana. Segundo Reis 

(2014), foram seis milhões de pessoas que ouviram o programa, sendo que a metade ligou o 

rádio apenas quando o programa já havia começado, perdendo, com isso, a informação que 

falava que a peça fazia parte do radioteatro semanal.  

O fato acima tornou-se falho quanto à sua comunicação prévia devido à falta de 

repetição da mensagem que avisaria o ouvinte sobre a encenação. Para Martins (2010), o pri-

meiro indicativo de sucesso na transmissão de uma mensagem é a repetição da mesma. Com-

preende-se, com isso, o sucesso das mensagens transmitidas por Hitler e Goebbels, por exem-

plo, quando “sabiam perfeitamente que nunca se deveria desprezar a força da palavra. Palavra 

direta, clara, forte, limpa, levada contínua e repetidamente às multidões” (MARTINS, 2010, p. 

257). 

No Brasil, durante o Estado Novo, Getúlio Vargas fez “uso intensivo do rádio como 

veículo para a propaganda política governamental, centralizada no Departamento de Imprensa 

e Propaganda (DIP), criado pelo Decreto nº 1915 de 27 de dezembro de 1939” (PINHO, 2004, 

p. 164). Uma das atribuições do DIP era a censura de programas radiofônicos, característica 

esta, típica de governos ditatoriais. 



39 

 

 

 

Sobre a cobertura do rádio no Brasil, Sampaio (2003, p. 97) afirma, 

 

O rádio é o meio que mais atinge a população brasileira, estando presente em mais de 

90% dos lares do país. Calcula-se que nas 41,1 milhões de casas atingidas, a média 

seja superior a dois aparelhos por domicílio. Sua participação no bolo dos investimen-

tos publicitários é de 4,8%.  

 

Para Poli (2008), com o intuito de auxiliar no alto nível de recall de uma campanha 

no rádio, é importante escrever para os olhos. Ou seja, é preciso criar uma representação sonora 

para implicar numa construção imaginária mental que passa essencialmente pelo sentido da 

visão. Com isso, os sentidos são aguçados simultaneamente – sinestesia – e provocam uma 

publicidade mais eficiente no rádio.  

Sampaio (2004, p. 98) corrobora com Poli quando diz que “trabalhando com o som 

e a capacidade de imaginação de seus ouvintes, a propaganda em rádio é muito eficiente, inclu-

sive porque essa mídia permite a obtenção de altas frequências de veiculação, pelo seu baixo 

custo absoluto”. 

Figueiredo (2008, p. 109) afirma que,  

 

de 1922, ano de sua inauguração, aos anos 60, época em que a televisão explodiu 

como mídia no Brasil, o rádio foi a mídia mais ouvida, amada e cultuada do mercado. 

As cantoras de rádio, os jornalistas e a publicidade desenvolveram, nessa época, toda 

uma linguagem específica para esse meio, considerando suas limitações e potenciali-

dades. Muito se desenvolveu para criar um tecido sonoro. Eram camadas de sons, 

trilhas musicais, incidentais, jingles, spots, sofisticação da locução e aperfeiçoamento 

da redação para rádio, dando ênfase à sonoridade das palavras, ao ritmo do texto, à 

capacidade de expressão do meio e a sua relação com a imaginação do ouvinte, que, 

na falta da imagem, completava mentalmente as cenas e situações propostas pelos 

locutores de rádio. 

 

Como base fundamental para a compreensão dos efeitos do jingle e suas especifi-

cidades, é preciso, antes de mais nada, entender seus objetivos e razões de existência. Um jingle 

político, também chamado de música eleitoral, é caracterizado por ter, ao mesmo tempo, uma 

mensagem e uma melodia. Manhanelli (2009, p. 13) diz que 

 

o jingle é uma música feita para vender que – sem grandes pretensões e ao mesmo 

tempo repleto delas – envolve o cliente com conceitos e emoções e permite transmitir 

valores diversos almejados por sua "audiência”, como o status, a juventude e o prazer. 

 

Figueiredo (2008) corrobora com a afirmação acima quando diz que jingles são 

peças musicais cantadas compostas especialmente para uma marca. Sua melodia costuma ser 
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simples e cativante, fácil de ser repetida e cantarolada pelo ouvinte. Com estas características, 

o jingle chega ao público como uma forma popular de comunicar conceitos e ideias. 

Com a afirmação acima, percebe-se que o papel fundamental do jingle é criar um 

espírito de unidade e pertencimento entre o emissor e o receptor da mensagem. Fator que pode 

ser potencializado no discurso político e nos jingles que ocorrem com finalidade política.  

Para Manhanelli (2009), as principais armas de sedução do jingle são a fantasia, a 

imaginação, o encanto, a alegria e a magia da música, bem casada com argumentos simples de 

persuasão. Todos estes aspectos caracterizam um jingle eficiente, que deixa marcado na memó-

ria dos ouvintes, ideais de um político. 

O jingle político brasileiro tem papel importante na formação de opinião dos elei-

tores e cidadãos do Brasil desde a década de 20. Entende-se como seu principal objetivo 

 

Fazer que o público-alvo veja de forma positiva o consumo do produto em questão. 

Suas armas de sedução? Em primeiro lugar, a fantasia e a imaginação, vocações fun-

damentais do rádio; depois, o encanto, a alegria e a magia da música, unida a argu-

mentos simples de venda (MANHANELLI, 2011, p. 16). 

 

Segundo Manhanelli (2009), o primeiro jingle político brasileiro ocorreu em 1929, 

com a primeira música feita exclusivamente para uma campanha presidencial, “Seu Julinho 

Vem”, para o candidato Júlio Prestes. A partir do momento em que o primeiro jingle foi radio-

fonizado, políticos dos mais diversos países vêm musicando suas mensagens com o intuito de 

facilitar a compreensão e aproximar de forma mais íntima seus desejos dos desejos do eleitor. 

Com base no quadro teórico desta pesquisa, dedica-se o próximo capítulo às consi-

derações metodológicas e análise dos jingles que agem como objeto do trabalho. Ao mesmo 

tempo, salienta-se a importância do levantamento histórico acerca da propaganda política, do 

jingle e do rádio para que haja concordância entre fatores contextuais mostrados em livros e 

teses e dissertações e as afirmações descritas nesta análise. 
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5. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS E ANÁLISE DOS MATERIAIS 

 

No capítulo 6, têm-se com foco a análise dos materiais – conjunto de jingles – con-

forme anunciado na introdução desta monografia. Faz-se, inicialmente, o levantamento de in-

formações acerca dos procedimentos metodológicos empregados nesta pesquisa para que haja, 

em seguida, a contextualização das músicas eleitorais analisadas neste trabalho de acordo com 

o período em que foram veiculadas e acontecimentos importantes que permearam a época de 

sua transmissão.  

O trabalho conta com uma pesquisa de natureza qualitativa que, segundo Neves 

(1996), trata-se da obtenção de dados descritivos que remetem à qualidade através de um con-

tato direto do pesquisador com o objeto de estudo, seja através de livros, filmes ou pessoas. 

Além disso, “(...) nas pesquisas qualitativas, é frequente que o pesquisador procure entender os 

fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada e, a partir daí, situe 

sua interpretação dos fenômenos” (NEVES, 1996, p.1). 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, utiliza-se docu-

mentação sobre propaganda política, rádio e jingle – materiais estes citados nas referências 

deste trabalho. Para Michel (2005), esta pesquisa intitula-se estudo exploratório, cujas caracte-

rísticas servem como ajuda ao pesquisador para definir e implementar seus objetivos além de 

alimentar seu embasamento teórico para a análise. Além disso, este trabalho situa-se no uni-

verso dos estudos exploratórios uma vez que não parte-se de hipóteses prévias acerca da pro-

paganda política, rádio e jingle. 

No capítulo de análise empírica, são estudados vários aspectos que envolvem o fun-

cionamento de linguagens utilizadas pelo jingle político, envolvendo aspectos textuais, plásti-

cos, sonoros e retóricos – além de uma breve descrição dos contextos históricos relacionados 

com a produção dos mesmos. Para tanto, serão combinadas algumas técnicas de análise de dis-

curso – em um nível geral - que levam em consideração especificidades do material propagan-

dístico jingle político. A partir do próximo capítulo, realiza-se a análise segundo propostas aqui 

mostradas. 

Optou-se pelo estudo da mensagem do jingle, em sua forma verbal, uma vez que tal 

procedimento facilita a compreensão e acompanhamento da análise. Além disso, as observações 

sobre o contexto em que o mesmo foi utilizado também contribui com a compreensão das téc-

nicas e falas empregadas. 
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Em função dos objetivos e do problema da pesquisa formulados anteriormente, de-

dica-se no próximo capítulo à análise dos jingles que constituem o corpus desta investigação. 

Como é sabido, faremos uma análise de dois conjuntos de mensagens: Corpus I - Jingles histó-

ricos internacionais que foram radiofonizados na primeira metade do século XX – Adolf Hitler 

e John F. Kennedy; e Corpus II - Jingles políticos utilizados nas campanhas eleitorais de Getú-

lio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Emílio G. Médici, Fernando Collor de Mello, 

Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff que foram utilizados 

entre 1950 e 2010. 

Escolheu-se trabalhar com estes dois corpus devido à diferença de épocas e contex-

tos históricos que os jingles foram veiculados. Pode-se também citar a suspeita de estes grupos 

de músicas eleitorais apresentarem diferenças no que diz respeito à sua composição e métodos 

de expor a mensagem e a melodia.  

Inicialmente, será feita a análise de cada corpus explorando os aspectos presentes 

nos jingles e comparando-os entre si. Posteriormente, far-se-á a comparação entre os dois cor-

pus para verificar-se eventuais incidências do primeiro grupo sobre o segundo, além de suas 

diferenças e especificidades. Com esta última etapa da análise, há o intuito de focar nos aspectos 

comparativos entre os dois corpus com o objetivo de solucionar o problema de pesquisa citado 

anteriormente que consiste na identificação de marcas que mostrem semelhança ou disparidade 

entre as músicas eleitorais.  

Salienta-se que se achou pertinente adicionar a cada jingle uma representação em 

forma de fotografia dos momentos históricos descritos no texto para melhor compreensão do 

ambiente e público a que as músicas eleitorais se direcionavam. Realiza-se no próximo capítulo, 

portanto, a análise empírica dos materiais e o contexto histórico em que os jingles eleitorais 

estavam situados. 

 

  



43 

 

 

 

6. ANÁLISE DOS MATERIAIS 

 

6.1 CORPUS I: CARACTERÍSTICAS E ANÁLISE DOS JINGLES  

O trabalho sobre o Corpus I visa descrever algumas características sobre a produção 

e o funcionamento do jingle no contexto político da propaganda política em termos mais clás-

sicos. Para tanto, utilizaremos um primeiro subcorpus constituído por duas peças:  o primeiro 

jingle está relacionado à campanha que Hitler desenvolve visando sua aprovação como novo 

Chanceler alemão e a segunda música eleitoral, faz parte da campanha presidencial do então 

candidato Kennedy à Casa Branca. Destaca-se inicialmente, para fins de compreensão do con-

texto, alguns aspectos históricos de cada uma destas mensagens seguidos pela análise de cada 

jingle: 

 

6.1.1 Sieg Heil Viktoria! – Adolf Hitler 

Sobre o jingle de Hitler, no Corpus I: este jingle foi utilizado no ano de 1933 para 

fortalecer a imagem de Adolf Hitler perante o povo alemão. Unindo o forte conhecimento de 

Hitler sobre o pensamento individual com técnicas de pensamento coletivo sabidas por 

Goebbels, esta música eleitoral é veiculada no rádio algumas semanas antes do discurso de 

Hitler em Nuremberg, na Alemanha – um dos mais famosos discursos políticos da história. A 

imagem a seguir ilustra o momento em que Hitler proferiu o discurso em Nuremberg. 

 

Figura 2: "Povo saúda Fürer": Discurso de Nuremberg, 13 de agosto de 1933 

 

Fonte: Arquivo Federal Alemão apud Lost Ancestors1, s.d. 

 

                                                 
1 Em: < http://www.lostancestors.eu/memwar/N/Nuernberg.htm>. Acesso em 30, outubro, 2014. 
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A imagem acima e seu título transmitem a mensagem de saudação do povo a Hitler 

em Nuremberg. Sua autoria é desconhecida, porém, sabe-se que a imagem do ditador e seus 

materiais de propaganda eram constante e minuciosamente monitorados por Joseph Goebbels. 

O que ocorre a partir da veiculação deste jingle que tem aproximadamente 2 minu-

tos e 46 segundos, é uma imensa aprovação dos alemães a Hitler e suas ideologias. Posterior-

mente, no acontecimento do discurso em Nuremberg, observou-se que os cidadãos não apenas 

sabiam a letra da música eleitoral, mas a cantavam veementemente durante várias ocasiões em 

que o discurso de Hitler era proferido. A partir da primeira interpretação pública de Sieg Heil 

Viktoria, outras ocasiões, no decorrer dos anos da ditadura alemã, o governo nazista utilizou-se 

da música com o intuito de criar identificação do povo para com seu Fürer. 

 

6.1.1.1 Explicando a letra 

 

Sieg Heil Viktoria! 

 

Ade, mein liebes schätzelein, 

Ade, ade, ade. 

Es muß, es muß geschieden sein, 

Ade, ade, ade. 

Es geht um Deutschlands gloria, 

Gloria, gloria. 

Sieg heil! Sieg heil! Viktoria! 

Sieg heil! Viktoria! 

 

Visier und ziel sind eingestellt, 

Ade, ade, ade! 

Auf Stalin, Churchill, Roosevelt, 

Ade, Ade, Ade. 

Es geht um Deutschlands gloria, 

Gloria, gloria. 

Avante Vitória!2 

 

Adeus, minha querida, 

Adeus, Adeus, Adeus. 

É o momento, devemos separar-mo-nos, 

Adeus, Adeus, Adeus. 

É pela glória da Alemanha, 

Glória, glória. 

Avante, avante, Vitória! 

Avante Vitória! 

 

Mira e alvo estão alinhados, 

Adeus, Adeus, Adeus! 

A Stalin, Churchil, Roosevelt, 

Adeus, Adeus, Adeus. 

É pela glória da Alemanha, 

Glória, glória. 

Avante, avante, Vitória! 

                                                 
2 Tradução em: < http://letras.mus.br/waffen-ss/sieg-heil-viktoria/traducao.html>. Acesso em 21 outubro, 2014. 



45 

 

 

 

Sieg heil! Sieg heil! Viktoria! 

Sieg heil! Viktoria! 

 

Wir ruhen und wir rasten nicht, 

Ade, ade, ade. 

Bis daß die satansbrut zerbricht, 

Ade, Ade, Ade. 

Es geht um Deutschlands gloria, 

Gloria, gloria! 

Sieg heil! sieg heil! Viktoria! 

Sieg heil, Viktoria! 

 

Reich mir die hand zum scheidegruß! 

Ade, ade, ade. 

Und deinen mund zum abschiedskuß. 

Ade, Ade, Ade! 

Es geht um Deutschlands gloria! 

Gloria, Gloria! 

Sieg heil! Sieg heil! Viktoria! 

Sieg heil! Viktoria! 

 

Avante Vitória! 

 

Nós não pararemos, nem descansaremos, 

Adeus, adeus, adeus. 

Até acabar com o filho de satanás, 

Adeus, Adeus, Adeus. 

É pela glória da Alemanha, 

Glória, Glória! 

Avante! Avante! Vitória! 

Avante, Vitória! 

 

Me dê sua mão para o Adeus! 

Adeus, Adeus, Adeus. 

E sua boca para o beijo de despedida. 

Adeus, Adeus, Adeus! 

É pela glória da Alemanha! 

Glória, Glória! 

Avante! Avante! Vitória! 

Avante! Vitória! 

 

Na Alemanha, o nazismo em 1933 estava em ascensão e as palavras de Hitler e seus 

materiais eram cuidadosamente criados para causar o impacto esperado. O rádio era o meio de 

comunicação mais popular e foi através dele que as mensagens ideológicas do Fürer chegaram 

à população alemã. 

No início da música, percebe-se a conclamação para alguma coisa que ainda está 

por vir. Os alemães são convocados para uma missão que lhes é proposta por seu líder, no caso, 

Hitler. Esta missão é compreendida como uma vitória que não está especificada, porém, suben-

tende-se que é o chamado do Fürer para que o povo lute contra os países do eixo – formados 

por Estados Unidos, Inglaterra e França, principalmente. 

As vozes que aparecem na música são em forma de coral, tornando o jingle uma 

reverência coletiva a Hitler e seu governo. Este tipo de canto transmite a ideia de ideal e vontade 
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coletivos, transformando o povo em vocalista simbólico da música eleitoral. Ao mesmo tempo 

em que há uma conclamação, há também uma mensagem de despedida à terra de quem o per-

sonagem se diz separar. Esta separação, porém, não é em vão, mas sim um distanciamento que 

implica no sacrifício dos cidadãos alemães em busca da glória da Alemanha.  

A palavra “adeus” é citada 25 vezes durante o jingle e nela percebe-se o objetivo 

de agir como estribilho. Tal palavra é alternada entre dois sentidos: a despedida dos cidadãos à 

sua nação e as ações que estão por vir. Estas ações – de despedida – são direcionadas aos ini-

migos citados na música – Stalin, Churchill e Roosevelt – e, neste sentido, denotam a derrota 

dos líderes do eixo pela Alemanha. A despedida, então, é misturada com a celebração atribuída 

à Alemanha onde todos os sacrifícios, batalhas e deslocamentos para o front da guerra se fazem 

pela pátria alemã. 

A exortação visa uma meta concreta: enfrentar o inimigo que é associado a uma 

figura demoníaca – percebe-se então que há um valor religioso empregado na mensagem e uma 

polarização entre “nós e os outros”. Esta polarização serve como argumento para as ações pro-

postas no jingle e são muito comuns na propaganda para a criação de inimigos. 

A despedida é trocada não apenas com palavras, mas também com a troca de afetos 

destinada ao bem da Alemanha contra o “demônio conhecido como satanás”. A mensagem 

pede, acima de tudo, a solidariedade dos alemães para com a causa e promete a derrota do 

inimigo. Há também a promessa de que esta luta não terá fim – “não pararemos, não desistire-

mos” – e é desta forma que se forma a identificação entre o povo e as causas oferecidas por 

Hitler. No momento em que a música cita o “nós” ao invés do “eu”, o povo torna-se sujeito 

participativo nas ações e os feitos prometidos decorrem da vontade e batalha de todos os cida-

dãos. 

 

6.1.2 Kennedy for me – John F. Kennedy 

Ainda no Corpus I, situa-se o jingle Kennedy for me, veiculado em 1960, na cam-

panha eleitoral em que o candidato democrata postula a presidência dos Estados Unidos da 

América.  Tal jingle foi produzido com o intuito de fazer parte da campanha de John Kennedy 

e tem cerca de um minuto. Além do rádio, a campanha eleitoral de Kennedy utilizou-se da TV, 

visto que esta estava dando os primeiros passos no que diz respeito à propaganda política. Per-

cebeu-se que o jingle “Kennedy for me” foi adaptado para a televisão de forma que, enquanto 

a música eleitoral era tocada, fotografias e a letra do jingle apareciam na tela.  
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O que ocorreu quando esta música eleitoral foi ao ar no rádio foi um viral radiofô-

nico que mobilizou as pessoas a cantar a música em todos os lugares, o tempo todo. Tal fato 

certamente auxiliou na popularidade do candidato3. 

 

Figura 3: Kennedy discursando para a campanha presidencial, 1960 

 

Fonte: Time magazine4, s.d. 

 

Este jingle, apesar de ter sido veiculado também na televisão anexado a imagens, 

foi ouvido por milhões de americanos na época, visto que o rádio ainda era o meio de comuni-

cação mais utilizado e estava em ascensão. O concorrente direto de Kennedy, Richard Nixon, 

do Partido Republicano também utilizou-se de jingles em sua campanha, porém, sem a mesma 

eficácia que Kennedy. 

  

                                                 
3 Informações em: <http://migre.me/mzPSz>. Acesso em 27, outubro, 2014. 
4 Em: <http://content.time.com/time/photogallery/0,29307,1638066_1398351,00.html>. Acesso em 30, outubro, 

2014. 
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6.1.2.1 Explicando a letra 

 

Kennedy for me! 

 

Yes, Kennedy Kennedy Kennedy Kennedy 

Kennedy Kennedy  

Ken-ne-dy for me!  

 

Do you want a man for President who's sea-

soned through and through?  

But not so dog-goned seasoned that he won't 

try something new?  

A man who's old enought to know and 

young enough to do?  

Well it's up to you, it's up to you, it's strictly 

up to you.  

  

Do you like a man who answer's straight, a 

man who's always fair?  

Well measure him against the others and 

when you compare,  

You'll cast your vote for Kennedy and a 

change that's overdue.  

So it's up to you, it's up to you, it's strictly 

up to you.  

  

Yeah, it's Kennedy Kennedy Kennedy Ken-

nedy Kennedy Kennedy  

Ken-ne-dy for me! 

 

Kennedy para mim!5 

 

Sim, é Kennedy Kennedy Kennedy Kennedy 

Kennedy Kennedy 

Ken-ne-dy para mim! 

 

Você quer um presidente que é experiente? 

Mas não tão “cão desaparecido” que não 

vai tentar algo novo? 

Um homem que é velho suficiente para sa-

ber e jovem o suficiente para fazer? 

Bem, é com você, é com você, é estrita-

mente com você. 

 

Você gosta de um homem que responde di-

reto, um homem que é sempre justo? 

Bem, estude e compare ele com os outros e 

quando você comparar, 

Você vai dar seu voto para Kennedy e a uma 

mudança que está atrasada. 

Bem, é com você, é com você, é estrita-

mente com você. 

  

Sim, é Kennedy Kennedy Kennedy Kennedy 

Kennedy Kennedy 

Ken-ne-dy for me! 

 

                                                 
5 Traduzido por Matheus Kemerich <matheus_kemerich@hotmail.com>.  
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Desde o início do jingle percebe-se a forte repetição do nome do candidato Kennedy 

em diversas partes da música. Este fato decorre da intenção de se “gravar” o nome do político 

na memória do receptor. A mensagem já começa afirmativa, com um “sim” e com isso, con-

firma, antes de mais nada, que é de Kennedy que se está falando. 

Há uma pergunta retórica que é dada ao receptor e ao mesmo tempo respondida – 

que tipo de presidente a população quer? Um presidente experiente. E este é Kennedy, o qual o 

jingle trata como uma espécie de salvador dos problemas do país. O termo “cão desaparecido”, 

por sua vez, faz alusão ao concorrente de Kennedy, Nixon, que é tratado como alguém que 

“ladra mas não morde” e, acima de tudo, está desaparecido. 

Assim como no jingle de Hitler, há nesta música eleitoral o vocal coletivo exer-

cendo, assim, o papel do povo exaltando as qualidades de Kennedy e seu futuro promissor como 

presidente dos Estados Unidos. A mensagem traça o perfil do presidente como sendo um polí-

tico sábio e com qualidades acima de qualquer suspeita, de certa forma, diz-se que com Ken-

nedy, os problemas estarão resolutos. O jingle coloca a eleição na mão do eleitor à medida que 

fala “É com você, é estritamente com você” e, com isso, atribui ao cidadão a responsabilidade 

inflada pelo prestígio de ter o poder de decisão nas mãos. 

Ao dirigir perguntas ao eleitor oferecendo um perfil de candidato ideal, a mensagem 

adquire um sentido estimulante que oferece ao ouvinte a chance de examinar o perfil do candi-

dato e seus concorrentes e decidir qual o melhor para o futuro do país. Percebe-se, porém a 

parcialidade da mensagem com termos como “experiente” e “justo”. 

Acima de tudo, a mensagem busca persuadir o eleitor a tomar a decisão de votar no 

candidato democrata Kennedy por meio de razões racionais e qualidades exaltadoras da perso-

nalidade política. Por fim, repete-se o estribilho com o intuito de reforçar o nome do candidato 

e o otimismo no futuro das eleições. 

Comparando-se as duas músicas eleitorais do Corpus I, nota-se que Hitler tem uma 

mensagem centrada em uma causa, um ideal e suas ações são atribuídas ao “nós”, ao coletivo, 

e não à figura de uma pessoa. O povo é pressionado a não apenas tomar uma decisão, mas 

também acompanhar as ações que o líder está anunciando. Já a mensagem de Kennedy tem suas 

ideias centradas em uma personalidade específica, singular e esta vem acompanhada de suas 

qualidades inquestionáveis, seus estudos e moral e tenta persuadir o eleitor a votar no candidato 

ao invés dos adversários.  

Apesar de o jingle de Hitler ser carregado de simbologias e crenças – a definição 

de satanás como os inimigos, por exemplo -, há similaridade entre as mensagens no quesito 
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“criação de adversários”. Para ambos, a derrota do adversário é crucial para o futuro sadio da 

nação. 

 

6.1.3 Olhar sobre as mensagens 

Faz-se a análise dois jingles descritos acima com o intuito de verificar, posterior-

mente, marcas nas outras músicas eleitorais desta pesquisa. Acha-se pertinente afirmar que a 

contribuição deste conjunto, antes de mais nada, se dá através da presença histórica e pioneira 

que estes jingles apresentam. Cada um deles em um país diferente e em situações singulares, 

estes dois materiais apresentam características semelhantes e diferenças entre si. 

Entre as principais semelhanças observadas está o fato de ambos os jingles serem 

interpretados por locuções em forma de coral. Como afirmou-se acima, este tipo de execução 

se dá devido ao objetivo de criar-se unidade de pertencimento entre o emissor e o receptor. 

Ademais, outra marca encontrada nas duas músicas eleitorais é a conclamação do ouvinte para 

participar da ação. Como afirma Freud (1942), estas conclamações criam nos ouvintes o senti-

mento de unidade onde desejos pessoais dão lugar a sonhos conjuntos.  

O sentimento de unidade decorre do fato específico de os cidadãos, tanto da Ale-

manha quanto dos Estados Unidos, viverem em um contexto que propicia a revolta contra a 

situação que a nação se encontrava na época. Enquanto os Estados Unidos apresentavam cons-

tantes escândalos de corrupção, a Alemanha sofria através dos anos pela perda na Primeira 

Guerra Mundial. A perda de terras para os países aliados e a desestabilização financeira deram 

argumentos a Adolf Hitler para convencer os cidadãos de unirem-se pelo bem do país. 

Em ambos os jingles existe um fator hoje muito utilizado em propagandas de todo 

o tipo: a criação de inimigo. Esta técnica decorre através da afirmação – direta ou indireta – de 

que a causa, ideia ou objetivo defendidos está ameaçada devido a uma entidade, personalidade 

ou nação de outro lugar. Através da música de Hitler, entende-se que o inimigo são os países 

aliados, representados na letra por Churchil, Roosevelt e Stalin. No jingle de Kennedy, a criação 

do inimigo se dá por meio da afirmação de que votar em Nixon é deixar o “cão desaparecido” 

no poder – frase que infere ineficiência e ausência para com o povo ao outro candidato. 

Existem também diferenças nestes jingles matrizes e as mesmas estão presentes na 

forma que as músicas são interpretadas e também na mensagem nelas presente. Acerca da com-

posição melódica do jingle pode-se inferir que, enquanto o jingle de Hitler apresenta aspectos 

que lembram um hino nacionalista, a música de Kennedy transmite a mensagem com uma me-

lodia mais adaptada ao ritmo jazz, em crescente ascensão na época. 
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Outra diferença percebida está presente na letra das matrizes: enquanto o jingle de 

Hitler potencializa o poder do povo e o trata como “fator decisivo” para vencer a guerra, não 

citando o nome do ditador, a música de Kennedy evidencia o nome do político diversas vezes 

com o objetivo claro de fixar na memória do ouvinte o nome do candidato democrata. Estas 

marcas identificadas, porém, servem não apenas para estas considerações, mas também para a 

análise que será feita após execução do Corpus II. 

 

6.2 CORPUS II: CARACTERÍSTICAS E ANÁLISE DOS JINGLES 

Neste corpus, a exemplo do trabalho feito no Corpus I, os jingles serão acompa-

nhados de uma ficha descrevendo um resumido contexto histórico, além de fatos curiosos en-

contrados em cada candidato e sua campanha. Além das descrições contextuais, haverá uma 

análise dos textos, priorizando apenas os aspectos verbais dadas as dificuldades de examinar 

aspectos melódicos e sonoros. Acha-se pertinente afirmar que, mesmo sem a análise sonora do 

material, alguns apontamentos poderão ser feitos com o objetivo de facilitar a compreensão do 

jingle e sua mensagem. 

A seguir, serão analisados jingles de candidatos brasileiros que concorreram à pre-

sidência ao longo de 60 anos. Este universo compreende oito músicas eleitorais utilizadas em 

transmissões no rádio ao longo de campanhas eleitorais. Os candidatos são Getúlio Vargas com 

seu jingle “Retrato do velho”, de 1950; Juscelino Kubitschek, 1955; Jânio Quadros, 1960; Emí-

lio Garrastazu Médici, 1972; Fernando Collor, 1989; Fernando Henrique Cardoso, 1998; Luiz 

Inácio Lula da Silva, 2006;  Dilma Roussef, 2010. 

 

6.2.1 Retrato do Velho – Getúlio Vargas 

Em 1950 inauguram-se várias fases do uso da propaganda e do marketing em 

campanhas eleitorais. Segundo Manhanelli (2011), Getúlio Vargas visita em menos de dois 

meses todas as capitais do país, o Distrito Federal e mais de 50 cidades, estabelecendo uma 

comunicação direta com os eleitores. Este fato mostra que os objetivos eleitorais de Getúlio 

circundavam a construção de uma imagem forte que já era derivada de seu primeiro mandato.  
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Figura 4: Comício em Curitiba na campanha presidencial de 1950 

 

Fonte: Portal do Professor6, maio de 2011. 

 

Os principais adversários de Getúlio nestas eleições foram Cristiano Machado 

(PSD) e Eduardo Gomes (PL). Para Manhanelli (2011), poucas músicas políticas foram tão 

cantadas quanto o jingle “Retrato do Velho”, de aproximadamente dois minutos e quarenta 

segundos, que chegou a todos os cantos do Brasil e tornou-se hino de quem seguia o político 

em sua campanha eleitoral. Este fato decorre da admiração do povo por Getúlio, uma vez que 

o político tornou-se símbolo de carisma e honestidade (MANHANELLI, 2011). Acha-se perti-

nente informar que, segundo Manhanelli (2011), no ano de 1950 o espaço político no rádio era 

feito através de horários pagos pelos partidos políticos. Ou seja, o horário político obrigatório 

não estava estabelecido e era preciso pagar pelas inserções dos jingles e seu respectivo alcance. 

  

                                                 
6 Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=31770>. Acesso em 30, ou-

tubro, 2014. 
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6.2.1.1 Explicando a letra 

 

 

Retrato do velho 

 

Bota o retrato do velho outra vez 

Bota no mesmo lugar 

Bota o retrato do velho outra vez 

Bota no mesmo lugar 

O retrato do velhinho faz a gente trabalhar 

O retrato do velhinho faz a gente trabalhar 

Eu já botei o meu 

E tu não vais botar? 

Eu já enfeitei o meu 

E tu não vais enfeitar? 

O retrato do velhinho faz a gente trabalhar. 

 

Em uma primeira instância, pode-se notar a aproximação do candidato com seu 

povo através da utilização de termos cômicos como “velho” e “velhinho”. Através de uma re-

petição simples caracterizada por estribilhos constantes, a mensagem baseia-se inteiramente no 

pedido veemente de votos ao povo. Este jingle é cantado por um vocalista e não por um coral, 

como nas músicas eleitorais analisadas pelas matrizes do Corpus I. Esta forma de abordagem 

do jingle tem como objetivo transmitir a mensagem ao mesmo tempo em que se coloca na 

música a interpretação pessoal de um artista, neste caso, do cantor Francisco Alves7. 

Como sabe-se, a trajetória de Getúlio Vargas já era conhecida e seu currículo res-

peitado pela população em sua grande maioria. Este fator influenciou na veiculação deste jingle 

visto que não exalta qualidades específicas, tampouco ações a serem desenvolvidas pelo candi-

dato. O que há é simplesmente o pedido de voto acompanhado da afirmação de que “as coisas 

voltarão a ser como antes”, referindo-se aos antigos governos de Getúlio Vargas.  

                                                 
7 “Francisco Alves foi o mais influente cantor brasileiro da primeira metade do século” (Dicionário Mpb). Sua 

carreira radiofônica começou em 1929. Passou por diversas emissoras até que chegou na Rádio Nacional, onde 

ficou até 1952. Foi um constante apoiador de Getúlio Vargas durante seus anos de governo e autor de cinco jingles 

em diferentes épocas do político. 
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Pode-se salientar, como forma de contexto histórico, que os trechos que citam o 

“retrato do velho no mesmo lugar” fazem alusão a uma prática antiga e comum no nordeste do 

Brasil que consistia em eleitores colocarem o retrato de Getúlio Vargas na sala de suas casas – 

muitas vezes, acendendo velas para a imagem e assemelhando-se assim, a uma prática religiosa.  

A mensagem afirma que “o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar” fazendo alu-

são ao otimismo demonstrado pelo povo no simples fato de ter-se Getúlio novamente como 

presidente da República. Getúlio passou a ser visto nesta época como o único possível continu-

ador da política trabalhista que já decorria no Brasil. A marca discursiva presente neste jingle 

é a de afirmação e percebe-se marcas de narcisismo à medida que a personalidade de Vargas é 

tida como inspiradora ao povo. 

 

6.2.2 Juscelino é o homem – Juscelino Kubitschek 

As eleições de 1955 caracterizam-se como as que mais tiveram viagens aéreas até 

então. Juscelino Kubitschek viajou um total de 382 horas e percorreu 274 cidades fazendo dis-

cursos em todos os lugares e divulgando seu jingle “Juscelino é o homem”, de aproximada-

mente dois minutos e quarenta e quatro segundos, onde quer que passasse. Nesta época, o ho-

rário eleitoral gratuito ainda era inexistente e, portanto, o jingle e os outros materiais de cam-

panha de Juscelino foram pagos de acordo com o meio em que eram transmitidos. Faz-se nestas 

eleições as primeiras transmissões pela televisão, ainda escassas e sem planejamento específico, 

mas que auxiliaram na ampliação da visibilidade dos candidatos (MANHANELLI, 2011). 

O carisma do candidato se dava devido à sua defesa da honestidade e da evolução 

do país que, segundo o mesmo, estava atrasada e obsoleta (MANHANELLI, 2011). Foi com 

estas características que Juscelino conseguiu ser eleito presidente da República no ano de 1955, 

aliado sempre à seriedade que lhe é caracterizada e a promessa de cumprir sempre com suas 

propostas. 
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Figura 5: Discurso político de Juscelino Kubitschek 

 

Fonte: Blog do Henrique Autran8, julho de 2012. 

 

A candidatura à presidência lançada em 1954 por Juscelino (PSD) se baseou no 

otimismo e na confiança, prometendo o desenvolvimento do país – “cinquenta anos em cinco” 

(MANHANELLI, 2011, p. 113). Os principais concorrentes de JK nestas eleições eram Juarez 

Távora (UDN), Adhemar de Barros (PSP) e Plínio Salgado (PRP). A nível de curiosidade, entre 

as promessas mais polêmicas apresentadas nas eleições de 55 estava a ideia de Juscelino de 

transferir a capital do Brasil para Brasília, proposta contestada pelos adversários mas adotada 

pelo povo que o apoiava em sua grande sua maioria. Assim como Getúlio Vargas, Juscelino 

precisou pagar pela veiculação de seu jingle no rádio uma vez que o horário gratuito era inexis-

tente neste veículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Disponível em: <http://blogdohenriqueautran.blogspot.com.br/2012_07_01_archive.html>. Acesso em 30, outu-

bro, 2014. 



56 

 

 

 

6.2.2.1 Explicando a letra 

 

Jingle de Juscelino 

 

Gigante pela própria natureza 

há 400 anos a dormir. 

São 21 estados, são teus filhos a chamar! 

Agora vem lutar, vamos trabalhar! 

 

Queremos demonstrar ao mundo inteiro 

e a todos que nos querem dominar 

que o Brasil pertence aos brasileiros, 

e um homem vai surgir para trabalhar. 

 

Aparece como estrela radiosa 

neste céu azul de anil. 

O seu nome é uma bandeira gloriosa 

pra salvar este Brasil. 

 

Juscelino Kubitschek é o homem, 

vem de Minas, das bateias do sertão. 

Juscelino, Juscelino é o homem 

que além de patriota é nosso irmão. 

 

Brasil, vamos para as urnas! 

Povo democrata, gente varonil. 

Juscelino, Juscelino, Juscelino, 

para presidente do Brasil! 

 

Uma das principais características deste jingle é seu aspecto linguístico semelhante 

ao hino nacional brasileiro em diversas ocasiões. Esta técnica foi utilizada com o objetivo de 

aproximar a letra do eleitor. Ao citar tais frases, cria-se uma memória coletiva – citada por 

Freud no quadro teórico deste trabalho – que faz com que o ouvinte se sinta parte integrante do 
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movimento por mudanças no Brasil. Outro fator que faz com que o eleitor se sinta pertencente 

à causa defendida por Juscelino é o canto coletivo, assim como nas matrizes do Corpus I. 

Os dois primeiros versos fazem alusão ao desinteresse das autoridades em fazer 

algo pelo Brasil. Esta afirmativa é, antes de mais nada, utilizada com o intuito de denegrir a 

imagem dos atuais governantes, pois transmite a ideia de que o Brasil, desde sua descoberta, 

não teve avanços em todas as áreas. Ao mesmo tempo, ao chamar o país de “gigante”, há a 

preocupação em dizer que a nação tem potencialidades e oportunidade de crescimento – e que 

caso eleja Juscelino, estas qualidades não serão deixadas de lado. 

Os 21 estados ditos como filhos do país buscam despertar, assim como a paródia 

do hino nacional, o sentimento de patriotismo dos eleitores. De um modo geral, este trecho quer 

dizer que todas as regiões do país são parte de um todo e têm carência de desenvolvimento. No 

verso que vem a seguir, há a conclamação do povo para lutar pelo país e seus ideais e, para 

tanto, pede-se implicitamente a luta dos eleitores através do voto em Juscelino. 

Quando cantado “queremos demonstrar ao mundo inteiro e a todos que nos querem 

dominar”, percebe-se a criação de um inimigo em comum entre o povo e JK. Este inimigo 

caracteriza-se como sendo o “mundo” e os adversários políticos que, nos argumentos do jingle, 

duvidam do crescimento do país e o querem dominar de forma autoritária. Fala-se, novamente, 

sobre a posse do Brasil pelos brasileiros e a sua representação através da figura de Juscelino 

Kubitschek.  

O político é citado na estrofe a seguir como uma “estrela radiosa” em um “céu azul 

de anil” fazendo novamente paródia ao hino nacional e criando um aspecto lírico em torno de 

JK. Ao afirmar que o nome de Juscelino é uma “bandeira gloriosa” que veio “salvar este Brasil”, 

têm-se como objetivo falar sobre o orgulho da personalidade política de ser parte importante do 

país, além de exaltar sua imagem caracterizando-a como “brilhante”. 

A partir do momento em que o estado de Minas Gerais é citado na música, um breve 

histórico de sua vida é descrito através do verso que diz “vem de Minas, das bateias do sertão”. 

Este trecho busca aproximar Juscelino do eleitor munido de poder aquisitivo mais baixo, que 

trabalha com afinco e luta para sobreviver. Fala-se também sobre a “irmandade” que circula o 

político e seus eleitores mais carentes. 

Por fim, há novamente uma conclamação para que o povo vote e Juscelino nas ur-

nas. Para tanto, faz-se a exaltação, desta vez, do povo e de suas qualidades – “povo democrata, 

gente varonil”. Estas palavras foram utilizadas como forma de alimentar o espírito ávido de 
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mudanças dos eleitores e têm o intuito de pedir os votos dos mesmos para que o avanço prome-

tido seja executado. Nos dois últimos versos cita-se o nome de Juscelino três vezes e depois seu 

objetivo político: ser presidente do Brasil. 

 

6.2.3 Varre, varre, vassourinha – Jânio Quadros 

Em meio a uma conjuntura inflacionária e de rápidas recomposições no quadro po-

lítico, no final do ano de 1959 começa a campanha eleitoral para escolher o sucessor de Jusce-

lino Kubitschek. Os principais candidatos eram Jânio Quadros (UDN), Henrique Teixeira 

(PSD) e Adhemar de Barros (PSP). 

 

Figura 6: Discurso político de Jânio Quadros a bordo de seu famoso trem. Na legenda da fotografia, pode-se ler: 

“No vagão do Expresso da Vitória, transformado em palanque, Jânio Quadros dirige a palavra ao povo que o 

aguardara na estação da cidade de Sorocaba. 

 

Fonte: Blog do Ralph9, novembro de 2013. 

 

Esta eleição ficou marcada por uma novidade criada por Jânio e que o auxiliou na 

vitória esmagadora de sua campanha: o Trem da Vitória. Este trem percorreu São Paulo inteira 

com o candidato a bordo. O jingle “Varre, varre, vassourinha”, com cerca de um minuto de 

duração, ficou conhecido no país inteiro e tocava em todos os horários eleitorais no rádio.  

 

                                                 
9 Disponível em: <http://blogdogiesbrecht.blogspot.com.br/2013/11/o-expresso-da-vitoria-de-janio-qua-

dros.html>. Acesso em 30, outubro, 2014. 
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6.2.3.1 Explicando a letra 

 

Varre, varre vassourinha! 

 

Varre, varre, varre, varre, varre vassourinha! 

Varre, varre a bandalheira! 

Que o povo já está cansado 

de sofrer dessa maneira. 

 

Jânio Quadros é a esperança 

deste povo abandonado. 

Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado! 

 

Alerta meu irmão! 

Vassoura, conterrâneo! [som de vassoura varrendo] 

Vamos vencer com Jânio. 

 

O jingle de Jânio Quadros começa ilustrando o político com o símbolo que o mesmo 

era conhecido na época das eleições: a vassoura. Este símbolo foi utilizado por Jânio como 

apoio à sua promessa de “varrer a corrupção do Brasil” e, dessa forma, a vassoura se tornou 

objeto presente nos discursos e jingles que veiculavam na época das eleições. De certa forma, 

a utilização da vassoura por Jânio Quadros tornou o político um personagem de aspecto caris-

mático entre os eleitores e auxiliou na sua vitória das eleições. Destaca-se também nesta música 

eleitoral a interpretação coletiva, que proporciona sentimento de pertencimento por parte dos 

eleitores da época. 

Nos primeiros versos percebe-se que o jingle fala sobre o descontentamento por 

parte dos eleitores com o andamento do país. Segundo a letra da música, o sofrimento do povo 

já é motivo de cansaço pelo mesmo e algo precisa ser feito para que este problema seja soluci-

onado. A solução apresentada é Jânio Quadros que é citado como a esperança do povo abando-

nado e afirma que o mesmo leva consigo o ideal de um Brasil moralizado. 

Como se sabe, o Brasil sempre foi um país conhecido pela corrupção e a promessa 

de Jânio Quadros – aliada ao símbolo da vassoura – mostra-se pertinente para acabar com es-

cândalos provenientes de todos os cantos do país. Estes argumentos e a imagem de Jânio foram 
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direcionados ao rádio através de seus jingles e discursos, porém, foram potencializados pela 

televisão que, nesta época, já contava com 200 mil aparelhos no Brasil10. 

Ao ser citado como “salvador do povo” através de expressões relacionadas à espe-

rança e à moralização do país, Jânio Quadros toma um aspecto messiânico que promete aos 

eleitores a salvação do país e da população se eleito. Este tipo de aspecto pode ser entendido 

como a utilização da religiosidade como forma de conquistar o eleitor. 

Por fim, há a conclamação de alerta, fazendo alusão ao modo que o eleitor deve 

estar para votar e não escolher a pessoa errada para a presidência. Fala-se, novamente, sobre o 

símbolo da vassoura e o povo é chamado de conterrâneo criando assim memória coletiva entre 

os cidadãos e o político. Há então a curiosa inclusão do som da vassoura varrendo seguido da 

afirmação de que a vitória virá com Jânio e o povo que nele votar. 

 

6.2.4 Este é um país que vai pra frente – Emílio Garrastazu Médici 

O jingle de Médici, criado pela AERP11 para ser veiculado durante seu mandato em 

1972 permaneceu na cabeça do povo durante a Ditadura Militar. Este fato se deve pelo carisma 

que o militar apresentava aos seus simpatizantes, além da promessa de um Brasil mais forte 

com pessoas que querem ajudar em seu crescimento. Este carisma não era naturalmente seu, 

mas sim uma construção da imagem do militar pela AERP com o intuito de torna-lo mais pró-

ximo do povo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 História da TV. Disponível em: <http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv60.htm>.  Acesso em 13, novembro, 

2014. 
11 Assessoria Especial de Relações Públicas 
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Figura 7: Fotografia de Emílio Garrastazu Médici 

 

Fonte: Emerson Santiago: InfoEscola12, s.d. 

 

 

Devido à forma com que a ditadura era feita no Brasil, não foram encontrados re-

gistros fotográficos de discursos, visto que não havia eleição direta, porém, a AERP criou ma-

teriais para melhorar a visibilidade do político. Salienta-se também que foi neste período que 

mais se gastou com propaganda política até então e onde começou-se a utilizar um novo modelo 

de marketing político no Brasil, que consiste na potencialização da imagem de um político com 

o intuito de aprovação da população. Este modelo foi feito pela AERP e caracterizou-se como 

o início da utilização das relações públicas em propagandas políticas – modelo seguido até os 

dias de hoje. 

Em meio a repressões e exílios, o governo da Ditadura colocou no cenário político 

nacional a ideia de “ideal único” pelo qual apresentava sua proposta como sendo verdade ab-

soluta. Destaca-se que é no governo Médici que se dá a criação da AERP, e foi também neste 

período que se desenvolveram estratégias de cunho propagandístico e de relações públicas, uti-

lizando-se, principalmente, do rádio como tentativa de legitimação da imagem do regime e do 

presidente.  

A Televisão, neste período já estava em 27%13 das residências brasileiras, fato que 

proporcionou a criação de novos materiais para o meio com o intuito de aproximar o candidato 

                                                 
12 Disponível em: <http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/governo-de-emilio-medici/>. Acesso em 30, ou-

tubro, 2014. 
13 História da TV. Disponível em: <http://www.tudosobretv.com.br/histortv/tv70.htm>.  Acesso em 13, novembro, 

2014. 
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da população. Acredita-se ser importante afirmar que, apesar de a televisão estar em constante 

ascensão, a censura nos anos 70 vetou grande parte dos materiais propagandísticos e publicitá-

rios que não se enquadravam nos “objetivos do governo”. 

Salienta-se que o jargão “Brasil, ame-o ou deixe-o” era utilizado como forma de 

intimidação aos esquerdistas. O verbo “deixar”, neste caso, era utilizado como ameaça aos cha-

mados “comunistas” e pode ser substituído pela forma implícita de falar sobre o exílio, desapa-

recimentos e até mesmo execuções. Foi neste contexto que o jingle “Este é um país que vai pra 

frente”, com cerca de dois minutos, veiculou no rádio frequentemente. Esta propaganda estava 

associada à proposta do governo militar de mostrar – nacional e internacionalmente – que o 

Brasil era uma grande potência, munido de tecnologias, educação e estabilidade econômica. 

 

6.2.4.1 Explicando a letra 

 

Este é um país que vai pra frente 

 

Este é um país que vai pra frente 

Rô Rô Rô Rô Rô 

De uma gente amiga e tão contente 

Rô Rô Rô Rô Rô 

Este é um país que vai pra frente 

De um povo unido, de grande valor 

É um país que canta, trabalha e se agiganta 

É o Brasil de nosso amor! 

 

O texto exalta qualidades do país, das pessoas, sobretudo seus atributos que deno-

tam felicidade como união e música. O jingle é constituído por uma mensagem de nove linhas 

que reitera o valor do país no que diz respeito ao trabalho e à união e faz, de certa forma, uma 

adaptação do hino nacional brasileiro. Esta música eleitoral é cantada por um coral que exalta 

as qualidades do governo e suas características positivas principais. Este fato visa mostrar atra-

vés da simulação das vozes que este jingle é cantado pelo povo em uma espécie de agradeci-

mento a tudo o que havia sido feito no país pelos militares. 

A música eleitoral tem, em duas ocasiões, a utilização da onomatopeia – “Rô, rô, 

rô, rô, rô” e têm-se ciência que esta técnica foi utilizada com o objetivo de melhorar a fixação 
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do jingle visto que as partes são fáceis de lembrar e interligam a música e suas partes. De uma 

forma geral, o jingle potencializa a característica do Brasil de ser um país que vai para a frente 

e percebe-se, com isso, uma grande diferença se comparado a outros jingles deste trabalho. Este 

fato se deve porque, ao afirmar que o país vai para a frente, a música eleitoral cria um caráter 

de defesa do país e de seu desenvolvimento. Este fato se deve porque o jingle foi criado na 

Ditadura Militar e, como se sabe, o objetivo do governo nesta época era mostra que o país estava 

em constante crescimento econômico e social com o intuito de conquistar os cidadãos. 

Ao falar que o Brasil é um país que “canta, trabalha e se agiganta”, cria-se uma 

unidade coletiva que coloca os brasileiros como cidadãos respeitáveis e trabalhadores que cres-

cem junto com o país devido à sua força de vontade e honestidade. Por fim, fala-se “é o Brasil 

do nosso amor” para criar uma unidade coletiva que faça com que os cidadãos sintam-se como 

parte pertencente a uma nação utópica, mas dita como real pelos militares. 

 

6.2.5 Collorir de novo – Fernando Collor 

O ano de 1989 foi muito importante para a história do Brasil visto que foi o pri-

meiro, depois de 21 anos, que substituiu Tancredo Neves em eleições presidenciais diretas 

(MANHANELLI, 2011) – este fato ocorre porque Tancredo não pôde assumir o cargo de pre-

sidente, pois morreu antes de assumir a tarefa. A eleição presidencial teve 23 candidatos no 

primeiro turno, representando um grande número de partidos políticos, além disso, Fernando 

Collor foi o primeiro candidato a explorar a televisão de forma criativa.  Um dos motivos de o 

presidenciável utilizar-se da TV foi a exploração constante do horário eleitoral gratuito, insti-

tuído em 1965. Este fato, porém, era limitado devido às regras presentes na Lei Falcão, sancio-

nada em 1976.  

A lei Falcão caracterizou-se pelo veto do uso de vídeos na televisão por candidatos 

políticos, sendo que os mesmos apenas podiam utilizar-se de fotografias – populares “santi-

nhos” – para veicular na TV. Estes fatos, porém, não o fizeram esquecer que grande parte dos 

brasileiros ainda estava presente no rádio, pois a televisão ainda não era acessível na maioria 

dos lugares. 
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Figura 8: Discurso de Collor sobre o combate à corrupção, 1989 

 

Fonte: Diário do Nordeste14, outubro de 2014. 

 

Foi assim que surgiu o jingle “Collorir de novo”, de aproximadamente um minuto 

e onze segundos, em que Fernando Collor promete a revitalização do Brasil e seu retorno à 

democracia. Os principais adversários de Collor nestas eleições – com referência no número de 

votos recebidos por cada um - foram Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Mário Covas e 

Paulo Maluf.  

  

                                                 
14 Disponível em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica/eleicoes-2014-as-principais-

mudancas-nas-eleicoes-de-1989-para-2014-1.1116836>. Acesso 30, outubro, 2014. 
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6.2.5.1 Explicando a letra 

  

 

Collorir de novo 

 

Chegou a hora de confirmar! 

O Brasil já decidiu que vai mudar. 

É a vez do povo anunciar, 

O Brasil novo que vai chegar! 

 

Collor, Collor, Collor! 

Collorir a gente quer de novo. 

Collor, Collor, Collor! 

É agora a hora desse povo! 

 

O tema da mudança – percebido recentemente nos ideais de Aécio Neves – está 

presente neste jingle em toda a primeira estrofe da música. A exortação de ações de coisas que 

irão acontecer – Brasil novo, Brasil mudando – serve como promessa de Collor ao povo eleitor. 

O “novo” citado no jingle é associado a Collor e seu aspecto físico e de interação com as pes-

soas. Além disso, uma das palavras de ordem presentes nesta música eleitoral é o “agora”, fa-

zendo alusão à chegada da hora do povo e transformando o eleitor na meta e motivo do cresci-

mento do país. 

Toma-se a liberdade neste jingle de falar que o Brasil quer mudar através de sua 

própria vontade, e, com isso, faz-se a utilização da afirmação da decisão do povo por Collor, 

mesmo que a população não o tenha dito em seu caráter geral.  A vocalização do jingle é feita 

por um coral e este fato reforça ainda mais a ideia de apoio da população a Collor. A partir da 

segunda estrofe, o nome de Collor é repetido como forma de fixação e novamente a palavra 

“novo” aparece como símbolo implícito do político. Por fim, faz-se a afirmação de que a hora 

do povo chegou e, desta forma, mostra-se que quem ganha com a vitória de Fernando Collor é 

o povo e o Brasil de um modo geral. 
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6.2.6 Avançar, seguir em frente – Fernando Henrique Cardoso 

Em 1998 houve o primeiro caso de reeleição presidencial no Brasil. O plano real 

trouxe instabilidade monetária para o país (MANHANELLI, 2011), o que proporcionou a apro-

vação do povo por Fernando Henrique Cardoso, então presidente desde 1994. O principal ponto 

defendido por FHC e utilizado pelos eleitores foi a pergunta: “a minha vida melhorou ou piorou 

nos últimos quatro anos?” (MANHANELLI, 2011, p. 138). A partir da resposta à questão, não 

foi difícil o então presidente conquistar mais quatro anos como presidente da República. 

Fernando Henrique ficou conhecido como o candidato que utilizava a bandeira na-

cional do Brasil como vestimenta. Frequentemente o político era visto em comícios com a ban-

deira enrolada no pescoço enquanto discursava para os eleitores. Este fato pode ser considerado 

como uma utilização do símbolo (TCHAKHOTINE, 1967) para definir a linha de ideias que 

era apresentada. 

 

Figura 9: Discurso político de FHC em 1998 

 

Fonte: PSDB na câmara15, s.d. 

 

Os principais candidatos adversários de FHC nas eleições foram Luiz Inácio Lula 

da Silva e Enéas Ferreira. No entanto, no término das eleições, Fernando Henrique havia ficado 

com 54,27% dos votos, enquanto o segundo colocado – Lula – tinha 27,04%. Entre as formas 

de chegar ao público no rádio, Fernando Henrique utilizou o jingle “Levanta a mão”, de qua-

renta e quatro segundos, como forma de chegar a todos os lugares do Brasil.  

O jingle abaixo – assim como os outros materiais - foi veiculado durante toda a 

campanha eleitoral, acompanhado sempre da agora poderosa televisão que abarcava grande 

                                                 
15 Disponível em: <http://www.psdbnacamara.com.br/wordpress/?p=88582>. Acesso em 30, outubro, 2012. 
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parte dos investimentos em propaganda.  O rádio, porém, continuou a ser utilizado para trans-

mitir discursos e jingles à população. 

 

6.2.6.1 Explicando a letra 

 

 

Avançar, seguir em frente 

 

Levanta a mão e vem com a gente, vamo lá, 

Vamos seguir nosso caminho, vamo lá! 

Pra avançar, seguir em frente. 

Fernando Henrique presidente! 

 

Levante a mão, e vamo lá! 

Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. 

Quero avançar, seguir em frente,  

Reeleger Fernando Henrique, presidente. 

 

Levante a mão, e vamo lá! 

Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. 

Quero avançar, seguir em frente,  

Reeleger Fernando Henrique, presidente. 

 

Ele plantou a semente do futuro, 

É o pulso firme nesse tempo turbulento 

Está fazendo um Brasil pra todo mundo, 

Mas felicidade é construção que leva tempo. 

 

Levante a mão, e vamo lá! 

Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. 

Quero avançar, seguir em frente,  

Reeleger Fernando Henrique, presidente. 
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Levante a mão, e vamo lá! 

Que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. 

Quero avançar, seguir em frente,  

Reeleger Fernando Henrique, presidente. 

 

Com seis estrofes, o jingle de Fernando Henrique Cardoso utiliza-se de uma técnica 

de repetição da ordem de “levantar as mãos” com a finalidade de interagir com o público através 

de suas vontades e desejo de mudança. Outro aspecto percebido nesta música eleitoral são os 

estilos misturados encontrados no decorrer da música, ou seja, a mensagem utiliza-se do portu-

guês correto, porém, mescla as palavras com o português informal. Cria-se, com isso, proximi-

dade com o eleitor e humanização do político Fernando Henrique.  

Entende-se que, através do texto informal, cria-se o direcionamento pessoal a ape-

nas um indivíduo e não ao coletivo, como percebido na maioria das vezes. O jingle de Fernando 

Henrique é cantado por apenas uma pessoa e, como ocorreu na música eleitoral de Getúlio 

Vargas, há espaço para a interpretação do cantor. Neste caso, quem interpretou a música de 

FHC foi o cantor e sanfoneiro Dominguinhos. Com isso, há a adição da imagem de uma perso-

nalidade conhecida apoiando o presidenciável. 

Além da exortação do eleitor com a ordem “levante a mão”, o estribilho é utilizado 

para falar sobre a reeleição de Fernando Henrique. Ademais, ao contrário do que se percebe em 

outras músicas eleitorais, neste jingle fala-se sobre um país que não está parando e, com isso, 

há a potencialização das ações já feitas por FHC em seu último mandato. 

 

6.2.7 Deixa o homem trabalhar – Luiz Inácio Lula da Silva 

Este jingle de aproximadamente quarenta e cinco segundos foi utilizado na campa-

nha eleitoral de Lula visando sua reeleição, em 2006. O candidato que nas eleições anteriores 

havia ganhado de Fernando Henrique, foi reeleito presidente da República com 58 milhões de 

votos, cerca de 60,83%. Luiz Inácio tornou-se então o segundo presidente reeleito no Brasil. Os 

principais adversários na presidência eram Geraldo Alckmin (PSDB), Heloísa Helena (PSOL) 

e Cristovam Buarque (PDT). O jingle “deixa o homem trabalhar” foi interpretado por João 

Santana, cantor nordestino de grande renome no Brasil e que, ao mesmo tempo, transmite a 

ideia das origens de Lula acompanhado pelo ritmo do baião. 
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Figura 10: Discurso político de Lula em 2006 

 

Fonte: Afinsophia16, maio de 2010. 

 

Nestas eleições, o PT acabou usando a “mesma estratégia adotada para a reeleição 

de FHC, ou seja, fez que a discussão sucessória adquirisse um caráter plebiscitário, de modo 

que o que se colocou em julgamento foi o desempenho do governo petista” (MANHANELLI, 

2011, p. 149). Ou seja, a tática aplicada foi a de que a maioria da população aprovava o governo 

Lula e o queria permanecendo no governo. 

  

                                                 
16 Disponível em: <http://afinsophia.com/2010/05/02/discurso-de-lula-pelo-dia-dos-trabalhadores/>. Acesso em 

30, outubro, 2014. 
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6.2.7.1 Explicando a letra 

 

 

Deixa o homem trabalhar 

 

A voz de Deus é a voz do povo, 

Olha o Lula aí de novo! 

Lula é um grande presidente, 

E vai continuar com a gente. 

 

Não troque o certo pelo duvidoso, 

Eu quero o Lula aí de novo. 

 

Eu quero o Lula lá, 

Deixa o homem trabalhar, 

Tá trabalhando direitinho, 

Deixa o homem trabalhar, 

Ele trata o povo com carinho, 

Eu quero o Lula lá! 

 

E a gente não tem porque mudar. 

Eu quero o Lula lá! 

 

Logo no início do jingle há o verso afirmando que “a voz de Deus é a voz do povo”, 

ditado popular que une, ao mesmo tempo, a religiosidade do povo brasileiro e seu desejo de ter 

Lula na presidência do Brasil. A interpretação deste jingle fica a cargo de um vocalista nordes-

tino e o ritmo presente é característico do forró. A união destes dois aspectos oferece a imagem 

do lugar onde Lula nasceu e o ritmo presente em sua terra natal. Na mesma estrofe há o início 

da construção da imagem do político quando é citado que Lula é um grande presidente que vai 

continuar com o povo. Esta afirmação é compreendida como uma forma de conforto aos elei-

tores que votarem em Lula, pois o presidente estará presente na vida dos brasileiros.  

Existe um conselho na segunda estrofe que diz ao povo para não trocar o certo pelo 

duvidoso. Entende-se por certo o candidato petista, e duvidoso, seus adversários. A palavra “de 
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novo” é repetida nas duas primeiras estrofes fazendo referência às outras tentativas de chegada 

ao poder que o candidato tivera. 

O desejo presente na música é o de que Lula deve continuar no poder trabalhando 

da forma correta e cuidando do povo. Esta afirmação transmite uma mensagem paternal ao povo 

e tem como objetivo confortar os eleitores e mostrar que Lula é competente como presidente. 

A utilização de trechos como “eu quero o Lula lá” faz um jogo com as palavras e as torna fáceis 

de falar e cantar, além de vocalizar de forma crescente o nome do presidente e o local onde o 

mesmo deve estar.  

 

6.2.8 Dilma 13 presidente – Dilma Rousseff 

A disputa nas eleições de 2010 foram polarizadas entre Dilma Rousseff e José Serra, 

do PSDB. Após um primeiro turno marcado pela discussão de temas morais, o segundo turno 

revelou-se mais ofensivo, mostrando ataques pessoais. Um dos grandes reforços para a campa-

nha de Dilma foi o apoio de Lula como cabo eleitoral. Segundo Manhanelli (2011), o presidente 

usou seu prestígio pessoal e influência para que Dilma fosse a candidata escolhida pelo povo. 

 

Figura 11: Dilma Rousseff recebendo apoio de Lula em discurso político, 2010 

 

Fonte: UOL17, julho de 2010. 

 

O jingle “Dilma 13 presidente”, de aproximadamente um minuto e trinta segundos, 

foi veiculado na televisão e no rádio durante todo o período eleitoral e demonstrou – assim 

como seu parceiro de PT Lula – que o a música eleitoral ainda marca a memória das pessoas 

que a ouve (MANHANELLI, 2011). O fato de o jingle ser utilizado na televisão proporcionou 

                                                 
17 Disponível em: <http://eleicoes.uol.com.br/2010/ultimas-noticias/2010/07/16/ao-lado-de-lula-e-cabral-no-rio-

dilma-lembra-1-discurso-de-posse-do-presidente.jhtm>. Acesso em 30, outubro, 2014. 
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o aspecto da imagem na música eleitoral da candidata. Defende-se por alguns autores que a 

prática de “adaptar” um material destinado a um veículo para outra plataforma de comunicação 

é desaconselhável e ineficiente, porém, a edição do vídeo acoplado ao jingle conseguiu trans-

mitir a mesma mensagem em dois meios diferentes.  

O que ocorreu com a transmissão desta música eleitoral foi um sucesso semelhante 

ao “Deixa o homem trabalhar”, de Luiz Inácio nas eleições anteriores, onde os eleitores adota-

ram a música eleitoral como forma de apoio à candidata e seus projetos de governo. Seja em 

comícios ou carreatas, podia-se perceber a letra deste jingle – assim como os outros que faziam 

parte da campanha – sendo cantada pelos apoiadores (MANHANELLI, 2011). 

 

6.2.8.1 Explicando a letra 

 

Dilma 13 presidente 

 

Meu Brasil querido, vamos em frente sem voltar pra trás 

Pra seguir mudando, seguir crescendo, ter muito mais. 

Meu Brasil novo, meu Brasil do povo que o Lula começou. 

Vai seguir com a Dilma com a nossa força, com o nosso amor. 

 

Ela sabe bem o que faz, 

Ela já mostrou que é capaz, 

Ajudou a Lula a fazer pra gente um Brasil melhor. 

 

Lula tá com ela, 

Eu também tô, 

Veja como o Brasil já mudou, 

Mas a gente quer mais, 

Quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou! 

 

É a mulher, e sua força verdadeira, 

Eu tô com Dilma, uma grande brasileira, 

É a mulher e sua força verdadeira, 

Eu to com Dilma, uma grande Brasileira. 
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Lula tá com ela, 

Eu também tô, 

Veja como o Brasil já mudou, 

Mas a gente quer mais, 

Quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou! 

 

Lula tá com ela, 

Eu também tô, 

Veja como o Brasil já mudou, 

Mas a gente quer mais, 

Quer mais e melhor, é com a Dilma que eu vou! 

 

A música eleitoral inicia fazendo um apelo aos brasileiros afirmando que o Brasil 

está em constante desenvolvimento graças ao trabalho dos governantes do PT. Ao mesmo 

tempo, afirma que, caso haja vitória de um concorrente, haverá retrocesso no progresso do país. 

Ainda na primeira estrofe existe a utilização do nome do antigo presidente petista Lula como 

apoio para a imagem de Dilma Rousseff. Em forma de locução individual – com o refrão acom-

panhado por vocais de apoio – há uma justificativa retórica no momento em que a mensagem 

diz que o que Lula começou, Dilma irá continuar. Este trecho buscou afirmar inconscientemente 

ao eleitor que os governos de Lula eram bons e com Dilma serão melhores ainda. 

Na estrofe que vem a seguir, o texto fala sobre a competência de Dilma ao afirmar 

que a candidata sabe o que fazer ao ser presidente e potencializa o currículo até o momento da 

presidenciável – Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Estadual de Energia, Minas e Co-

municações e Ministra-chefe da Casa Civil. Com estas atividades, Dilma, que já era afiliada ao 

PT na época dos ministérios, é citada no jingle como parte ativa no desenvolvimento do Brasil 

enquanto Lula estava na presidência. 

Em três estrofes diferentes cita-se o apoio de Lula à candidata explorando assim, a 

imagem positiva que o ex-presidente tem com o povo. Além disso, o nome de Lula é citado 

cinco vezes durante o jingle, mostrando fortes referências do colega petista. Pode-se entender 

que nesta música eleitoral, faz-se a utilização quase que completa dos méritos do ex-presidente 

Lula em vantagem da candidata Dilma.  
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A utilização do fato de Dilma ser mulher também é explorado buscando conquistar 

o eleitorado feminino assim como diferenciar a candidata de todos os outros presidentes já elei-

tos no Brasil. Utiliza-se o patriotismo no momento em que Dilma é citada como sendo uma 

“grande brasileira” com força verdadeira e, por sua vez, cidadã semelhante a todos os outros 

eleitores brasileiros.  

No término do jingle, há a citação do nome de Lula novamente acompanhado da 

afirmação implícita de que, se Lula está com Dilma, o povo também está. Este trecho da men-

sagem mostra o poder que o ex-presidente exerce na população visto que sua imagem foi cons-

truída ao longo de décadas de inserção na política. 

 

6.2.9 Olhar sobre as mensagens 

Ao longo da análise dos oito jingles que fazem parte do Corpus II – Getúlio Vargas, 

Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Médici, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff -, pôde-se perceber aspectos singulares e similari-

dades entre as músicas. Fala-se, primeiramente, sobre as similaridades entre o grupo de músicas 

eleitorais que compreende este corpus. Após a descrição dos aspectos semelhantes, direciona-

se a atenção às marcas específicas de cada material. 

O jingle de Getúlio Vargas, primeira música eleitoral estudada neste corpus utiliza-

se do aspecto cômico para transmitir a mensagem. Ao munir-se do termo “velho” para denomi-

nar o político, o jingle procura eleger um contexto descontraído para identificação do candidato. 

Pode-se encontrar esta mesma característica na música eleitoral de Jânio Quadros quando veri-

fica-se que o teor da mensagem se utiliza de um símbolo popular, na medida em que emprega 

a vassoura como símbolo para ilustrar a ideia de “varrer” a corrupção. 

Em grande parte das músicas eleitorais, há a utilização do pedido de votos – expli-

citamente – nos jingles de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros enquanto 

Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma afirmam indiretamente que sua vitória é o melhor 

para o país, o que não deixa de ser um pedido implícito por votos. O presidente militar Emílio 

Médici não utiliza-se do pedido de votos visto que seu cargo não foi conquistado através de 

eleições diretas pelo povo, porém, neste caso, o jingle volta-se mais para a popularização da 

figura do General-Presidente do que para uma peça publicitária com intuito eleitoreiro.  

Os estribilhos são constantes nos jingles de Getúlio Vargas, Juscelino, Jânio Qua-

dros, Médici, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff. Este tipo de técnica é utili-

zado para melhor fixação da mensagem ofertada e tem como característica a repetição de termos 
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fáceis de ser lembrados e pronunciados. A exemplo, pode-se falar sobre o termo “Lula lá”, 

utilizado até os dias de hoje como forma de expressão. 

A escolha por um tipo de interpretação – vocal individual ou coral – influencia na 

mensagem final a ser transmitida. Enquanto Getúlio Vargas, Fernando Henrique, Lula e Dilma 

são representados por um cantor individual, Juscelino, Jânio Quadros, Médici e Collor têm seus 

jingles interpretados por grupos – ou corais. A escolha por um cantor individual pode ser rela-

cionada com o objetivo de transmitir características específicas do candidato – como o forró 

utilizado para denominar o estado natal de Lula – ou a marca de uma personalidade – é o caso 

dos cantores conhecidos pelo público como Francisco Alves e Dominguinhos.  

A opção da interpretação por corais pode ser entendida como uma forma de criar 

um sentimento coletivo com os receptores do jingle. É o caso de Juscelino e Médici que utili-

zaram em suas músicas eleitorais o coral com o intuito de aproximar a canção política do Hino 

Nacional Brasileiro. Esta técnica visava se dirigir a coletivos mais amplos de eleitores, no caso, 

os brasileiros.  Pode-se também citar que um dos objetivos do vocal em forma de corais é o de 

propiciar o sentimento de unidade de pertencimento uma vez que o eleitor, ao cantar junto, 

sente-se parte do grupo que canta a música. 

Uma das diferenças entre os jingles foi a utilização de um símbolo pelo candidato 

Jânio Quadros. O político optou por criar uma imagem de seus ideais através do objeto comum 

na casa dos brasileiros: a vassoura. Desta forma, o público compreendeu a mensagem que Jânio 

queria passar que consistia em “varrer a corrupção do Brasil”.  

Getúlio Vargas não utiliza em seu jingle a exaltação de qualidades próprias, tam-

pouco ações a serem desenvolvidas por ele. Este fato decorre do extenso currículo político que 

a personalidade tinha, assim como sua trajetória. Médici e Collor utilizam de ferramenta seme-

lhante ao falar sobre os pontos positivos do país e suas potencialidades, além da repetição do 

nome de Collor sem acompanhamento de promessas eleitorais. 

 Getúlio apresenta uma marca presente apenas em seu jingle: o costume histórico 

de uma parcela da população. Entende-se por este costume o fato de o candidato falar em sua 

música eleitoral sobre a prática comum do povo de colocar o retrato de Getúlio em suas salas. 

No decorrer da letra do jingle, o pedido de votos se dá através da metáfora sobre “colocar o 

retrato do velho no mesmo lugar”, fazendo alusão à antiga prática já conhecida pelo candidato. 

No que diz respeito ao apelo, o nacionalismo está presente nos jingles que exaltam 

o povo e suas qualidades e não o candidato e seu currículo político. É o caso de Juscelino, 

Médici e Collor. Cita-se também como popular o jingle de JK uma vez que fala sobre a “luta 
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dos 21 estados” e a batalha do povo pela melhora do país. Além disso, quando a música eleitoral 

fala sobre “lutar” pela nação, o verbo é utilizado com emprego na primeira pessoa do plural. 

Médici apresenta em seu jingle a afirmação de que o país está bem, a economia, as relações 

sociais e a política estão em constante evolução e, tudo isso, graças ao povo. Segundo a música, 

graças ao fato de o povo ser de “uma gente amiga e tão contente”, com “grande valor”, o Brasil 

é um país de pessoas trabalhadoras que contribuem com a imagem de potência que o país bus-

cava ter. 

No jingle de Collor, a utilização do povo como sendo o agente das mudanças é 

compreendido como uma forma de incluir a população eleitora nas propostas políticas que o 

candidato apresentava. Assim como Juscelino e Médici, o teor nacionalista está presente ao 

longo da música de Collor. 

 Os candidatos Getúlio, Jânio, Fernando Henrique, Lula e Dilma falam sobre suas 

capacidades e qualidades próprias – através do estribilho de nomes ou ações feitas. O jingle de 

Getúlio Vargas é caracterizado por conter o nome do candidato em quase todos os versos da 

canção. O político, porém, não é chamado pelo nome e sim pelo apelido de “velho” e “velhi-

nho”, expressões muito conhecidas pelo eleitorado. 

Jânio Quadros é citado na música eleitoral como a “certeza de um Brasil morali-

zado”. Além disso, o candidato é mostrado como sendo o responsável pela “esperança do Bra-

sil” e salvador do povo. Este aspecto messiânico pode ser compreendido como a utilização da 

religiosidade do povo como aliado na defesa das ideias políticas. Ocorre fato parecido com 

Getúlio Vargas devido ao fato de eleitores colocarem a fotografia do presidente em suas salas, 

acompanhado por velas.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o início da propaganda política até os dias de hoje, o objetivo do jingle é o 

mesmo: transmitir uma mensagem com o intuito de ganhar apoio – seja de eleitores ou simpa-

tizantes de um modo geral – para causas defendidas por seus proponentes. Percebeu-se que, 

tanto os jingles do Corpus I quanto os do Corpus II são carregados de intenções semelhantes 

no que diz respeito ao objetivo de ganhar a aprovação da população para com algum candidato 

que se apresenta nas eleições ou que deseja melhorar sua imagem, como é o caso do presidente-

militar Médici. Observa-se, porém, diferença nos modos de dizer destes jingles e a forma com 

que foram construídos os aspectos retóricos e outros, por exemplo, de natureza melódica.  

Os jingles de Kennedy e Hitler mostram que, entre si, há semelhança no que diz 

respeito ao objetivo político uma vez que, enquanto Hitler buscava aprovação do povo para seu 

cargo de Chanceler da Alemanha, John Kennedy utilizava a propaganda política para conquistar 

eleitores visando ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ambos os jingles são caracterizados 

pela presença histórica em que estão inseridos, porém, as épocas entre os mesmos justificam 

sua abordagem diferente no que diz respeito às referências e inimigos utilizados – cita-se, por 

exemplo, a citação de Churchill por Hitler e de Nixon, representado pelo “cão desaparecido” 

no jingle de Kennedy.  

Os jingles de candidatos brasileiros do Corpus II foram, antes de mais nada, deci-

sivos na eleição dos presidenciáveis e utilizavam modos de composição diferentes entre si. Ge-

túlio Vargas apresentou em sua música eleitoral o aspecto da confiança devido ao seu extenso 

currículo na política brasileira. Enquanto isso, Juscelino é mostrado em sua música eleitoral 

como o salvador da nação através da conclamação de luta que é transmitida pela letra.  

Jânio Quadros utilizou-se do símbolo da vassoura para transmitir seus ideais e, até 

mesmo em seu jingle conseguiu passar a imagem do objeto como aliada na “varredura da cor-

rupção nacional”. A música de Médici, apesar de ser veiculada em uma época de Ditadura 

Militar e ter em sua melodia marcas militares – referências ao hino Nacional, por exemplo -, 

explorou, a exemplo da mensagem do jingle de Jânio, conteúdos relacionados com a felicidade 

do povo brasileiro. 

O jingle de Collor apresentou o candidato como um membro do povo, onde “gri-

tava” com toda a nação por mudanças no país. Percebeu-se um caráter otimista na música ao 

mesmo tempo em que se verificaram muitos aspectos que exortavam a importância do povo na 



78 

 

 

 

letra através de afirmações como “o Brasil novo que vai chegar”. Este tipo de abordagem tam-

bém foi identificado na composição do jingle de Fernando Henrique Cardoso ao utilizar-se do 

bordão “levante a mão e vamos lá”. 

Os jingles de Lula e Dilma mostraram-se apoiados na mesma ideia de mensagem: 

a luta do político por um país melhor. O que se observa, porém, é que, enquanto Lula fala sobre 

o trabalho que já foi feito e as melhorias encontradas no país, Dilma é acompanhada pelo apoio 

do ex-presidente – e parceiro de partido – na continuação do desenvolvimento nacional. 

Todos os capítulos aqui inseridos oferecem contribuições para a realização desta 

monografia. A revisão de estudos mostrou-se importante ao descrever vários aspectos sobre a 

pesquisa dos jingles no contexto da propaganda política. O capítulo teórico, por sua vez, forne-

ceu a ferramenta dos conceitos para a análise das mensagens dos Corpus I e II. 

Procurou-se mostrar como algumas características de mensagens elaboradas há dé-

cadas foram retomadas nos jingles das propagandas políticas no Brasil. Buscou-se mostrar tam-

bém as diferenças e similaridades entre as músicas eleitorais situados nos universos aqui estu-

dados.  

Acredita-se que as características identificadas como semelhantes entre os jingles 

internacionais e os nacionais se justifica pela efetividade que as músicas históricas apresenta-

ram em suas épocas. Estas marcas são retomadas – com suas devidas adaptações – com o intuito 

de se repetir em campanhas políticas brasileiras o sucesso comunicacional e ideológico que os 

jingles do Corpus I apresentaram. Mesmo após quase oito décadas da primeira música anali-

sada, percebe-se que pouco mudou no que diz respeito à abordagem do jingle para com o pú-

blico e suas técnicas de composição – citação de inimigos, nacionalismo, populismo, estribi-

lhos, etc. 

Destacam-se nestas considerações finais alguns aspectos dos jingles de Hitler e 

Kennedy que se fazem presentes nas mensagens brasileiras estudadas nesta monografia. Os 

jingles de Juscelino Kubitschek e Médici apresentam letra e melodia inspirados no hino Naci-

onal Brasileiro. Este aspecto remete à música uma abordagem militar que visa oferecer ao ou-

vinte o sentimento de patriotismo. Esta mesma característica pode ser percebida no jingle “Sieg 

Heil Viktoria!”, de Adolf Hitler. O que se buscava na música de Hitler era o sentimento de que 

a luta pela nação valia a pena e, percebe-se este mesmo objetivo nos jingles de JK e Médici. 

Deve-se salientar que o governo de Emílio Médici ocorreu no período de Ditadura Militar, o 

que explica as presenças de aspectos que evocam proximidades entre as mensagens do presi-

dente-ditador e de Hitler.  
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Outra marca percebida nos jingles nacionais que também é vista nas músicas ma-

trizes de Kennedy e Hitler é o estribilho ao longo da sua letra. O nome do candidato Kennedy 

foi citado em seu jingle repetidas vezes enquanto a música de Hitler também apresentava a 

característica do estribilho com afirmações como “Avante, avante vitória”. Através da análise 

no capítulo anterior, percebeu-se que estas marcas de repetição estão presentes em todos os 

jingles do Corpus II. Este fato se deve pelo forte poder de fixação que a mensagem adquire ao 

ser repetida inúmeras vezes. 

Encontra-se também semelhança entre os jingles de Hitler e Jânio Quadros uma vez 

que ambos munem-se do símbolo como fator transmissor de ideias e projetos. Enquanto o líder 

nazista utilizava a suástica – ou cruz gamada – como reforço de seus objetivos políticos 

(TCHAKHOTINE, 1967), Jânio Quadros escolheu a vassoura como foco da imagem que gos-

taria de transmitir a seus eleitores, “varrer a corrupção do país”. 

A criação de inimigo está presente no jingle de Adolf Hitler quando citam-se nomes 

de Stalin, Churchill e Roosevelt. A criação de um inimigo auxilia um discurso à medida que 

uma personalidade política busca simpatizantes para sua causa – indivíduos estes que compar-

tilham dos mesmos pontos de vista sobre os mesmos inimigos. Esta ferramenta comunicacional 

foi utilizada também nas músicas de Juscelino e Jânio Quadros. Pertinentemente, verificou-se 

que tanto Fernando Henrique Cardoso quanto Lula e Dilma não apresentaram mensagens que 

fariam alusão aos inimigos visto que seus jingles estavam situados no contexto de reeleição ou 

de sucessão de membros do mesmo partido. 

Afirma-se que, através da análise feita nesta pesquisa, conseguiu-se perceber, além 

da força comunicacional do jingle, marcas de músicas mais antigas e pioneiras em mensagens 

mais contemporâneas. Desde Getúlio Vargas com sua utilização de estribilhos e intimação a 

Dilma Rousseff com a afirmação de que o país evolui com a candidata no poder, pode-se dizer 

que houve inspiração em mensagens mais antigas e históricas. Não é de hoje que teorias e téc-

nicas internacionais são utilizadas como base para conhecimentos nacionais e, o jingle pode ser 

citado como um importante exemplo da forma com que o mesmo se baseia em materiais ante-

riores de sucesso para o seu próprio êxito. 

Pode-se dizer que, através das décadas, a qualidade sonora do rádio e, consequen-

temente, dos jingles proporcionou novas ferramentas para a elaboração do mesmo – cita-se 

como exemplo a possibilidade de utilização de mais instrumentos, fato antes impossibilitado 

devido à baixa qualidade das ondas de rádio e dos aparelhos. Ademais, salienta-se que, mesmo 

com o advento da televisão e seu crescimento nas décadas de 50, 60 e 70, o rádio não deixou 
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de chamar atenção das pessoas que continuam a ouvi-lo, seja por lazer ou informação. Ainda 

hoje, o jingle é disseminado no rádio em épocas de propaganda política com o intuito de chegar 

ao eleitor na forma de música, material este que auxilia na fixação da mensagem e no senti-

mento de memória coletiva do eleitorado. 

No momento em que se conclui este trabalho, pode-se testemunhar nosso cresci-

mento tanto no aspecto teórico quanto nas técnicas que foram utilizadas para análise dos mate-

riais, objeto desta pesquisa. Através dos conhecimentos adquiridos ao longo de um ano, pôde-

se encontrar marcas nos materiais analisados que possibilitaram dar-se resposta para o problema 

de pesquisa. Espera-se que esta monografia contribua, de alguma forma, para futuros estudos 

no meio acadêmico que têm como objeto o jingle e falam sobre a propaganda política e sua 

importância na comunicação política nacional e mundial.  
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