
 

 

RESPONSABILIDADE ÉTICA NO USO DOS JINGLES POLÍTICOS: A CAMPANHA 

ELEITORAL DE 2016 PARA PREFEITO EM BELÉM DO PARÁ
1
 

 

Rodolfo Silva MARQUES
2
 

Bruno CONCEIÇÃO
3
 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil 
 

 

RESUMO 

As campanhas eleitorais no Brasil são marcadas por promessas feitas pelos políticos que 

dificilmente são passíveis de serem concretizadas. Qual o papel da propaganda eleitoral para 

mostrar as promessas dos candidatos de forma responsável e ética? Nossa hipótese é de que 

nos jingles já aparece esse caráter irresponsável dos candidatos em fazerem promessas de 

improvável realização durante o mandato. Para fazer uma análise da ética na propaganda 

política, realizamos um estudo de caso dos jingles dos dois candidatos ao cargo de prefeito, na 

cidade de Belém do Pará, que foram ao segundo turno nas eleições municipais de 2016, quais 

sejam, Zenaldo Coutinho (PSDB) e Edmilson Rodrigues (PSOL). Os resultados indicam que 

as promessas contidas nos jingles ferem com a responsabilidade que gestores públicos devem 

ter com os anseios da população. 
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1. INTRODUÇÃO  

A eleição municipal de 2016 em Belém, capital do estado do Pará, entrou no espectro 

da polarização político-ideológica e na rivalidade entre os candidatos nas promessas feitas na 

campanha eleitoral. As campanhas eleitorais no Brasil são marcadas por promessas 

demagógicas, feitas pelos políticos, que dificilmente são passíveis de serem concretizadas 

(ALDÉ e DIAS, 1998; ALMEIDA, 1999; CARVALHO, 1999). No entanto, a classe política 

continua colocando para a população uma agenda de políticas públicas e de obras de difícil 

concretização durante os mandatos para cargos representativos. Qual seria, então, o papel da 

propaganda eleitoral para mostrar as promessas dos candidatos de forma responsável e ética? 

                                                           
1
Trabalho apresentado no Trabalho apresentado no VIII Pró-Pesq PP – Encontro de Pesquisadores em 

Publicidade e Propaganda. De 24 a 26/05/2017. CAC/UFPE. 
2
Mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela UFPA e Doutorando em Ciência Política pela 

UFRGS. Docente da Universidade da Amazônia (UNAMA) e da Faculdade de Estudos Avançados do Pará 

(FEAPA). Servidor Público (Analista Judiciário do TJPA). E-mail: rodolfo.smarques@gmail.com. 
3
Mestre em Ciência Política pela UFRGS. Doutorando em Ciência Política pela UFRGS. E-mail: 

brunopolitica@gmail.com. 



 

 Considerando as funções essenciais da propaganda, toda comunicação publicitária 

deve atingir no mínimo três objetivos essenciais. Primeiramente, tornar a marca conhecida, ou 

a consciência da marca chamada de o brand-awareness. A marca, ao ser reconhecida pelos 

clientes potenciais deve estar associada a um determinado produto. A consciência de marca 

está ligada à percepção dos consumidores em diferenciar de forma correta uma marca a que 

tenham sido expostos. No caso eleitoral, existem as marcas partidárias e o histórico do 

político em relação àquele cenário, além da significação que ele gera ao consumidor-eleitor 

(LIMA,1988; MANHANELLI, 1988; PERCY & ROSSITER, 1992). 

 Em segundo lugar, a propaganda dever gerar a lembrança sobre a mensagem 

publicitária, ou seja, o recall. É o índice de recordação das propagandas, dos produtos ou dos 

conceitos. A maneira como a mensagem é guardada pelo seu consumidor em sua memória 

afetiva e de que maneira este diferencia a marca/mensagem em relação às demais. No 

contexto eleitoral, é a lembrança sobre as campanhas e mandatos anteriores e seus argumentos 

midiáticos. Em último lugar, a propaganda precisa estimular a experimentação (trial). Após 

tornar a marca conhecida e gerar a lembrança sobre a mensagem publicitária, é função 

essencial da propaganda despertar a atitude do consumidor, o estímulo à experimentação ao 

conhecer aquele produto, marca ou serviço. Ainda no contexto eleitoral, a experimentação 

refere-se à escolha do voto em determinado candidato, partido ou projeto, e que pode ser 

gerada por uma série de aspectos inerentes à propaganda (cores, músicas, carisma pessoal do 

candidato, etc.).  

 Neste sentido, busca-se aqui uma análise sobre o uso de um dos elementos da 

propaganda política eleitoral que são os jingles políticos para as campanhas eleitorais dos 

candidatos à Prefeitura de Belém em 2016. Nossa hipótese é de que nos jingles já aparece 

esse caráter irresponsável dos candidatos em fazerem promessas na propaganda eleitoral 

difícil de se concretizarem durante o mandato. De maneira objetiva, a análise se centra nos 

dois principais candidatos que foram ao segundo turno no pleito de 2016 na capital do Pará: 

Zenaldo Coutinho (PSDB), prefeito reeleito em 2016 e que está no seu segundo mandado em 

Belém; e Edmilson Rodrigues (PSOL), deputado federal que foi prefeito de Belém entre 1997 

e 2004 e perdeu as duas últimas eleições para Zenaldo Coutinho. O artigo divide-se em três 

seções. Na primeira seção, abordamos aspectos teóricos sobre o marketing político e a 

propaganda eleitoral. Na segunda seção salientamos a relevância dos jingles na campanha 

eleitoral. Na terceira seção temos a análise dos jingles dos dois candidatos. Ao final, as 

conclusões desta pesquisa.   



 

 

2. A PROPAGANDA POLÍTICO-ELEITORAL 

O marketing político atua em um ambiente amplo, considerando vários aspectos, como 

a política, a legislação, os órgãos governamentais, partidos, além de fatores econômicos e 

jurídicos. O marketing eleitoral, o marketing político e propaganda eleitoral fazem parte de 

um mesmo esforço para obter sucesso junto à sociedade. O voto é um somatório entre 

aspectos políticos e das ações de marketing (ALMEIDA, 1999). O marketing político é 

entendido como o uso dos princípios do marketing na atividade política, considerando 

governos, partidos ou personalidades políticas. Na obra "Voto é Marketing; o resto é 

política", Jacques Sequela (1992) apresenta alguns princípios estratégicos do marketing 

político com aplicabilidade real nos processos eleitorais, tais como 

 

Quadro 1: Princípios estratégicos de marketing político e análise 

Princípios Análise 

Conheça o que pensa o eleitor, antes de 

partir para a sua conquista. 

Neste caso, a compreensão da "mente do 

eleitor" indica caminhos para sobre o que ser 

abordado na propaganda 

Não basta ter o perfil desejado pela 

população, é preciso associar sua imagem ao 

povo antes dos adversários. 

Contemplar características positivas do 

candidato antes que a concorrência, com o 

uso apelos midiáticos, é um caminho que 

historicamente dá certo. 

Procure maximizar os pontos favoráveis e 

minimizar as falhas, se possível convertendo 

as falhas em virtudes 

É necessário deixar em evidência os 

aspectos positivos mais relevantes, deixando 

os problemas existentes em uma escala 

secundária. 

Procure antecipar o ciclo de ideias e 

aspirações que predominará no momento da 

eleição 

Entender o que é o partido temático do 

processo eleitoral, buscando as mais 

relevantes demandas do eleitor e pautas da 

sociedade. 

O eleitor sempre associará o candidato a 

continuidade ou mudança. Compatibilize sua 

imagem com a tendência predominante, 

Mudança e continuidade são temas e 

argumentos comumente utilizados nas 

campanhas eleitorais; em cada contexto, o 



 

respeitando os limites impostos por sua 

personalidade 

eleitorado pode se mobilizar para um lado ou 

para outro, buscando personificar tal 

tendência em algum dos candidatos 

Concentre seu discurso na valorização e 

unidade do partido 

Embora com menor relevância e importância 

na realidade brasileira, os discursos 

partidários têm seu peso na escolha do 

eleitor. 

Redirecione forças para os segmentos que 

apresentam maior potencial de votos 

Redutos eleitorais, considerando os aspectos 

psicográficos, demográficos e geográficos 

podem indicar o caminho da vitória eleitoral 

Fonte: Jacques Sequela (1992). 

 

 Neste sentido, considerando-se o modelo apresentado por Sequela (1992) no quadro 1, 

a propaganda eleitoral continua sendo um caminho relevante para a decisão do voto por parte 

do eleitor, mas, no caso brasileiro, em especial no caso do Pará, vem perdendo um pouco de 

espaço por outros fatores contextuais e mercadológicos. No pleito eleitoral de 2016, as 

campanhas municipais foram mais baratas, mais curtas e com maior grau de fiscalização em 

relação aos outros processos de escolha nas eleições anteriores. As regras atuais foram 

definidas na Lei 13.165/15 apelidada de "Minirreforma Eleitoral".  

 A Minirreforma Eleitoral (PL 5735/13) foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 

setembro de 2015, e sancionada pela então presidente Dilma Rousseff. Essas novas regras 

trouxeram uma mudança importante em relação ao tempo de campanha, qual seja: a 

campanha total passou de 90 para 45 dias e o tempo de propaganda eleitoral em mídias 

eletrônicas, rádio e televisão, passou de 45 para 35 dias. No primeiro turno, as propagandas 

foram divididas com 3 dias (terças, quintas e sábados) para as campanhas proporcionais 

(vereadores) e 3 dias (segundas, quartas e sextas) para as eleições majoritárias (prefeitos). O 

tempo de propaganda se manteve proporcional à representatividade dos partidos e coligações 

na Câmara dos Deputados. Metade do tempo da propaganda diária também foi dedicada às 

inserções dentro da programação das emissoras de rádio e televisão.  

Ao lado disso, a Lei 13.165/15 proibiu também o financiamento eleitoral por meios de 

empresas ou pessoas jurídicas e definiu a redução dos custos oficiais das campanhas, que 

passaram a ser financiadas de forma exclusiva com doações de pessoas físicas e recursos do 

Fundo Partidário. A legislação também definiu o limite máximo de 10% dos rendimentos 



 

brutos do doador no ano anterior às eleições. Os candidatos tiveram de gastar menos, 

oficialmente, que o maior valor declarado pelas candidaturas nas eleições anteriores. 

 No pleito de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou uma força-tarefa, em 

parceria com a Receita Federal e com o Banco Central com o objetivo de fiscalização das 

prestações de contas, apresentadas pelos próprios candidatos. Alguns especialistas em 

campanha eleitoral identificaram, de maneira relativa, a diminuição nos custos das 

campanhas, inclusive nas equipes dos candidatos. A minirreforma eleitoral também regulou o 

uso da mídia via internet, através de redes sociais, aplicativos e sites de campanha, e, também, 

mensagens de texto com a proibição da divulgação de boatos, calúnias e do uso de robôs, 

além do pagamento pela divulgação de mensagens. A redução do período de campanha na 

televisão e no rádio causou uma mudança de estratégia dos candidatos. É nesse espaço de 

mudança na forma de fazer campanha que uma ferramenta de marketing político cresce em 

visibilidade: o jingle. 

 

3. OS JINGLES POLÍTICO-ELEITORAIS 

Os jingles como ferramentas publicitárias são músicas criadas para promover um 

produto, uma marca, um serviço ou uma ideia. As músicas podem ser totalmente originais ou 

podem se basear em composições preexistentes, as chamadas "paródias". O conteúdo 

geralmente é usado em propagandas de rádio ou de televisão e, hoje em dia, também pode ser 

consumido via internet por meio de tablets, notebooks ou mesmo smartphones. O jingle 

publicitário tem por objetivos chamar a atenção do público e cativar as pessoas que estão 

escutando a peça publicitária. No geral, o conteúdo é "sacrificado" em nome da forma, para 

que letras e melodias simples prevaleçam, facilitando a memorização e a recordação 

inconsciente de quem ouve os jingles (QUEIROZ, 1999; SANTA RITA, 2001; TORQUATO, 

2002; RAUPP, 2002). Dentro desse contexto, os jingles na propaganda eleitoral são músicas 

curtas que tendem a fortalecer os aspectos positivos do candidato, como o nome, o conceito, o 

slogan e as propostas para aquele público eleitor. Além disso, os jingles são usados como 

estratégia para que os políticos novatos sejam reconhecidos perante os eleitores em um 

cenário de forte competitividade nas eleições municipais. 

 Na história das eleições brasileiras, existem campanhas que marcaram profundamente 

o processo eleitoral, em especial a primeira após à redemocratização, em 1989. Luís Inácio 

Lula da Silva, do PT, concorreu em 5 eleições presidenciais, tendo vencido em 2002 e em 

2006 e teve os jingles "Lula lá" e "Deixa o homem trabalhar" como argumentos fortes em sua 



 

campanha. Em nível local, no Pará, a campanha vitoriosa de Duciomar Costa (PTB) à 

Prefeitura de Belém-PA, em 2004, teve em seus jingles pontos fundamentais da campanha, 

com os motes "Dudu, um homem bom" e "Sou Belém, sou Pará, sou Duciomar". A música 

"Dudu", inclusive, foi uma paródia e uma música muito conhecida pelo público local, brega 

"Dudu", interpretado pelos grupos "Xeiro Verde" e "Calypso". 

A análise comparativa aqui busca apontar os elementos de cada campanha eleitoral, da 

disputa de 2016 em Belém-PA, focando os jingles políticos de Zenaldo Coutinho e de 

Edmilson Rodrigues. Analisam-se elementos como a sonoridade, a possibilidade de recall em 

campanhas anteriores dos dois candidatos, a chance real de influência na escolha do voto e a 

responsabilidade ética dessas músicas com a realidade de governo da cidade. No anexo, ao 

final do texto, apresentamos também breves relatos de dois profissionais de marketing 

político do Pará, e que têm muito experiência no cenário eleitoral paraense, que atuaram nas 

campanhas eleitorais dos dois oponentes em 2016. Orly Bezerra trabalhou na campanha de 

Zenaldo Coutinho, enquanto Francisco Cavalcante trabalhou na campanha de Edmilson 

Rodrigues. 

 

4. OS CANDIDATOS A PREFEITO DE BELÉM-PA, SUAS CAMPANHAS E 

JINGLES 

Sendo assim, passa-se a discutir a campanha eleitoral majoritária à Prefeitura de 

Belém. Foram nove os candidatos que disputaram eleição em primeiro turno, representando 

seus partidos
4
 e coligações. A seguir, apresentamos, brevemente, os candidatos identificados 

com os seus motes de propaganda eleitoral: a) Zenaldo Coutinho (PSDB) era o candidato à 

reeleição na capital paraense. Teve experiência anterior como vereador de Belém, Deputado 

Estadual pelo Pará, Deputado Federal, além de ter sido chefe da Casa Civil do Governador 

Simão Jatene, em 2011. Zenaldo explorou, em sua campanha eleitoral vitoriosa em 2012 o 

conceito dos 3 "S": Saúde, Segurança e Saneamento; b) Edmilson Rodrigues (PSOL) é 

Deputado Federal, tendo sido deputado estadual em dois mandatos e prefeito de Belém no 

período entre 1997 e 2004. Ele foi derrotado na campanha eleitoral de 2012 para Zenaldo 

Coutinho; c) Eder Mauro (PSD) é Deputado Federal o seu primeiro mandato eletivo e 
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também delegado de polícia. A segurança pública foi o mote principal de sua campanha. O 

deputado é considerado como membro da chamada "bancada da bala" no Congresso 

Nacional; d) Úrsula Vidal (REDE) é jornalista com grande popularidade entre os mais 

jovens, sendo a "surpresa eleitoral" com 10,29% dos votos válidos dos eleitores. Disputou sua 

primeira eleição em 2016 e, no segundo turno, optou por apoiar o candidato Edmilson 

Rodrigues, participando inclusive de palanques do candidato; e) Carlos Maneschy (PMDB) é 

professor universitário, foi Reitor da UFPA no período 2008-2016 (2 mandatos). Disputou seu 

primeiro pleito eleitoral em 2016, apoiando Edmilson Rodrigues no segundo turno das 

eleições; f) Regina Barata (PT) já foi vereadora e deputada estadual e tem longa carreira na 

militância política pelo Partido dos Trabalhadores e também nos meios jurídicos. Apoiou 

Edmilson Rodrigues no segundo turno das eleições; g) Lélio Costa (PC do B), Cléber 

Rabelo (PSTU), e Professor Ivanildo (PRTB) foram outros concorrentes, mas não tiveram 

nenhum destaque ou relevância prática na campanha ou nas votações, assim como no 

posicionamento no segundo turno eleitoral.  

 Agora passamos para a análise específica da propaganda eleitoral dos candidatos que 

passaram para o segundo turno das eleições em Belém. No primeiro turno das eleições, 

Zenaldo Coutinho conquistou 241.166 votos, ou 31,02% dos votos válidos dos eleitores. Na 

sua campanha de reeleição, ele ressaltou as melhorias que foram feitas na cidade e o projeto 

do BRT - ônibus rápido - para melhorar a mobilidade dentro da cidade. Na figura 1, temos 

uma das imagens que circularam do candidato à Prefeito de Belém na mídia. Na imagem, o 

candidato Zenaldo Coutinho teve em sua campanha eleitoral a exploração da cor amarela, da 

exposição em destaque do número 45 do PSDB, e do ar simpático costumeiro nos últimos 

anos de propaganda política. 

Figura 1: Imagem básica de Zenaldo Coutinho em todas as mídias 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=soH_0d_JB90 



 

 Quanto ao jingle da campanha, com duração de 3´14 minutos, o compositor foi 

Edilson Moreno, um dos principais compositores de jingles do Pará e que há vários pleitos 

trabalha com as campanhas majoritárias do PSDB. O ritmo musical mistura melody e rap e 

explora a sonoridade da letra "Z", as obras realizadas no primeiro mandato de Zenaldo 

Coutinho, e a "necessidade" de se "avançar mais e melhor".  

 Durante o processo eleitoral houve várias questões jurídicas contra o candidato 

Zenaldo Coutinho que teve uma cassação momentânea da sua candidatura. A sua propaganda 

eleitoral mesclava conceitos de gestão moderna, de seu atual mandato, com promessas de 

campanha para caso um novo mandato fosse concedido pelo voto popular. Um dos pontos foi 

exatamente a utilização, na campanha, do slogan "Belém no Rumo Certo", guardando 

similaridade com o slogan da administração precedente de Zenaldo na Prefeitura de Belém, 

"Fazendo do jeito certo". A letra da música está descrita abaixo: 

 

Belém no rumo certo. Do jeito certo.  

Com seriedade com a nossa gente 

Vem, vem! 

No rumo certo, vem com Zenaldo também 

No rumo certo, pra fazer mais e melhor por Belém 

Vem, vem, vem! 

 

Refrão 

45 eu quero mais! 45 eu quero mais! 

45 eu quero mais, Zenaldo Prefeito, pra frente se vai... 

45 eu quero mais! 45 eu quero mais! 

45 eu quero mais, Zenaldo Prefeito, pra frente se vai... 

Mais, mais! 

Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo... 

45 eu quero mais! 

Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo... 

Melhor pra Belém do Pará. 

 

Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo... 

45 eu quero mais! 

Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo... 

Pra fazer mais e melhor vai fazer 

Em Icoaracy vai chegar o BRT 

Zenaldo fez a Estação do Mangueirão  

E a nova Augusto Montenegro, meu irmão 

 

Fez novo o PSM da 14 

E fez novas UPAS pra gente atender 

 

Por isso eu voto Zenaldo, meu povo. 

Melhor pra Belém, melhor pra você. 

Melhor pra você... 



 

 

Ele fez, ele faz, vai fazer muito mais 

Ele fez, ele faz, vai fazer muito mais 

Ele fez, ele faz, vai fazer muito mais 

Ele fez, ele faz, vai fazer muito mais 

 

Mais, mais! 

Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo... 

45 eu quero mais! 

Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo... 

Melhor pra Belém do Pará. 

 

Mais, mais! 

Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo... 

45 eu quero mais! 

 

Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo, Zenaldo... 

Mais ciclofaixas e mais ciclovias 

Propaz Belém e o cheque-moradia 

A macrodrenagem da Estrada Nova 

Belém mais bonita e bem mais formosa. 

Já fez 9.000 moradias, povão. 

E fez muito mais pela educação. 

E tem mais asfalto, iluminação. 

Eu voto Zenaldo, tenho opinião! 

 

Refrão 

 

Mais Zenaldo, aê! Faz o Z, faz o Z, faz o Z que que quero ver 

Mais Zenaldo, aê! Faz o Z, faz o Z, faz o Z, Zenaldo, aê! 

Mais Zenaldo, aê! Faz o Z, faz o Z, faz o Z que que quero ver 

Mais Zenaldo, aê! Faz o Z, faz o Z, faz o Z, Zenaldo, aê! 

 

O jingle da campanha vitoriosa de Zenaldo Coutinho não teve grande aderência no 

público, em especial porque abordou algumas promessas que claramente não teriam 

viabilidade prática. A obra do BRT, um dos principais pontos de controvérsia, sempre teve 

como premissa a acessibilidade urbana através do transporte coletivo, ligando o centro da 

cidade aos distritos de Icoaracy (como citado no jingle) e Outeiro, além da entrada da cidade. 

A questão é que essa promessa dificilmente será cumprida por limitações orçamentárias e 

técnicas, como até já anunciado pelo prefeito reeleito logo após à campanha. A mesma 

questão das promessas não cumpridas está nas ciclo-faixas e ciclovias, praticamente 

desconsideradas na primeira gestão do prefeito Zenaldo Coutinho.  

Há, portnto, uma "renovação" de promessas neste jingle, como a ampliação do 

programa social "Propaz Belém" e do pagamento de cheque-moradia para famílias de baixa 

renda, além da macrodrenagem da Estrada Nova, região alagada de Belém com grande 



 

contingente populacional. Foram avanços não realizados no primeiro mandato e que contaram 

com a descrença da população em geral. Ou seja, o candidato Zenaldo Coutinho propunha na 

sua música de campanha melhorias e realizações fora do alcance real de sua gestão. A 

responsabilidade ética com o cumprimento de políticas públicas ou melhorias na cidade 

estava seriamente competida neste jingle de campanha.  

 Por outro lado, a coligação "Juntos pela Mudança", liderada por Edmilson Rodrigues, 

usou como argumento para contestar a campanha de Zenaldo Coutinho a Lei 9.504/97, que se 

refere ao uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens associadas ou 

semelhantes às usadas por órgãos do governo, empresas públicas ou sociedades de economia 

mista. Na figura 2, temos a imagem do candidato do PSOL. Aparece na imagem a exploração 

da cor lilás suavizada, o número 50 do PSOL sem forte relevo, e a postura sorridente e 

confiante do candidato. 

 
 

Figura 2: Imagem básica de Edmilson Rodrigues em todas as mídias 

 

Fonte: http://psol50sp.org.br/blog/2016/09/28/em-belem-edmilson-rodrigues-do-psol-lidera-a-pesquisa-de-

intencao-de-votos/ 

 

 Na sua plataforma de campanha promovida através da propaganda eleitoral, o 

candidato explorou a memória de suas administrações anteriores, o anseio de mudança da 

população e a necessidade de fazer um governo mais progressista e alinhado às demandas da 

esquerda política. No primeiro turno das eleições, conquistou 229.346 votos, ou 29,50% dos 

votos válidos dos eleitores. Em sua campanha eleitoral também contemplou a diversidade, 

protagonizada pela comunidade LGBT, o uso do mote "ED50" e o a abordagem da mudança e 



 

de sua experiência anterior como prefeito de Belém. O jingle, com 3´14 de duração teve a 

seguinte letra: 

 

Ed, Ed, Ed, Ed... é 50... é 50! Voto do Povão 

Ed, Ed, Ed, Ed... é 50, aguenta! 

Ed, Ed, Ed, Ed... é 50... é 50! 

Ed, Ed, Ed, Ed... é 50, 50... aguenta! 

 

Edmilson 50 é melhor pra Belém do Pará 

50, Edmilson, voto pra ganhar... 

Edmilson 50 é melhor pra Belém do Pará 

50, Edmilson, voto pra ganhar... 

 

Refrão 

 

50 é segurança e participação, o voto do povão 

50 é mais saúde, é mais educação.  

50, Edmilson, eu não abro mão, eu não abro mão! 

50, Edmilson, eu não abro mão, eu não abro mão! 

 

Refrão 

 

Edmilson 50 é melhor pra Belém do Pará 

50, Edmilson, voto pra ganhar... 

Edmilson 50 é melhor pra Belém do Pará 

50, Edmilson, voto pra ganhar... 

 

50 é segurança e participação, o voto do povão 

50 é mais saúde, é mais educação.  

50, Edmilson, eu não abro mão, eu não abro mão! 

50, Edmilson, eu não abro mão, eu não abro mão! 

 

 O jingle, cantado por uma voz feminina e com um coro como back-ground, ou seja, 

música de fundo em peças publicitárias eletrônicas, usou também o melody como ritmo 

musical e explorou, em especial, a memória afetiva do eleitor em relação ao ex-prefeito 

Edmilson, gerando uma intimidade com o uso do apelido somado ao número do candidato 

(ED-50), além de argumentos como os temas da educação e da saúde. No entanto, não há 

promessas concretas no jingle do candidato que pode sinalizar um compromisso do candidato 

em não iludir a população já que o candidato fora prefeito anteriormente, ou seja, sabe que os 

recursos que a máquina estatal recebe de uma gestão para outra são escassos ou deficitários, 

portanto, anunciar projetos que não poderão ser cumpridos é temerário. Assim, temos duas 

posturas antagônicas dos candidatos em relação a suas inserções musicais na campanha 

eleitoral, embora ambas sejam personalistas. De um lado, um candidato preocupado com 



 

realizações de promessas de melhorias na cidade e, de outro lado, um candidato preocupado 

em questões mais abrangentes (saúde, educação, segurança, etc.) sem, contudo, apresentar 

uma resposta pronta para essas demandas.  

  

5. CONCLUSÕES 

A partir do que foi apresentado, e considerando-se todos os elementos aqui abordados 

como a vitória de Zenaldo Coutinho (PSDB) e o uso do jingle na propaganda eleitoral 

apontam-se, a seguir, algumas conclusões. As campanhas eleitorais no Brasil são marcadas 

por promessas feitas pelos políticos que dificilmente são passíveis de serem concretizadas. No 

entanto, a classe política continua colocando para a população uma agenda de políticas 

públicas de difícil concretização. Qual foi o papel da propaganda eleitoral para mostrar as 

promessas dos candidatos de forma responsável e ética na capital paraense? Os resultados 

indicam que as promessas contidas nos jingles ferem com a responsabilidade que gestores 

públicos devem ter com os anseios da população. 

 No caso do Pará, em especial em sua capital, o recall do candidato à reeleição Zenaldo 

Coutinho e o seu discurso de continuidade ("não trocar o certo pelo duvidoso") e o suporte, 

direto ou indireto, da máquina pública, que teve muito mais recursos financeiros disponíveis, 

foram fatores preponderantes para a vitória no pleito de 2016, sem, entretanto, estar conectada 

com uma responsabilidade ética de promessas que podem ser realizáveis à longo prazo.  

Por fim, a campanha eleitoral mais curta, e com tantas restrições na ação de marketing 

dos candidatos, não gera no eleitor muito tempo de lembrança em relação às peças 

publicitárias impressas, ao contrário dos jingles. O crescimento da Internet e das mídias 

sociais como canais para a difusão rápida dos argumentos, ou propostas, das campanhas 

eleitorais mostram uma tendência de maior uso dos jingles como forma de realçar, de maneira 

barata, a visibilidade do candidato em que pese que as promessas contidas na música possam 

ser inviáveis. 
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APÊNDICE 

 

Figura 3: Fotos de Orly Bezerra (à esquerda) e Francisco Cavalcante (à direita) 

 

Fonte: www.jesocarneiro.com.br/politica/nem-pt-nem-psol-terao-marqueteiro-na-campanha-deste-ano-em-

santarem.html 

 

 Foram colhidos, pelos autores deste artigo, depoimentos dos dois principais 

especialistas em Marketing Político do Pará. Orly Bezerra, que atuou na campanha do PSDB, 

e Francisco Cavalcante, que contribuiu com a campanha do PSOL, indicam que a propaganda 

eleitoral em um período mais curto indica um deslocamento progressivo das campanhas, 

saindo das mídias tradicionais exclusivamente e caminhando para as mídias alternativas, em 

especial considerando-se a Internet e as redes sociais em dispositivos móveis.  

 Ambos também reforçaram a ideia de que os jingles políticos são importantes para a 

solidificação das marcas e dos candidatos, mas que há outros aspectos que têm um peso 

maior, como o recall dos próprios políticos e as demandas sociais mais existentes. O pleito 

eleitoral para a Prefeitura de Belém foi muito acirrado, nos números finais e na rivalidade 

entre as duas campanhas.  

 A questão jurídica também teve importante peso no processo eleitoral, com as 

cassações momentâneas da candidatura de Zenaldo Coutinho. Essa questão atrapalhou muito 

a campanha eleitoral, como destacou Francisco Cavalcante. Para Orly Bezerra, as melhorias 

realizadas por Zenaldo Coutinho tiveram fator preponderante na campanha e na decisão do 

eleitor. 


