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Resumo 
 
Ainda na vigência da ditadura militar brasileira, governador de estado foi o primeiro 

cargo do poder executivo a recuperar o status “eleito através do voto direto e 

popular”. Este artigo faz um retrospecto da campanha de Jair Soares no Rio 

Grande do Sul em 1982. A partir de um anúncio de página dupla publicado no 

jornal Zero Hora, no centro da edição dominical, véspera da eleição, e no dia 

seguinte, o da própria, estudamos os elementos imagéticos – fotografias - e 

textuais - título, textos, slogan e assinatura - para compreender algumas das 

estratégias e a estética da candidatura que logrou êxito no sul do Brasil após 20 

anos de hiato no exercício democrático. Os fundamentos teóricos privilegiam 

autores da propaganda, da política e da fotografia; as orientações metodológicas 

vêm da história documental e da história oral, com técnicas de análise de discurso, 

de conteúdo e da imagem fotográfica.    

 

                                                            

1 Colaboraram com a pesquisa para a redação deste artigo as estudantes Aline Piffero Becker e 
Josiléia Lisandra Kieling  do curso de Publicidade e Propaganda da Fabico/ UFRGS.   
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Introdução  
 
A Publicidade e a Propaganda2 são importantes vetores para a democracia3 dada 

a capacidade de ligar e aproximar candidatos, governantes e cidadãos. 

Indispensáveis para a ação e a estratégia política e eleitoral, ambas têm caráter 

interdisciplinar e transversal, dialogam com o contexto histórico, social, cultural, 

político, econômico e tecnológico e articulam-se sob a forma de campanhas. E 

nestas os anúncios, e suas fotografias junto a  elementos textuais, são essenciais 

pois representam e produzem sentidos.   

 

Este artigo propõe estudar a comunicação política de Jair Soares, governador 

eleito pelo Partido Democrático Social (PDS) no Rio Grande do Sul (RS), em 

1982, exercício que possibilitará apreender uma parte da história, nela instalar um 

lugar de memória desse período que denominamos democracia recente e assim 

compreender o apelo final do candidato que veio a ser eleito.  

 

                                                            

2 Entendemos propaganda como ideológica e muito mais ampla do que a publicidade com fins 
comerciais e pragmáticos, como o de eleger um candidato.  
3 O sistema democrático busca promover, entre outros, a cidadania, o desenvolvimento social e 
econômico de um país. A democracia garante o exercício legítimo do poder político, é um sistema 
de governo mais civilizado, embora nascido marginalmente na história, ao lado dos impérios 
despóticos, das tiranias, das aristocracias, dos sistemas de castas, e que permanece marginal, a 
despeito da universalização da aspiração democrática. A trajetória da democracia moderna é 
produto de uma história incerta, que comporta avanços e recuos, na qual emergiram, se firmaram e 
se desenvolveram seus princípios: liberdade, justiça, igualdade, justeza, equidade, soberania do 
povo, obediência às leis e regras, e a transferência periódica de soberania a eleitos (THOMPSON, 
1998; MORIN, 1995; HELLER, 1998). 
 



 

 

Para a reflexão selecionamos um anúncio de jornal bastante singular, ainda mais 

se comparado aos atuais limites da legislação eleitoral brasileira4. A peça ocupou 

as páginas centrais do tablóide Zero Hora (ZH)5 com impressão em sentido 

inverso ao de manuseio/leitura do jornal. Consideramos que os elementos que 

constituem essa peça - fotografias e o conjunto slogan, texto, assinatura - 

sintetizam o posicionamento, as estratégias e a imagem idealizada para o 

candidato Jair Soares conquistar voto dos gaúchos. O jornal adquire relevância na 

campanha, pois naquele período a lei permitia exibir na televisão apenas o 

“santinho eletrônico” - fotografia do candidato no vídeo enquanto seu currículo era 

lido por locutor em of. Às peças publicitárias veiculadas em diários impressos 

como ZH caberia a função de registrar e fixar a mensagem-imagem dos 

candidatos.  

 

Os fundamentos teórico-metodológicos seguem orientações da pesquisa histórica 

documental e da história oral, com autores da Comunicação, da Política e da 

História, buscamos o contexto e principais conceitos de campanha eleitoral, 

propaganda e fotografia. A abordagem é qualitativa, usamos fontes primárias e 

secundárias e integramos à análise da peça o depoimento de Jair Soares (2013), 

coletado em mais de três horas de entrevista presencial, e ainda as suas 

memórias impressas em livro (SOARES, 2012).  

 

A metodologia para trabalhar o material empírico inclui os métodos de análise de 

conteúdo, de discurso e segue “Proposta de Modelo de Análise da Imagem 

                                                            

4 A Lei Eleitoral 9.504/97 (TSE, 2010) instrui sobre a propaganda eleitoral na imprensa: permite 
veiculações até a antevéspera das eleições, no espaço máximo, por edição, e individualmente por 
candidato, partido ou coligação, de um oitavo de página de jornal padrão e de um quarto de página 
de revista ou tablóide, este último caso de ZH. Tais limites legais visam conferir igualdade entre os 
grandes e os pequenos partidos.  
5 Zero Hora tem formato tablóide (28cm x 32cm) e é o principal diário impresso do Grupo RBS 
(Rede Brasil Sul), maior e cinquentenária rede de comunicação do sul do Brasil, afiliada da Rede 
Globo.  
 



 

 

Fotográfica” disponibilizada pela Universidade Jaime I (FELICI, 2014). Nela são 

analisadas as categorias: 1. Nível contextual da imagem; 2. Nível morfológico da 

imagem; 3. Nível compositivo da imagem; 4. Nível enunciativo da imagem. Dentro 

de cada nível há subcategorias, algumas são contempladas neste estudo.  

 

O texto divide-se em cinco partes, segue esta a que contextualiza a eleição de 

1982; o item 3 faz resumo da biografia política de Jair Soares; o quarto discorre 

sobre a campanha deste para o executivo do RS naquele ano, apresentando a 

estrutura, as estratégias de marketing e os argumentos políticos do candidato do 

PDS. A parte seguinte analisa o   anúncio veiculado em Zero Hora para ao final 

tecermos algumas considerações sobre este que foi o apelo derradeiro da 

campanha. 

 
O contexto político e comunicacional   
 
O Rio Grande do Sul antes do último período de ditadura militar no Brasil (1964-

1985) havia experimentado a força da comunicação midiática com a “Campanha 

da Legalidade”, empreendida pelo governador Leonel Brizola, em 1961, para 

denunciar e reverter o quadro golpista que se instalara com a renúncia do então 

presidente Jânio Quadros. A posse do vice, João Goulart, restabeleceu a ordem 

democrática e no ano seguinte houve eleições estaduais, Ildo Meneghetti sucedeu 

Brizola no comando do estado sulista.  

 

Entretanto, o golpe militar viria a se concretizar no início de 1964 interrompendo o 

ciclo de eleições por sufrágio universal em todos os níveis do poder executivo. No 

RS, Meneghetti não chegou a completar o mandato; foi substituído um ano antes 

por governador indicado em convenção da Aliança Renovadora Nacional (ARENA) 

referendada pela Assembleia Legislativa.  A eleição indireta de governadores, via 

Assembleia Legislativa ou Colégio Eleitoral, repetiu-se por mais três mandatos, 



 

 

totalizando vinte longos anos sem a participação direta do povo.  Coincide com a 

suspensão das campanhas eleitorais.  

 

Fundamental para o processo de redemocratização é a retomada da prática do 

voto direto em 19826 em eleição que aconteceu no dia 15 de novembro. 

Governador foi o primeiro cargo do poder executivo a recuperar o status “eleito 

através do voto direto e popular”7. Naquele ano, o Brasil assistiu também as 

campanhas8 voltarem a movimentar o cenário político, partidário, as ruas e as 

mídias. O estado gaúcho teve quatro candidatos: Jair Soares, postulante pelo PDS 

foi o eleito, Pedro Simon disputou pelo Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB), junto com Alceu Collares pelo Partido Democrático Trabalhista 

(PDT) e Olívio Dutra representando o Partido dos Trabalhadores (PT)9.  
 

No cenário nacional, o Partido Democrático Social, sucessor da ARENA e com o 

apoio dos militares, obteve bons resultados no interior e o Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro nos grandes centros favorecido “pelos temas nacionais, em 

um período no qual o Brasil começava a dar mostras de colapso econômico” 

(FAVERO, 2013a). O partido governista elegeu doze governadores, inclusive o do 

Rio Grande do Sul, em um total de 22 Estados. A oposição do PMDB e PDT fez 

dez governadores (nove e um, respectivamente), dentre eles Franco Montoro 

                                                            

6 Diferentemente da atual legislação, o voto em 1982 era vinculado: o eleitor só poderia votar em 
governador, senador, deputado federal, deputado estadual (e excetuando capitais de estados e 
territórios, estâncias hidrominerais, cidades consideradas de “interesse da segurança nacional” e 
municípios de territórios, também em prefeito e vereador) todos do mesmo partido sob pena de 
anular seu voto.  
7 A eleição por voto direto para presidente da República foi interrompida por 29 anos, entre 1960 e 
1989. Prefeitos e vice-prefeitos das capitais de estados e territórios, de estâncias hidrominerais, de 
cidades consideradas de “interesse da segurança nacional” e nos municípios de territórios, 
portanto em grande e significativa parte do país, a última eleição havia sido em novembro de 1963 
e a retomada deu-se 22 anos depois, em 1985. 
8 Rubim (2000) entende campanhas eleitorais como períodos de aceleração do campo político, em 
que são deflagrados os processos de disputa e captura de votos.  
9 Todos os postulantes no ano da redemocratização elegeram-se governadores do RS em pleitos 
seguintes: Simon sucedeu Jair em 1986, Collares em 1990 e Olívio venceu a disputa em 1998.     



 

 

(PMDB/São Paulo), Leonel Brizola (PDT/Rio de Janeiro) e Tancredo Neves 

(PMDB/Minas Gerais). Estes governadores viriam, no ano seguinte, junto com 

outras lideranças políticas e sindicais10, a protagonizar campanha pelo voto direto 

para presidente da república, movimento que ficou conhecido como “Diretas Já”.  

    
No jogo político pré-eleitoral “os candidatos do PDS reclamavam do governo que, 

por meio do Serviço Nacional de Informações (SNI) e de medidas econômicas, 

estaria prejudicando o andamento da campanha, enquanto a oposição 

temia fraudes11”. Pedro Simon (PMDB/RS) acusava “derramamento de cédulas de 

votação para favorecer Jair Soares (PDS/RS)”, que se dizia traído pelo SNI” 

quando o órgão de inteligência do governo federal, às vésperas da eleição, 

divulgou pesquisa que apontava sua derrota para o peemedebista (SOARES 2012 

e 2013, FAVERO, 2013b). Outra dificuldade apontada por Jair Soares é que a 

vitória eleitoral de candidato do PDS seria contraria à lógica que vinha se 

observando no estado gaúcho até então.  

 

A minha eleição era uma eleição impossível, porque era uma 

constante no Rio Grande do Sul a alternância no poder. Mas 

a tenacidade com que eu me dediquei à campanha, eu fiz 

como se o estado fosse meu, e assim eu dirigi o estado, 

como se fosse uma coisa minha, uma fazenda minha, uma 

empresa minha, eu tinha que vencer, eu não estava 

brincando (SOARES, 2013). 

 

                                                            

10 Luis Inácio Lula da Silva é um dos nomes que emerge na cena nacional naquele período.  
11 PT e PMDB se uniram para fiscalizar a contagem dos votos que era manual. No Rio de Janeiro, 
Leonel Brizola denunciou tentativa de golpe após a Rede Globo de Televisão divulgar a provável 
vitória de seu adversário Moreira Franco (PDS), em episódio que ficou conhecido como “Escândalo 
Proconsult”.  



 

 

Após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o comando do 

RS ficou com militares nomeados até o jornalista Julio de Castilhos, que tentara 

em duas ocasiões anteriores, eleger-se presidente do estado pelo Partido 

Republicano Riograndense (PRR) com mandato de cinco anos (1893 – 1898). A 

hegemonia eleitoral do PRR perdurou até novembro de 1930, quando inicia novo 

período de governadores nomeados e interventores federais.  

 

A Constituinte de 1947 devolveu ao povo o direto de votar e os gaúchos elegeram 

governador Walter Jobim, do Partido Social Democrático (PSD). Desde então, e 

até o Golpe Militar de 1964, quando foram extintos os partidos e as eleições 

passaram para a via indireta, o poder no executivo do Rio Grande do Sul sempre 

sofreu alternância. Ora o eleito pertencia ao PSD, na seguinte representava o 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), os dois grandes partidos naquele período: 

depois de Jobim/ PSD veio Ernesto Dorneles do PTB, sucedido por Ildo 

Meneghetti do PSD, seguiu-se Leonel Brizola então no PTB e por fim novamente 

Ildo Meneghetti do PSD.  

 

Meneghetti não completou o segundo mandato, foi substituído antecipadamente, 

em 1966, por coronel indicado pela ARENA, mesmo partido dos três próximos 

governadores gaúchos. O último deles, José Augusto Amaral de Souza, concluiu 

mandato em março de 1983, representando o PDS, sigla sucessora da ARENA 

após a reforma partidária. Portanto, seria de se esperar que Jair Soares, titular do 

Ministério da Saúde e Previdência Social no governo do general João Figueiredo, 

e candidato da ARENA/PDS ao executivo do RS, naquela que seria a primeira 

eleição da redemocratização, representasse a continuidade de um regime que 

dava sinais de esgotamento.  

 

 

 



 

 

 O candidato do PDS   
 

Jair de Oliveira Soares, gaúcho de Porto Alegre, nascido em 26 de novembro de 

1933, ainda hoje impressiona pela memória, como pudemos constatar em mais de 

três horas de entrevista (SOARES, 2013). Ele fala com minúcias de detalhes, 

referencia acontecimentos, nomes e datas para descrever a sua trajetória política. 

A vocação para a vida pública começou aos 12 anos, quando concluía o Curso 

Primário no Grupo Escolar Protásio Alves, foi eleito presidente do Grêmio 

Estudantil Tuiuti. Jovem trabalhou na Secretaria de Obras Públicas do RS e em 

1957 ingressou na Faculdade de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica 

do RS (PUCRS). Soares lembra o final daquela década, o suicídio do presidente 

Getúlio Vargas e duas tentativas de golpe contra o presidente Juscelino 

Kubitschek “[...] ao contrário de hoje, naquele tempo a política estudantil era parte 

integrante e importante da política partidária”. Ele dava continuidade ao seu 

projeto econômico, profissional e político quando em 1958 “[...] numa campanha 

dura, marcada por brigas violentas” foi eleito presidente do Centro Acadêmico 

Elias Cirne Lima (SOARES, 2012, p. 26-27).  

 

Casado e com duas filhas, o ex-governador credita à família, aos cuidados com a 

saúde e ao esporte a sua vitalidade. Sempre impecável na apresentação, 

confessa, com certa vaidade, que a aparência física o ajudou na política e foi 

argumento para a campanha de 1982: “Comecei minha carreira política 

tardiamente, aos 45 anos de idade, em 1978, quando fui eleito deputado federal 

pela ARENA. Mas a política fez parte da minha vida desde sempre: ela estava no 

meu sangue desde que nasci, como a religião e o esporte” (SOARES, 2012, p.31).  

 

Recorda que seguiu o pai na vida partidária, cedo filiou-se  ao PSD, onde chegou 

a vice-presidente do Departamento da Juventude do partido e membro do 

Diretório Regional. Militou e ficou no partido até sua extinção pelo governo militar 



 

 

na década de 1960; ingressou na ARENA, que o substituiu e no PDS sucessor 

desta. Atualmente integra o Partido Progressista (PP) resultado de uma série de 

fusões e mudanças do PDS. Para Jair, pela sua personalidade, projeto econômico 

e profissional, seu “partido tinha que ter uma doutrina que defendesse o direito de 

propriedade, a livre iniciativa, a liberdade de culto e a educação de todos” 

(SOARES, 2012 e 2013).  

 

Jair ocupou diversos cargos na administração estadual12, por duas ocasiões foi 

chefe-de-gabinete do presidente da Assembleia Legislativa (AL) e do Instituto 

Riograndense do Arroz (IRGA), dirigiu o Departamento Estadual de Compras. 

Durante o Regime Militar, trabalhou com diferentes governadores eleitos pela AL: 

foi secretário de Administração e da Saúde por oito anos, período em que cursou 

Ciências Jurídicas e Sociais também na PUCRS. Em 1978 foi eleito Deputado 

Federal pela ARENA, mandato que não chegou a completar dada a nomeação 

como Ministro da Previdência e Assistência Social do governo do general João 

Baptista de Figueiredo no ano seguinte. Em seguida inicia projeto para chegar ao 

Governado do Estado:  

 

[...] já com mais de 40 anos de idade, com dois cursos 

superiores e sendo secretário da Saúde, julguei ter 

conseguido unir e consolidar meus dois projetos de vida, o 

econômico-profissional e o político. E fiquei à espera que as 

oportunidades aparecessem. Afinal, já fazia alguns anos, 

desde que eu me tornara chefe-de-gabinete do presidente da 

Assembleia Legislativa, Gustavo Langsch, no início da 

década de 1960, que a ideia de ser Governador do Estado 

                                                            

12 Depois de governar o RS, Jair Soares ainda concorreu e foi eleito vereador de Porto Alegre, 
deputado federal e estadual.   
 



 

 

começara a martelar na minha cabeça... Foi a partir daquele 

momento que eu comecei a trabalhar conscientemente com 

este objetivo. Eu já tinha percebido que havia muito espaço 

para quem fosse disciplinado, dedicado, eficiente e soubesse 

aproveitar as oportunidades (SOARES, 2012, p.33).  

 

A campanha para o executivo gaúcho em 1982 
 
A candidatura de Jair Soares para o cargo de governador do Estado começa no 

dia do seu aniversário, em 1981. O ministro da Previdência e Assistência Social 

vem de Brasília e tem grande recepção no Aeroporto Salgado Filho, seguida de 

churrasco: “meu nome foi lançado pelo grupo que me apoiava e do qual faziam 

parte a maioria dos deputados federais e estaduais do PDS” (SOARES, 2012, p. 

93). A campanha começa efetivamente no dia 11 de maio de 1982, como recorda 

o candidato:  

 

foi uma eleição muito difícil, por dois motivos. Em primeiro 

lugar, se Olívio Dutra, e o próprio PT, praticamente não 

tinham expressão eleitoral, Pedro Simon e Alceu Collares 

eram candidatos fortes, com grande penetração na Capital e 

no interior, respectivamente. Em segundo lugar, porque 

havia, como se diz, uma escrita: a alternância do poder era a 

regra desde a primeira eleição depois da redemocratização 

na década de 1940 [...] E eu, portanto, não era o candidato 

favorito (SOARES, 2013).   

 
Jair venceu a eleição enfrentando “não apenas os adversários, mas também o 

inimigo na própria trincheira”. Ele destaca dois episódios: o primeiro foi a visita do 

presidente Figueiredo ao Rio Grande do Sul “com o objetivo, supostamente, de 



 

 

dar apoio à minha campanha. Contudo, foi um apoio estranho, pois em nenhum 

momento ele fez qualquer referência ao candidato do partido”. Soares lembra: 

durante toda a visita, o general e ministro-chefe do Serviço Nacional de 

Informações, Octávio Aguiar de Medeiros, “que exercia grande influência sobre o 

presidente”, esteve ao seu lado. Considera também “um claro ato de traição” e 

"fogo amigo" o que ocorreu no dia 12 de novembro de 1982, último dia em que a 

divulgação de pesquisas era permitida pela legislação eleitoral então vigente:  

 

pois neste dia o SNI plantou – como dizem os jornalistas – 

dados de uma pesquisa segundo a qual eu seria derrotado 

por uma margem de 2%. Foi uma traição muito bem 

planejada. No dia 11 ficamos sabendo que a notícia sairia 

nos jornais do dia seguinte. Mas não tínhamos como contra-

atacar (SOARES, 2012, p. 96-98).  

  

O ex-ministro sempre soube que “a política é uma arte”, requer preparo e 

conhecimento sobre os fundamentos do poder. “Quem não conhece os 

fundamentos do exercício do poder não pode exercer. Eles estão baseados em 

duas vertentes: recursos e informação. Com isso, você detém o poder” (SOARES 

in FAVERO, 2013).  Sobre a campanha de 1982, acredita não haver parecida no 

estado: eles a tiraram “de dentro do partido”. Embora os cabos eleitorais fossem 

partidários, a organização foi empresarial: criaram uma empresa com razão social 

de nome Vitória para poder angariar o fundos e alugaram prédio de três andares 

na rua Jacinto Osório, no bairro Santana em Porto Alegre. “Fizemos uma 

campanha completamente afastada do partido” (SOARES, 2013).   

 

O candidato do PDS visitou todos os 232 municípios do Estado e imprimiu ritmo 

empresarial à campanha:  



 

 

fiz comícios, não atrasei um minuto, fiz discurso em todos 

eles. Chegava e me encontrava primeiro com o partido, dava 

uma injeção de ânimo no partido, depois de saudado pela 

pessoa mais importante do nosso partido no município, eu 

imediatamente falava (SOARES, 2013).  

  

O ex-governador estava “acostumado a participar das campanhas de Ildo 

Meneghetti, onde qualquer um ficava fazendo discurso, uma perda de tempo” e 

que “um discurso é como uma aula, você tem que dominar os alunos”. Então ele 

preparou um discurso de sete minutos, porque em campanha “não pode querer 

agradar e mostrar que é um grande orador”. A sua fala sempre era primeira para 

aproveitar a disposição da plateia e o maior número de ouvintes. Importante, 

segue ele, no discurso nos palanques, no caminhão, nas ruas e nos municípios, 

além da estratégia do tempo curto e a ordem da sua fala, foram “a própria 

respiração e a entonação, porque o grande projeto meu de governo foi saúde, 

educação e segurança (SOARES, 2013). 

 

Nas viagens pelo interior, a organização da campanha “funcionava assim como 

um negócio, como uma empresa mesmo, ninguém brincava em serviço”. Havia um 

grupo precursor que preparava sua chegada nas cidades fazendo contatos “olha 

vai vir aí fulano de tal”, iam a clubes, avisavam as rádios e emissoras locais de 

televisão. Isso em todas as cidades que compunham o RS naquele ano, Jair 

destaca “teve municípios como Caxias do Sul, municípios importantes, que eu fui 

cinco vezes na campanha. A Rio Grande eu fui três, quatro em Pelotas e Passo 

Fundo”. Além da população local, o candidato contabiliza os que convergiam: 

“muitos simpatizantes, daquelas regiões, dali de volta, também participavam dos 

comícios” (SOARES, 2013).  
 



 

 

Muniz Sodré (2013) lembrou recentemente que “do ponto de vista do marketing 

eleitoral, estão sempre presentes as questões de refinamento da cosmética 

corporal dos candidatos, da mensuração do carisma, da telegenia e das eventuais 

oscilações nas pesquisas”. Todos esses elementos foram estratégicos para o 

candidato do PDS em 1982; Jair Soares conta “era fã de John Kennedy” e que 

“procurou ou copiar ou melhorar” uma série de estratégias usadas por ele. O 

candidato do PDS viajou a Nova York e pediu para o amigo e cônsul, Renato 

Guimarães, toda a história da campanha de Kennedy para a presidência dos 

Estados Unidos. Recebeu livros e deles “tirou lições” que foram sua inspiração; 

passou o material para seus assessores, que liam e marcava pontos que ele Jair 

(o aluno) tinha que estudar e dizer: “sou um homem simples, de família humilde e 

que só acredita na lei do trabalho”. Recorda e conclui reforçando a importância da 

retórica: “tem que saber dizer a frase na hora certa” (SOARES, 2013).  

 

Mesmo nas disputas eleitorais, como a de 1982, ainda sendo travadas na base 

dos discursos, nos comícios e no corpo-a-corpo, as mídias impressas mantinham-

se importantes para atingir o grande público, pois possibilitavam espaços mais 

flexíveis e alargados que a televisão e o rádio. Jair Soares imprimiu muitos 

materiais e publicou anúncios em jornais em formatos diversos, e contou com a 

maior agência de propaganda brasileira, a gaúcha MPM Propaganda, para as 

etapas de planejamento, busca de informações, execução e veiculação das peças 

da campanha.  

 

As fontes consultadas permitem identificar o profissionalismo no tom e na equipe 

que desenvolveu a estratégia política e eleitoral para o candidato do PDS.  Ele e o 

grupo apoiador trabalharam a sua imagem e divulgaram projetos anteriores 

realizados pelo candidato como secretário e ministro. A campanha seguiu os 

estágios sugeridos pelos teóricos (FERRAZ, 2008): na pré-campanha Jair faz foto 

com a família junto a mensagem manuscrita e assinada (SOARES, 2012, 



 

 

contracapa), o lançamento foi impactante aproveitando a festa de aniversário de 

Jair, ainda no ano anterior ao da eleição. Por fim com as etapas de sustentação – 

santinhos, comícios, anúncios em jornais como o que analisamos a seguir, 

debates - e o reforço com a distribuição de discos e camisetas, conforme informou 

o candidato e pudemos constatar nas peças que nos forneceu (SOARES, 2013) .  

 

Mencionamos campanha entendendo-a como constituída por “um conjunto de 

peças, interrelacionadas, integradas entre si, as quais podem ser veiculadas em 

diferentes meios com um mesmo objetivo em comum” (TOALDO e MACHADO, 

2013).  As várias das peças elaboradas para Jair Soares – santinho, anúncios, 

jingle - destinadas a mídias distintas – jornal, rádio, televisão, comícios, murais – 

sempre tiveram o objetivo de transmitir uma única e mesma mensagem: vote em 

Jair Soares, do PDS, candidato de nº. 1. A linha criativa informava, buscava 

testemunho da memória e comparava com realizações como secretário e ministro 

da saúde. A abordagem da campanha foi estruturada com equilíbrio entre o 

emocional – os atributos físicos do candidato - e o racional – suas características 

técnicas, objetivas, demonstráveis pelas obras que realizou. A teoria da campanha 

define apelo como  “formas de abordar os desejos dos receptores de modo a 

promover a adesão” ao que/ quem está sendo anunciado; podem ser dirigidos, 

entre outros, a desejos como alegria, aparência, beleza, sucesso, autoconfiança, 

estilo, popularidade, família, todos trabalhados na comunicação de Jair Soares 

(TOALDO e MACHADO, 2013).  

 

O apelo final da campanha de Jair Soares 
 

Estudamos a seguir o último anúncio da campanha Jair Soares. Para enriquecer a 

análise foram usadas informações complementares da entrevista (SOARES. 2013) 

e do livro autobiográfico (SOARES, 2012).  



 

 

 
Fonte: Jornal Zero Hora, 14/11/1982, p. 31 e 32. 

Fotografia: Josiléia Kieling, acervo do Museu Hipólito José da Costa. 
   

Considerando o nível contextual das imagens, em seus parâmetros técnicos, as 

fotografias do anúncio são em preto-e-branco. Ao comparamos com imagens 

fotográficas encontradas no jornal Zero Hora do mesmo ano, vemos que são raras 

as fotografias coloridas. No nível morfológico da imagem, ao descrevermos o 

motivo fotográfico, verificamos neste anúncio quatro imagens de Jair Soares, são 

retratos de seu rosto. O retrato da esquerda repete-se à direita ao alto. Nesta 



 

 

imagem o candidato está sem terno e sem gravata, vestido mais informalmente. 

Está bem penteado e barbeado, sua boa aparência é evidente. Na terceira e 

quarta fotos, na parte direita do anúncio, o candidato encontra-se de terno e 

gravata. A escolha da camisa clara contrasta com a gravata e o terno escuros, 

ambos, como relatado pelo ex-governador, foram cuidadosamente planejados e 

escolhidos. O candidato afirma que apostou na “feiura” dos outros candidatos. 

“Meus adversários eram mais feios que eu, então tinha que explorar esse lado” 

(FAVERO, 2013b). Pela foto analisada o atributo da “beleza” do candidato é 

evidenciado. Conforme Ferraz (2014b), “o candidato político não é obrigado a ser 

bonito e charmoso para se eleger, mas se for, ajuda. [...] a aparência física influi 

na opinião dos eleitores”.  

 

Característica presente nas quatro fotografias deste anúncio é o fato do candidato 

estar sorrindo. Segundo Ferraz (2014a) “a expressão do candidato na foto que se 

busca vai depender do quadro político dentro do qual ocorre a eleição, e do 

posicionamento adotado pela candidatura (foco, imagem e propostas)”.  Em 

análise anterior do jingle da campanha13 encontramos as palavras “felicidade”, 

“olhares amigos”, “crianças sorrindo felizes” e “a alegria”. As fotografias de Jair 

também transmitem a mensagem: ele é o candidato alegre e confiante que junto 

ao eleitorado deseja a “cidade mais humana e sem medo”, “liberdade”, “saúde”, 

“pão na mesa”, “sustento” e “crescimento”. 

 

Considerando a teoria da leitura visual (DONDIS, 1997) - o movimento se dá da 

direita para esquerda e de cima para baixo – e analisando o nível enunciativo da 

imagem/anúncio, vemos que a última foto, disposta à direita e no ponto inferior do 

anúncio encerra a leitura junto à assinatura - logotipo do PDS e a palavra 

                                                            

13 Este estudo integra capítulo do livro “Processos comunicacionais e a redemocratização no Rio 
Grande do Sul”, organizado pelo Grupo de Pesquisa História da Comunicação – UFRGS/ CNPq – 
em fase de finalização.   



 

 

“GOVERNADOR”. Nesta o candidato olha para o fotógrafo/leitor/eleitor, sendo 

uma interpelação direta, desafiante, ao espectador da imagem. É significativa a 

sua escolha e disposição como o último retrato do candidato. Nossa interpretação 

é que representa no impresso o “corpo-a-corpo”, tal qual a estratégia física de 

campanha: o próprio candidato pede ao eleitor o seu voto “olho no olho”. Nas 

demais imagens Jair Soares desvia o olhar do fotógrafo/leitor/eleitor.  

 

Em termos compositivos da imagem (sistema sintáctivo ou compositivo) o 

candidato é quase sempre fotografado de um ponto de vista acima do fotógrafo, a 

exceção da quarta fotografia do anúncio, à direta e embaixo.  A predominância da 

posição em angulação contra-picado, em que a câmera fotográfica e o fotógrafo 

estão situados em um nível inferior ao fotografado, provoca o aumento da estatura 

e importância do motivo, tornando-o dominante. “A eleição da altura da tomada, o 

ângulo da câmara, conota um peculiar modo de ‘relação de poder’ entre a 

representação e a instância enunciativa que determina a articulação” (FELICI, 

2014). Desta forma o candidato, por si, já ascende numa posição de maior poder 

perante o eleitor. Na última fotografia, Jair Soares se coloca ao mesmo nível ao 

eleitor, assim, o candidato se iguala ao eleitor, “ao olhá-lo nos olhos”. 

 

As fotos mostram uma imagem bem aproximada do candidato. Igualmente, todas 

valem-se da boa fisionomia e forma do candidato. Ainda em relação ao nível 

compositivo, a imagem serve-se da economia dos elementos, reduzindo-se 

apenas ao retrato do candidato. E por redundar no candidato também percebemos 

que há um mínimo de material visual nas imagens, assim como há previsibilidade, 

facilitando a leitura das imagens e dando boa legibilidade a elas. Quanto à 

utilização da regra dos terços os retratos apresentam os olhos do candidato 

colocados nos pontos áureos da imagem ou na linha dos terços superior da 

mesma. Desta forma esta parte “adquire uma força maior e peso visual” (FELICI, 

2014). Os retratos de Jair Soares em estúdio fotográfico, como as fotografias 



 

 

publicitárias, realizam um apagamento das marcas temporais, assim 

potencializando a ilusão de realidade (FELICI, 2014).  

 

O anúncio inclui o número do candidato “1” (o eleitor poderia colocar o número na 

cédula em papel onde a escrita do nome do candidato era obrigatória) converte o 

número do candidato no slogan, como o nº. 1 na preferência do eleitorado, 

analogia ao que vem “primeiro”, “antes” e “melhor”. O anúncio, além do título-

slogan “Jair o número 1 para Governador PDS” e do sub-título “Quem fez, fará”, 

impresso na parte inferior da única foto à esquerda, inclui três textos informativos 

sobre o candidato, impressos ao lado das fotografias da direita, todas encimadas 

pelo título-slogan “Jair Soares, o Nº 1”. Os textos retomam três momentos políticos 

do mesmo, reforçando as competências plurais do candidato.    

 

O primeiro deles, junto à foto superior: “Foi Secretário da Saúde do Estado do Rio 

Grande do Sul, em dois períodos. Criou e executou o maior plano de vacinação do 

Brasil, que transformou o Rio Grande no Estado de maior nível de saúde pública”. 

O segundo informa foi “Ministro da Previdência, lutou para dar aos segurados um 

melhor atendimento médico. Denunciou e publicou os nomes dos maiores 

devedores da Previdência”. No último é possível ler: “Deputado Federal mais 

votado no Rio Grande do Sul, nas últimas eleições, graças a sua atuação 

dinâmica e corajosa à testa da Secretaria da Saúde”. Relacionamos estes textos 

aos argumentos de Maria Helena Weber (2007, p. 31): o processo de construção 

do voto, na perspectiva da comunicação pública trabalha com a seguinte hipótese 

  

dos tensionamentos gerados pelas mensagens de interesse 

público produzidas e controladas nas redes em relação às 

tensões cotidianas vivenciadas pelo eleitor. Enquanto a 

visibilidade é produzida e controlada e pertencente às redes, 

a credibilidade é determinada pelo cidadão eleitor.  



 

 

 

Os temas das mensagens e sua importância estão diretamente relacionados “ao 

reconhecimento de quem fala e o lugar que ocupa o autor, emissor institucional”. 

(WEBER, 2007, p. 32). Entendemos aqui o emissor institucional como o candidato 

Jair Soares, que através dos textos do anúncio procurou demonstrar autoridade 

(identificação entre o tema e reconhecimento da capacidade de abordá-lo) e 

compromisso (relação direta entre dizer e fazer demarcado pela trajetória e 

história). O discurso escrito do candidato nos anúncios é compatível com sua 

trajetória política e vida pública.   

 

Considerações finais  
 

Diversos fatores podem ter colaborado para a vitória do candidato do PDS, Jair 

Soares, na primeira eleição para o executivo estadual desta democracia recente. 

As evidências e os fatos políticos, eleitorais e técnicos articulados neste artigo não 

deixam dúvidas sobre o seu preparo e a dedicação para disputar o cargo, inclusive 

do ponto de vista da comunicação, inspirada no marketing eleitoral americano. 

Mas ele recorda que “a luta foi dura” até ser escolhido pelo voto popular e que 

lutou em duas frentes: os adversários o identificavam com “candidato oficial, o 

chapa-branca da ditadura”, e os integrantes do governo “agiam na sombra” contra 

ele.  

 

Importa recuperar o histórico da eleição de 1982 e o fato das mídias ainda não 

estarem tão presentes na vida dos eleitores. Valia muito o contato pessoal. Jair 

então visitou todas as cidades do RS, fez comícios e discursos, cuidou da 

aparência e da imagem. O candidato do PDS apresentou-se ao eleitor gaúcho 

apoiado em atributos pessoais - profissional, capaz e bonito - e outros que lhe 

serviram à candidatura sempre sorridente, confiante, bonito: Jair administrador, 

autor de inúmeras realizações e disposto a trabalhar ainda mais pela saúde, pela 



 

 

educação e pela segurança. O ex-governador fez campanha fora dos moldes 

tradicionais daquele período no Brasil, montou estrutura empresarial, 

profissionalizou os cargos de comando, investiu e foi competente ao reforçar a 

aparência jovial, de esportista e com energia, e ao explorar as fraquezas de seus 

adversários com técnicas semelhantes às usadas pelo presidente Kennedy. Como 

ele Jair investiu na subjetividade da beleza, exibiu-se aos potenciais eleitores, 

tanto em comícios como nas aparições midiáticas, sempre impecável para 

articular discurso breve, baseado em argumentos racionais e bem delineados.  

 

O apelo midiático e final da campanha de Jair foi impactante e pode ter sido a 

resposta do candidato/campanha ao “fogo amigo”, ou seja, à ofensiva do SNI que 

no dia 12 de novembro divulgara para os jornais pesquisas indicativas da derrota 

do candidato do PDS no RS. E uma página dupla de jornal, como a que 

analisamos, empodera o anunciante-emissor; a veiculação em dois dias seguidos 

reforçou a mensagem; os dias, o domingo e a segunda-feira, feriado da eleição, 

foram de grandes tiragens e circulação; a localização no meio do exemplar 

ampliou a visibilidade do anúncio pois os leitores de ZH têm o hábito de separar os 

cadernos que integram a edição e ali vêm encaixados; a alteração no sentido da 

impressão chamou a atenção, objetivo inicial de toda publicidade, e pode ter 

indicado ao eleitor fazer o mesmo: mudar o que indicavam as pesquisas.  

 

Como vimos, o ataque não abalou Jair, sua tenacidade e determinação foram 

marcantes desde que analisou as condições políticas e decidiu enfrentá-las.  Ele 

sabia que não seria o favorito, pois o Brasil ainda sob o comando militar e ditatorial 

queria as mudanças que a oposição vinha propondo. Além disso, a eleição de 

candidato do PDS interromperia a alternância partidária que vinha se verificando 

no RS desde 1947. A vitória foi por apenas 23.000 votos. Mas o ex-governador, 

que sempre acalentou eleger-se governador do RS, orgulha-se de como 

estruturou e conduziu o processo eleitoral chegando mesmo a arriscar que nunca 



 

 

mais haveria campanha com essa no Rio Grande do Sul. Parece ter razão, 

anúncio como o que publicou está agora impedido por força da lei eleitoral.        
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