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RESUMO 
 
Este trabalho discute, na interface entre comunicação e política, as novas estratégias 

argumentativas e persuasivas do Partido dos Trabalhadores, tendo como objeto de estudo o 

discurso do prefeito do Recife, João Paulo. O corpus de análise são os programas do Horário 

Eleitoral Gratuito da Propaganda na Televisão das candidaturas de João Paulo para prefeito do 

Recife, em 2000, quando era oposição, e em 2004, já como situação, disputando a reeleição. 

A Análise de Discurso constitui o suporte teórico por excelência para desvendar o objeto de 

estudo. A proposição central deste trabalho é avaliar se houve uma despolitização do discurso 

de João Paulo e do PT e até que ponto o marketing político interfere nesse discurso. A fim de 

recuperar as origens do discurso de João Paulo, sua formação política, filosófica e ideológica, 

foram realizadas entrevistas com representantes do PT e dos movimentos social e sindical, 

cientistas políticos, pesquisadores, intelectuais e profissionais envolvidos na produção dos 

programas televisivos em foco. Documentos do PT também foram analisados, bem como 

matérias de jornais e revistas. Entre os resultados, vê-se que a vivência do poder pressupõe 

uma mudança de discurso; que há uma crise em curso no discurso das esquerdas; e, sobretudo, 

que não há uma ingerência do marketing político sobre as decisões políticas das campanhas, 

cabendo ao marketing a preocupação com o formato dos programas, e ao núcleo político a 

decisão sobre o conteúdo, embora forma e conteúdo sejam elementos imbricados, em conexão 

dialética entre si.    

 

Palavras-Chave: Comunicação; Política; Análise de Discurso; Partido dos Trabalhadores; 

Discurso das Esquerdas; Marketing Político. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
This paper discusses, in the interface between communication and politics, the new 

argumentative and persuasive strategies of the Labor Party, having as the object of study the 

speech of the Recife’s mayor, João Paulo. The body of analysis is the Free Electoral Schedule 

of Advertisement on Television of João Paulo’s candidacies towards Recife’s mayor, in 2000, 

when he was opposition, and in 2004, already as in been in the situation, disputing a re-

election. The discourse analysis constitutes on the theoretical support by excellence to 

disclose the subject in study. The central position of this work is to evaluate if there was a no 

politic from João Paulo’s speech as well as the PT and until what point the politic 

commercializing interferes in that speech. In a mood to get back at João Paulo’s speech 

origins, its politics, philosophical and ideological formation, interviews were made with the 

PT agents and with the social and syndical movement, political scientists, researchers, 

intellectuals, and professional stakeholders involved in the production of the television 

programs in focus. PT documents were also analyzed, as well as newspapers and magazines 

reports. Among the results, it is seen that the power experience presupposes a discourse 

change; that there is current crisis with the left party speech, and, above all, that there isn’t a 

no management of the politic marketing on the political decisions of the campaigns, being up 

to the marketing the concern with the form, and to the politic nucleus the concern with the 

contents, although form and contents are imbricate elements, in dialectic connection with each 

other. 

 

 

Key-words: Communication; Politics; Discourse Analysis; Labor Party; Discourse of the Left 

Party; Politic Marketing. 
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A política é um tema cativante por si só. Sabê-la como determinante do nosso dia-a-

dia, dos aumentos ou baixas de preços, da convivência entre estados e municípios, do 

equilíbrio ecológico, das relações internacionais, da guerra e da paz, enfim, nem é necessário 

justificar tanto o quanto a política está presente na nossa vida. Mas estudar a política em 

interface com a comunicação é como trazê-la (a política) para um espaço que a privilegia (a 

comunicação). Afinal, a comunicação é o lugar por excelência da prática política na era da 

sociedade da informação. 

 

A zona de fronteira de comunicação e política possui uma larga dimensão, 
inclusive bibliográfica, pois aparece como lugar de convergência de 
diversas disciplinas, dentre elas a comunicação, a ciência política, a 
sociologia, a antropologia, a história, a lingüística, a semiótica, os estudos 
do discurso, etc. Tal amplitude permite uma diversidade de caminhos e de 
materiais para uma sugestão de viagem nesse campo. (RUBIM, 2000, p. 
109) 

 

É esse instigante entrelaçamento entre comunicação e política que motivou a escolha 

do tema desta dissertação, que procura vasculhar dois momentos eleitorais históricos para a 

cidade do Recife. Trata-se aqui de investir num estudo das campanhas eleitorais de João Paulo 

a prefeito do Recife, por meio dos programas do Horário Eleitoral Gratuito da Propaganda na 

Televisão, de 2000 e 2004, que são o corpus principal desta análise. Ou seja, os programas 

propiciaram conhecer as novas estratégias argumentativas e persuasivas do Partido dos 

Trabalhadores (PT), a partir do discurso de João Paulo. O que motivou a escolha do tema foi a 

existência de uma versão que circula, preconizando que ‘o marketing despolitizou o discurso 

do PT’1. Portanto, a proposição central deste trabalho é investigar até que ponto o marketing 

político influencia o discurso do Partido dos Trabalhadores.  

Alguns fatores foram impulsionadores da escolha desse corpus. O primeiro é por se 

referir a duas campanhas que trazem um só personagem principal: João Paulo, do Partido dos 

Trabalhadores, considerado um dos políticos mais influentes do Estado, que saiu do 

movimento comunitário e sindical para a política partidária. Na campanha de 2000, vê-se um 

político que aparentemente não tinha chances de ganhar, mas foi para o segundo turno e 

tornou-se o prefeito do Recife. Nesse momento, ganha força o discurso do opositor, do 

esquerdista. Já em 2004, entra em cena o gestor, mostrando as suas ações,  e querendo  provar 

                                                 
1Um exemplo é a matéria do Jornal do Commercio, datada de 12/09/04, sob o título “PT despolitiza campanha 
por causa do marketing” defende que ‘a propaganda eleitoral petista se rendeu ao marketing e ficou 
despolitizada’.  
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 que merece uma segunda chance. E eis que João Paulo então se transforma no primeiro 

prefeito reeleito na história do Recife, ganhando a eleição ainda no primeiro turno.  

Há, no entanto, uma segunda peculiaridade que é também crucial para este trabalho: o 

fato de ter havido, no primeiro momento eleitoral, uma forte polarização entre esquerda e 

direita. Mas observa-se uma mudança significativa na campanha de 2004 em relação à de 

2000.  Várias marcas ideológicas que identificaram João Paulo como um representante 

popular, de massa, de esquerda, sofreram um certo apagamento. O ‘João Paulo opositor’ 

cedeu lugar ao ‘João Paulo gestor’, pelo menos nesses programas. Ou melhor, houve uma 

mudança de eixo do ‘João Paulo popular’ para o ‘João Paulo prefeito’. E não é apenas isso. 

Pressupõe-se que o deslocamento do lugar de fala, como era de se supor, provocou mudanças 

contundentes no discurso elaborado para a televisão.   

 Um outro aspecto, não menos relevante, também chama a atenção. A vivência do 

poder parece alterar o discurso forte e esquerdista do candidato. Especialmente para o PT, que 

falava para os “trabalhadores”, “proletários”, “operários”, sobretudo nos discursos e 

documentos de fundação do Partido. Ao se comunicar para uma maioria – na posição de 

prefeito, gestor - o discurso parece perder o tom forte de crítica, até contra o concorrente 

direto, como foi observado nos programas de 2004. Acredita-se que a prática do poder 

implica numa mudança de discurso e até mesmo pode haver uma tentativa de adesão a um 

discurso unificado de poder. Afinal, discurso é poder. Porque “[...]o discurso não é 

simplesmente  aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, 

pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar.”(FOUCAULT, 2006a, p. 10) 

Esses elementos particulares das campanhas de João Paulo foram bem representativos 

para tornar oportuna a escolha do tema, uma vez que a partir desta micropolítica municipal é 

possível observar outros exemplos de ascensão política do PT ao poder, como na 

macropolítica nacional2, já que o Partido dos Trabalhadores é poder também no país, com 

Luiz Inácio Lula da Silva presidente reeleito do Brasil. São essas nuanças que fazem das 

campanhas à prefeitura do Recife, em 2000 e 2004, momentos singulares para a história 

política da capital de Pernambuco. Daí a importância de comparar esses dois eventos 

eleitorais, como se propõe este estudo.   

Analisando cada campanha, isoladamente, observa-se que no ano 2000 o Recife viveu 

uma das disputas eleitorais mais marcantes. O candidato João Paulo, então deputado estadual, 

alcançou um feito inédito. Representando a coligação PT, PC do B, PCB e PGT, conseguiu  

                                                 
2 Não é propósito deste estudo se aprofundar numa investigação sobre a macropolítica do PT, mas apenas abrir 
caminhos para possíveis conexões.   
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 vencer as eleições para a prefeitura, deixando para trás o candidato à reeleição Roberto 

Magalhães, que representou a coligação PFL, PMDB, PSDB, PPB, PRTB, PSC, PSL, PSDC e 

PTN. Era a primeira vez que o PT chegava ao poder executivo no Recife. O fato é que a 

campanha eleitoral daquele ano expôs a polarização entre um representante da esquerda e 

outro da direita. Ou seja, João Paulo retratava as lutas populares, o socialismo; e Roberto 

Magalhães o neoliberalismo. Isso ficou claro nos programas eleitorais do PT. A duas 

correntes ideológicas disputavam espaço no poder municipal.  

A conotação ideológica ficava ainda mais forte quando se via o perfil dos 

concorrentes: João Paulo, um ex-metalúrgico que fez história nos movimentos comunitário, 

operário e social de Pernambuco; e Roberto Magalhães, um jurista de fama nacional, que já 

foi governador do Estado e deputado federal. Cada um com a sua coligação representava as 

forças políticas oponentes no cenário recifense. A diferença é que Roberto Magalhães era 

sustentado por uma das alianças mais amplas que já se teve conhecimento em Pernambuco. 

Mesmo assim, João Paulo venceu as eleições, no segundo turno, tornando-se o primeiro 

prefeito do PT no Recife. “Ninguém esperava que João Paulo, um candidato pobre e mulato, 

egresso do movimento sindical, fosse capaz de se transformar na grande zebra 

nacional.”(MARTINS, 2004, p. 13).  

Quatro anos depois, mais uma vez João Paulo entra na disputa, tentando a reeleição3. 

Novamente ocorre uma polarização político-ideológica entre ele, considerado candidato das 

esquerdas, e o das forças conservadoras – no caso, Carlos Eduardo Cadoca, mesmo existindo 

oito candidatos concorrendo no pleito. No entanto, os programas eleitorais de João Paulo não 

valorizaram essa distinção de campos, esquerda e direita, como ocorreu em 2000. Entre as 

novidades nas eleições de 2004, a mais expressiva é a de que o PT contou com o poder 

também no executivo nacional, com Luiz Inácio Lula da Silva já Presidente da República, 

eleito em 2002. Cadoca apresentou-se como oposição à gestão de João Paulo, contando com o 

apoio do governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, ambos do PMDB. Como Roberto 

Magalhães, Cadoca era considerado representante da direita, à frente de uma coligação 

formada por partidos mais conservadores, como PFL, PMDB, PSDB, PRONA, PSDC, PV, 

PL e PP. Mas os programas eleitorais não explicitaram fortemente essa polarização, em 2004. 

Nesses dois momentos eleitorais do Recife, vê-se que houve mudança no discurso do 

PT. Nota-se no Horário Eleitoral Gratuito da Propaganda na Televisão, em 2004, que o  

                                                 
3As pesquisas no primeiro turno já apontavam o candidato João Paulo liderando as pesquisas, apresentando 
vantagem que variava entre 12 a 17 pontos percentuais, em relação ao segundo candidato, Cadoca (IBOPE, Em 
Data/DP e JC/Voxpopuli).   
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Partido dos Trabalhadores não investiu no discurso ideológico4 explícito. Pelo menos, tanto 

quanto na campanha da primeira eleição de João Paulo para a prefeitura. Vale ressaltar que 

este estudo entende que o programa eleitoral de televisão, o chamado palanque eletrônico, 

remonta para o público-eleitor os embates que são travados durante o período que antecede o 

pleito. Ou, às vezes, o próprio programa eleitoral é o gerador de temas que ganham as ruas, as 

discussões políticas nos parlamentos, as disputas jurídicas e mesmo as pautas da mídia, 

sobretudo, dos jornais impressos.   

Aqui se entende que, em que pese toda a ‘maquiagem’ que se possa fazer para 

emoldurar esse tipo de propaganda eleitoral, com doses generosas de linguagem publicitária e 

a influência de marqueteiros5, o que está no programa eleitoral é a voz do candidato. No caso, 

considerando-se João Paulo como representante das forças de esquerda, então, a voz das 

esquerdas está na sua propaganda política de televisão, isto é, no conjunto de enunciados que 

estão na materialidade dos textos dos programas. A voz do PT está presente no programa 

eleitoral de João Paulo, que é o sujeito do discurso. O discurso de João Paulo é analisado nos 

programas eleitorais, mesmo que ele não seja o sujeito falante. Assim, foram levadas em 

consideração para análise as falas dos locutores e narradores, os depoimentos do povo nas 

ruas, dos artistas e políticos, enfim, todos os textos que compõem os programas, inclusive 

jingles e slogans. Porque ali está caracterizado o discurso de João Paulo para o público-

eleitor.  

Embora a palavra socialismo – bandeira nuclear para o PT e os partidos de esquerda – 

tenha sido praticamente abolida da propaganda política televisiva local nos dois pleitos em  

                                                 
4 “A primeira e máxima ilusão, própria de toda ideologia, consistia justamente em lhe atribuir a criação da 
história dos homens. Sob o prisma da ideologia é que a história se desenvolve como realização da Idéia 
Absoluta, da Consciência Crítica, dos conceitos de Liberdade e Justiça e assim por diante. Ora, tais idéias não 
possuem existência própria, mas derivada do substrato material da história. Por conseguinte, a ideologia pertence 
ao âmbito do que Marx chamou depois de superestrutura. Tanto ele quanto Engels, em toda a sua obra posterior, 
empregaram o termo sempre no sentido exposto em A Ideologia Alemã. Conquanto fizessem numerosas análises 
extremamente ricas de formas e manifestações da ideologia, o sentido fundamental não mudou. Ou seja, a 
ideologia enquanto consciência falsa, equivocada, da realidade. Porém consciência necessária aos homens em 
sua convivência e em sua atividade social. Consciência falsa que não resulta de manipulação calculista, de 
propagandismo deliberado, mas da necessidade de pensar a realidade sob o enfoque de determinada classe social, 
no quadro das condições de sua posição e funções, das suas relações com as demais classes, etc. Manipulação e 
propagandismo têm sua matriz na ideologia, como traduções a níveis culturais inferiores e para enfrentamento 
de injunções imediatistas. [...] À sua própria teoria Marx e Engels nunca chamaram de ideologia. Consideravam 
sua teoria como reconstrução científica da realidade social e, ao mesmo tempo, expressão dos interesses de 
classe do proletariado. Implicitamente, isto significava que o proletariado era a única classe capaz  de se libertar 
da ilusão ideológica em geral e alcançar a visão objetiva correta da história humana e da sociedade existente.[...] 
Não obstante, o conceito de ideologia ganhou significados diferentes na história do marxismo. Lenin se referiu à 
ideologia socialista como sinônimo de marxismo, ou seja, da teoria científica revolucionária. Assim, a ideologia 
não era em todos os casos uma consciência falsa da realidade. No caso da classe operária, a ideologia socialista é 
uma consciência verdadeira de sociedade.”(Jacob Gorender; MARX; ENGELS, 2002, p. 23, grifo do autor) 
5 São, geralmente, publicitários que se especializam em marketing político. 
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estudo, em 2000 verifica-se um posicionamento forte de esquerda. Ataques ao neoliberalismo, 

apologia às greves, crítica aos políticos comprometidos com a direita histórica, referências à 

Ditadura Militar são marcas do discurso na primeira campanha vitoriosa de João Paulo à 

prefeitura. Surgiram expressões, falas, slogans, jingles, depoimentos, que associam o PT à 

mudança, ao compromisso com os mais pobres, à democracia, à participação popular, à 

transformação social, ao trabalho para o povo, enfim, às bandeiras de luta do PT, desde a 

fundação. Um dado muito relevante é a priorização da imagem de João Paulo como popular, 

do povo, de origem humilde. Até a experiência parlamentar do prefeito não foi explorada. Isto 

é, os programas de 2000 não colocaram as ações de João Paulo quando foi vereador do Recife 

nem deputado estadual, somando quase quatro mandatos. A estratégia era acentuar o seu 

perfil popular.  

Já em 2004, houve um maior apagamento das marcas ideológicas explícitas no 

discurso veiculado na propaganda televisiva do PT. O João Paulo gestor emergiu mais forte. 

A ênfase maior foi para ações e propostas. O discurso do gestor competente, daquele que “fez 

o que ninguém fez e vai fazer muito mais”6 se sobrepôs mais incisivamente ao discurso 

esquerdista, de dizer que se trabalha para a construção do socialismo, em oposição ao 

neoliberalismo, por exemplo. Números, estatísticas e índices são comumente apresentados no 

guia eleitoral da reeleição, para mostrar os resultados das ações. Surge no cenário João Paulo 

como ‘gestor competente’. 

Na verdade, emerge em 2004 uma nova estratégia de comunicação e de persuasão7, que 

provoca um estranhamento ao ser comparada ao ano 2000. É como se não estivesse em foco o 

mesmo candidato. O discurso contundente que marcou o Partido dos Trabalhadores durante a 

sua história praticamente desaparece. A supervalorização do João Paulo popular, das massas, 

que marcou 2000 ficou para segundo plano. Conteúdo e forma são bem diferentes em 2000 e 

2004.  

A partir dessas premissas, outras linhas de hipóteses nortearam a investigação, como: a 

vivência do poder fez o PT mudar o discurso, assumindo uma postura de gestor e não mais de 

opositor; até certo ponto o marketing político influenciou esse novo discurso do PT, menos 

radical de esquerda, mas não é responsável pela mudança de discurso do Partido dos 

Trabalhadores; o marketing político somente é responsável pela forma e não pelo conteúdo 

dos programas, sabendo-se que forma e conteúdo estão em relação dialética; e, finalmente, a  

                                                 
6 Slogan da campanha de João Paulo em 2004. 
7“Persuadir é, sobretudo, a busca de adesão a uma tese, perspectiva, entendimento, conceito, etc evidenciado a 
partir de um ponto de vista que deseja convencer alguém ou um auditório sobre a validade do que se anuncia.” 
(CITELLI, 2004, p. 14) 
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suposta despolitização do discurso do PT é resultado de uma crise das esquerdas que afetou o 

Brasil, provocada por acontecimentos internacionais, como a queda do Muro de Berlim e o 

desmembramento da União Soviética8, entre outros fatores históricos.  

Dito isto, fica claro que este trabalho quer ir além do que se comenta na mídia e do que 

é dito pelo senso comum: de que o PT mudou o discurso porque cedeu às estratégias de 

marketing. Muitos desses comentários atribuem a mudança à orientação de marqueteiros, 

como estratégia para construir um discurso para agradar uma maioria e vencer eleição. A 

proposta aqui não é simplificar o fenômeno, mas tentar verificar como o Partido dos 

Trabalhadores se distanciou de seu discurso de origem e, sobretudo, quais são as novas 

formas de chegar ao público-eleitor. Enfim, quais as novas estratégias argumentativas e 

persuasivas do Partido dos Trabalhadores nos programas televisivos. Seria minimizar a 

avaliação achar que o PT, composto por tendências político-ideológicas, com 27 anos de 

história, tendo uma forte base de sustentação entre trabalhadores e intelectuais, pudesse mudar 

a forma de falar ao público-eleitor, à sua militância, apenas porque há uma fórmula pronta 

para agradar, que poderia se adequar a qualquer partido ou candidato.  

Há interferências de publicitários e suas equipes de comunicação sobre a linha das 

campanhas, mas, acima de tudo, esta é conduzida por uma decisão política, ou uma adequação 

aos novos tempos, que preconizam um mundo que não é mais dividido entre dois pólos: 

capitalismo e socialismo9. Ou talvez, sim, seja uma mudança filosófica e política do partido, 

que já não é mais oposição, mas poder, e, para isso, deve assumir um discurso menos de 

esquerda, menos radical. É por isso que há os que creditam o novo discurso a uma possível 

mudança também de prática, de atuação política do PT. Ou porque o PT no poder não pode ter 

um discurso diferente do que as instituições esperam, cobram e controlam. 

O estudo dos programas televisivos de João Paulo vai propiciar trazer à tona esses 

questionamentos e a análise de como os discursos se inscrevem na perspectiva histórica 

brasileira e de que forma estão inseridos em outros discursos do PT. Porque a história para o 

analista de discurso “está ligada à prática e não ao tempo em si. A história se organiza tendo 

como parâmetro as relações de poder e de sentidos, e não a cronologia, porque não é o tempo 

cronológico que organiza a história, mas a relação com o poder (a política)” (ORLANDI, In: 

Tavares, 1998, p. 18). Neste trabalho, a perspectiva de História se baseia em Foucault, porque. 
                                                 
8 A queda do Muro de Berlim ocorreu em 1989 e o esfacelamento da União Soviética em 1991. 
9 A crise do modelo capitalista nos países centrais – a chamada falência do modelo de desenvolvimento fordista, 
a queda do Muro de Berlim e o desmembramento da União Soviética fizeram com que o mundo, pelo menos 
simbolicamente, não fosse mais dividido entre socialismo e capitalismo.  
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O afastamento da ‘História tradicional’ (continuidade, linearidade, 
causalidade, soberania do sujeito) e a afirmação dos conceitos da ‘nova 
História’ (descontinuidade, ruptura, limiar, limite, série, transformação) 
estão na base da proposta foucaultiana para a análise do 
discurso.(GREGOLIN, 2004, p. 87) 

 

Esta pesquisa pretende, então, debruçar-se sobre o discurso do Partido dos 

Trabalhadores, a partir do enfoque de uma das gestões mais importantes para o PT na 

atualidade – a de João Paulo na Prefeitura do Recife – sobretudo agora que o PT sofre com o 

envolvimento do Governo Federal em escândalos, denúncias, envolvimentos com desvios de 

verbas. Ou seja, no momento em que o PT arca com as conseqüências de estar na vitrine do 

poder no País. E que, mesmo assim, Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito em 29 de outubro 

de 2006, com cerca de 51% dos votos válidos do País. 

 Portanto, há que se fazer uma contextualização histórica, ideológica e política para 

desvelar esse novo discurso do PT. “As idéias e, por conseguinte, os discursos são expressão 

da vida real. A realidade exprime-se pelos discursos” (FIORIN, 2003, p. 33). Mesmo porque,  

 

o ponto de articulação dos processos ideológicos e dos fenômenos 
lingüísticos é, portanto, o discurso. A linguagem enquanto discurso não 
constitui um universo de signos que serve apenas como instrumento de 
comunicação ou suporte de pensamento; a linguagem enquanto discurso é 
interação, e um modo de produção social; ela não é neutra, inocente e nem 
natural, por isso o lugar privilegiado de manifestação de ideologia. 
(BRANDÃO, 2004, p. 11). 

 

Diante desta abordagem do objeto aqui delineada, o presente trabalho adota como 

referencial teórico norteador da pesquisa a Análise de Discurso, considerada aqui a 

ferramenta mais apropriada para estudar esse imbricamento entre os campos da 

comunicação e política, sobretudo sendo o objeto o discurso político. Por esse viés, é 

possível analisar adequadamente os programas eleitorais das candidaturas de João Paulo à 

Prefeitura, na materialidade do discurso, a fim de tentar formular respostas ás proposições 

levantadas.  

Uma das grandes contribuições da análise do discurso para o estudo de 
texto é articular o lingüístico ao sócio-histórico, este entendido como 
exterior constitutivo daquele. Isso significa que a exterioridade se inscreve 
no próprio texto e não como algo que está fora e se reflete nele. Assim, na 
materialidade do discurso, exibe-se a articulação da língua com a 
história.(GREGOLIN e BARONAS, 2001, p. 109). 
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Dessa forma, a materialidade do discurso – aqui, o texto – é analisada não na sua 

transparência, mas na sua opacidade10. Busca-se, à luz da Análise do Discurso, conhecer o 

fenômeno do novo discurso petista, menos radical de esquerda, combativo e crítico. Mais 

propositivo, no entanto. Quais são as filigranas dessas novas estratégias argumentativas e 

persuasivas do PT para chegar ao poder e, depois, para se manter nele, na experiência da 

cidade do Recife? Assim, por meio dos programas eleitorais de João Paulo, pretende-se 

investigar o novo discurso do PT, com marcas ideológicas mais subliminares, sabendo-se que 

“a linguagem não se dá como evidência, oferece-se como lugar de descoberta. Lugar do 

discurso.” (ORLANDI, 1999, p. 16). Porque  

 

a Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, 
não trata da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata 
do discurso. E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de 
curso, de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim a 
palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso 
observa-se o homem falando. (ORLANDI, 1999, p. 15).  

 

A Análise de Discurso vai ser o suporte teórico por excelência para desvendar o objeto 

de estudo e nortear como as demais teorias podem auxiliar no desnudamento necessário 

para analisar essas e outras questões. Acredita-se, pela própria constituição teórica, que a 

Análise de Discurso favorece a utilização de outros recursos metodológicos neste trabalho, 

a fim de se fazer entender as condições de produção do discurso do PT e de João Paulo.   

 

[...]para constituir-se, a AD inscreve-se em um campo epistemológico 
interdisciplinar, o que faz com que sua relação com estes campos de 
conhecimento seja sempre crítica: do Marxismo, interessa-lhe saber como 
se dá o encontro do ideológico com o lingüístico; da Lingüística, procura 
descrever os funcionamentos responsáveis pela produção de efeitos de 
sentido, considerando a línguas como processo; na enunciação, vai procurar 
o sujeito, mas interessa-se por um sujeito dotado de simbólico e de 
imaginário, cujo discurso mostra as condições de sua produção. (Indursky, 
1997, p. 30). 

 

Os autores-chave e teóricos que serviram de alicerce para o desenvolvimento da 

análise foram os filósofos e analistas de discurso, Michel Foucault e Michel Pêcheux, que 

trouxeram contribuições nucleares para esse campo de estudo. Dominique Maingueneau e  

                                                 
10 Cf. A Língua Inatingível e Estrutura e Acontecimento, de Michel Pêcheux. 
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Patrick Charaudeau também ofereceram um suporte teórico valioso, bem como Mikhail 

Bakhtin, sobretudo pela sua tese de que “A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. 

A realidade toda da palavra é absorvida por sua função de signo.[...] A palavra é o modo mais 

puro e sensível da relação social”. (BAKHTIN, 1992, p. 36). Por outro lado, a pesquisa não se 

restringe a esses autores, uma vez que houve uma séria e responsável atualização da Análise 

de Discurso por outros autores, inclusive brasileiros, como Orlandi, Gregolin, Indursky, Koch, 

Fiorin, entre outros. Também foi fundamental estudar conceitos formulados por teóricos como 

Marx e Engels, além de Bobbio e Panebianco. Essenciais, ainda, foram as leituras sobre 

política, poder, o posicionamento das esquerdas no mundo, a história do Partido dos 

Trabalhadores, o cenário político brasileiro, sobretudo a ascensão das esquerdas. Outras 

teorias deram o suporte necessário para desvendar essa nova linguagem persuasiva e 

argumentativa do PT, como os autores que estudam marketing político, argumentação e 

persuasão, a exemplo de Rubens Figueiredo, Jorge Almeida e Adolpho Queiroz. 

Os resultados desta análise do discurso de João Paulo vão poder subsidiar estudantes, 

comunicadores, lingüistas, analistas de discurso, pesquisadores, historiadores, cientistas 

políticos, sociólogos, entre outros estudiosos, sobre os fenômenos históricos, ideológicos, 

políticos e sociais que se revelam por traz da fala, da voz, do sujeito, do discurso, com o 

mérito da contemporaneidade do tema. Espera-se que também seja do interesse dos 

movimentos social e sindical, bem como de entidades e partidos representativos da chamada 

esquerda, sabendo-se que este trabalho é apenas um olhar, a escolha de apenas um enfoque 

diante de tantos outros que poderiam também nortear o estudo. É importante ressaltar que as 

entrevistas se ocuparam de reconstruir a história do movimento sindical metalúrgico local e 

do PT, além de escutar o que tinham a dizer as tendências políticas do Partido sobre a sua 

nova face de estar no poder. Também representaram re-significar essas histórias por meio de 

personagens vivos. Enfim, aqui não se tem a pretensão de esgotar o assunto nem oferecer uma 

análise definitiva. Como foi dito, é apenas mais um olhar sobre um tema tão palpitante, tão 

instigante.   

O processo metodológico para se chegar a essa dissertação contou com várias etapas. 

Prioritariamente, foram analisados detalhadamente os programas eleitorais das duas 

campanhas políticas de João Paulo para a prefeitura do Recife: em 200011, quando era 

oposição ao Executivo municipal, e em 2004, quando foi reeleito em primeiro turno, depois

                                                 
11 Foram escolhidos para corpus de análise os programas do segundo turno das eleições de 2000, porque foi o 
momento em que houve maior polarização entre João Paulo e Roberto Magalhães, sem os outros candidatos na 
disputa. Sem contar que no segundo turno os programas ficaram mais densos e com tempo maior, tendo cada 
candidato dez minutos no guia. 
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 de quase quatro anos de experiência no exercício da gestão. Para tanto, foram analisados e 

transcritos os programas eleitorais do segundo turno do primeiro período eleitoral e do 

primeiro turno do segundo pleito. O corpus foi analisado na sua totalidade, porque se avalia 

que selecionar uma amostragem desse universo tão multifacetado seria um risco para a 

qualidade do estudo.  

Antes, no entanto, dessa análise minuciosa, houve uma pesquisa exploratória que 

contou com leituras de jornais locais da época em que os programas eleitorais foram 

veiculados, nos dois pleitos, bem como análise artigos, reportagens e matérias de revistas de 

circulação nacional que traziam avaliações sobre o discurso do PT.  Também foram 

acompanhados eventos, como as comemorações dos aniversários de 25 e 26 anos do PT, com 

a anotação das falas, inclusive de João Paulo. Essa pesquisa foi fundamental para 

contextualizar o discurso do Partido dos Trabalhadores e seus aliados, inserido no cenário 

político pré e pós-eleitoral, e entender o desenrolar do discurso do Partido e o que ele tem a 

dizer a sua militância e público-eleitor – fatores essenciais para o alicerce teórico quando se 

utiliza a ferramenta da Análise de Discurso.  

Um dos fortes pilares da pesquisa foram as entrevistas qualitativas, não estruturadas, 

fundamentais para a reconstrução do perfil político de João Paulo, sua trajetória nos 

movimentos comunitário, social e, sobretudo, sindical. As entrevistas propiciaram também a 

construção de um panorama da história do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco e no 

Brasil, além de trazer uma atualização do discurso do PT. Ao todo, foram cerca de 58 horas 

de entrevistas, gravadas, sem contar os atrasos, adiamentos e remarcações. Sindicalistas, 

dirigentes petistas, como os presidentes municipal, estadual e nacional do PT, representantes 

das onze tendências do PT em atuação em Pernambuco, secretários da Prefeitura do Recife, 

militantes que participaram da trajetória política de João Paulo, cientistas políticos, 

pesquisadores, e o próprio João Paulo foram alvo das entrevistas. Foram ouvidos também  

comunicadores e marqueteiros responsáveis pelos programas de João Paulo, Roberto 

Magalhães e Cadoca, em 2000 e 2004. Alguns desses personagens foram entrevistados mais 

de uma vez, a exemplo do Prefeito do Recife. Também emergiram como instrumento 

relevante de pesquisa os documentos que materializaram o discurso do PT, na época da sua 

fundação, como a Tese de Santo André-Lins, a Carta de Princípios e o Manifesto de fundação 

do Partido dos Trabalhadores. São textos que refletem a gênese dos discursos de formação do 

PT. 
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Essa preocupação da pesquisa se deve a uma adesão às teorias de Michel Foucault12, 

nas quais ele defende que a História não é linear, portanto, é impossível congelar os dois 

períodos eleitorais sem um entendimento da conjuntura política que envolveu e envolve as 

duas campanhas; há os discursos fundadores; a idéia de que o discurso é uma prática 

discursiva que emerge de uma mesma formação discursiva, a partir de um conjunto de 

enunciados; e de que há uma memória discursiva e arquivos que fazem com que os discursos 

sejam sempre retomados (a interdiscursividade, o já-dito). 

 

Em suma, pode-se supor que há, muito regularmente nas sociedades, uma 
espécie de desnivelamento entre os discursos: os discurso que ‘se dizem’ no 
correr dos dias e das trocas, e que passam com o ato mesmo que os 
pronunciou; e os discursos que estão na origem de certo número de atos 
novos de fala que os retomam, os transformam ou falam deles, ou seja, os 
discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, 
permanecem ditos e estão ainda por dizer. (FOUCAULT, 2006a, p. 22)  

  

O leitor vai deparar aqui com uma dissertação organizada em seis capítulos, sendo o 

primeiro Um panorama da história do Partido dos Trabalhadores, trazendo seu discurso de 

origem e as suas bandeiras de luta, bem como as tendências que atuam em Pernambuco e o 

seu mapeamento político. Também enfoca os discursos que circulam sobre poder, esquerda e 

o PT. No segundo capítulo, há uma reconstrução da história e trajetória de João Paulo, 

relatada por ele mesmo, bem como sua atuação política no Movimento de Oposição Sindical 

metalúrgica e, ainda, uma contextualização das suas duas gestões à frente da Prefeitura da 

Cidade do Recife (PCR).  

A investigação do corpus é iniciada no terceiro capítulo, com a Análise dos 

Programas Eleitorais de Televisão da Campanha de João Paulo em 2000 e 2004. Foi 

elaborado um perfil dos programas, como se deram as condições de produção e os efeitos de 

sentido, a fim de se fazer um desenho das estratégias argumentativas e persuasivas utilizadas 

nos dois momentos eleitorais, comparando 2000 e 2004.  

E, no capítulo quarto, é elaborado um olhar sobre o marketing político e as novas 

estratégias argumentativas e persuasivas de João Paulo, analisando os bastidores dos 

programas, buscando avaliar até que ponto as decisões são tomadas a partir da instância do 

núcleo de comunicação e marketing ou do núcleo político. Enfim, quem decide o que foi 

levado ao ar nos programas. E as Considerações Finais.  

 
 

                                                 
12 Cf. Arqueologia do Saber,  As Palavras e as Coisas, A Ordem do Discurso e Microfísica do Poder. 
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CAPÍTULO I 

UM PANORAMA DA HISTÓRIA DE FUNDAÇÃO DO 

PARTIDO DOS TRABALHADORES 
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1. OS DISCURSOS FUNDADORES DO PT 
 

A idéia de trazer um panorama da fundação do Partido dos Trabalhadores, nesta 

primeira parte da dissertação, justifica-se pela necessidade de contextualizar o discurso do PT 

para entender hoje quais são as suas estratégias argumentativas e persuasivas. É também 

importante para tentar entrecruzar o discurso do PT e o de João Paulo, uma vez que o político 

está entre os fundadores do PT em Pernambuco – do qual é um dos nomes mais 

representativos no Estado atualmente. Ainda mais porque se pretende, aqui, localizar o 

discurso de esquerda - campo político do qual o Partido dos Trabalhadores se diz pertencente, 

tanto quanto João Paulo. Este capítulo é, assim, uma espécie de abrir o caminho para se 

chegar aos objetivos deste trabalho. 

Interessa, portanto, desvelar os discursos que circulam (e circularam) nesta história de 

27 anos do PT.  Porque 

 

Quando adotamos o ponto de vista da Análise do Discurso, focalizamos os 
acontecimentos discursivos a partir do pressuposto de que há um real da língua 
e um real da história, e o trabalho do analista de discurso é entender a relação 
entre essas duas ordens, já que o sentido é criado pela relação entre sujeitos 
históricos e, por isso, a interpretação nasce da relação do homem com a língua e 
com a história. (GREGOLIN, 2003, p. 11, grifo da autora) 

 

 O mês de fevereiro e o ano de 1980 representam um marco para o Partido dos 

Trabalhadores: é a data oficial da sua fundação. No entanto, até chegar a esse momento 

histórico, o PT vinha se construindo na cozinha dos movimentos sociais e sindicais da década 

de 70. Ainda no dia 24 de janeiro de 1979, a proposta do PT foi lançada oficialmente durante 

o IX Congresso dos Metalúrgicos, Mecânicos e de Material Elétrico do Estado de São Paulo, 

realizado em Lins, São Paulo, por meio da Tese de Santo André-Lins.  Afinal, a nova legenda 

trazia uma “especificidade na história política brasileira: a de ser um partido político criado 

pelas ‘bases’.” (AMARAL, 2003, p. 13). Mais: não apenas sindicalistas e militantes de 

movimentos sociais e comunitários participaram dessa origem. Intelectuais e setores ligados à 

Igreja Católica progressista foram também o alicerce desse partido que se organizava nos anos 

mais duros e em plena ressaca da Ditadura Militar.   

A participação dos intelectuais se deu desde as primeiras discussões para a criação de 

um partido de massa, popular, ainda sem saber ao certo qual seria. Eram os futuros “teóricos” 

do que viria a ser o Partido dos Trabalhadores. A maioria deles era originária de instituições 

de pesquisa. De acordo com Meneguello (1989, p. 61), os intelectuais envolvidos na formação  
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do PT eram de entidades como o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), 

Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec), Universidade Estadual de Campinas-

SP (Unicamp), Universidade de São Paulo (USP) e Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). (MENEGUELLO, 1989, p. 61) 

 

Alguns dos personagens deste grupo foram: Francisco Weffort, José Álvaro 
Moisés, Roque Aparecido da Silva e Fábio Munhoz[...], Francisco de 
Oliveira, Paul Singer e Vinicius Caldeira Brant[...]. Sua presença foi 
bastante significativa para a definição do perfil partidário petista. Vale dizer 
que, após o Encontro do PT-SP de 18 de agosto de 1979, quando organizou-
se uma comissão formada por Fernando Henrique Cardoso, Almino Afonso, 
Weffort e Roque da Silva para a elaboração de uma plataforma comum, 
ficou evidente a predominância da idéia de autonomia do Partido dos 
Trabalhadores com relação à presença dos parlamentares. Daquele impasse 
resultaram as saídas de Fernando Henrique Cardoso e Almino Afonso do 
processo de formação do PT e o fortalecimento dos setores intelectuais 
envolvidos desde o início nas discussões sobre o partido popular.[...]( 
MENEGUELLO, 1989, p. 61-62)  

 

A ala progressista da Igreja Católica também exerceu um papel relevante, sobretudo 

por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), a partir de 1971. Mas essa adesão à 

idéia de construção de um novo partido também se deu, provavelmente, pela orientação da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), já inspirada na Teologia da Libertação13. 

A Igreja queria viabilizar um partido de trabalhadores. Uma espécie de “PT 

Cristão”.(MENEGUELLO, 1989, p. 64).  

As Comunidades Eclesiais de Base surgiam a partir de lutas populares, de novenas, de 

mutirões para discutir o Evangelho ou de qualquer atividade solidária com motivações 

religiosas.(SADER, 1995, p. 157). O número de participantes de cada CEB variava entre 10 a 

50 pessoas, geralmente coordenadas por padres ou agentes pastorais, como freiras e católicos 

voluntários. Estima-se que, em 1981, chegou a ter no Brasil cerca de oitenta mil CEBs, 

somando, em média, dois milhões de integrantes. (SADER, 1995, p. 156). Os grupos se 

reuniam quinzenalmente ou mensalmente, na zona rural ou periferias urbanas. “O debate dos 

temas nas reuniões costumava pautar-se pelo método de ‘ver-julgar-agir’. Com ele se pretende 

efetuar uma reflexão crítica e voltada para a prática, de modo que as privações vividas deixem 

de ser consideradas como fatalidades.”(SADER, 1995, p. 159). E foi assim que as CEBs 

tornaram-se parte da “revolução” social e política para a redemocratização do País. Essas 

                                                 
13 Um dos formuladores da Teologia da Libertação foi Leonardo Boff, que defendeu para a Igreja Católica uma 
“passagem de uma estratégia da caridade para outra da libertação.[...]A estratégia da libertação começa por ver 
nos pobres uma experiência de encontro com Deus e a possibilidade de serem sujeitos conscientes de sua própria 
libertação.” (SADER, 1995, p. 163-164) 
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 Comunidades, que discutiam até a reforma de uma paróquia, passaram a exercer “ações para 

fora.(...) No lugar do pedido de um favor apareceram as reclamações de um direito.” 

(SADER, 1995, p. 162) 

Além dos intelectuais e da Igreja Católica, não se pode deixar de considerar a 

influência “leiga” das comunidades, movimentos sociais, organizações de bairros e até clubes 

de mães que estavam também nas bases da efervescência por mudanças econômicas, políticas 

e sociais no Brasil. Esses movimentos se expandiram nas periferias das cidades, sobretudo de 

São Paulo. De acordo com o coordenador do Núcleo de Documentação sobre os Movimentos 

Sociais de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), professor Luís 

Momesso14, os movimentos dos bairros ganharam força na época de maior repressão, depois 

da decretação do Ato Institucional N° 5 (AI-5), em 1968. 

 

Com o AI-5, muita gente foi presa, fugiu, outros foram para o Chile, então 
foi uma repressão muito grande. Parte das esquerdas só viu alternativa em 
preparar resistência armada. Houve muita perseguição. Eu participava da 
Oposição Sindical na época e alguns sindicatos já estavam conquistando 
diretorias. Com o Ato Institucional eu fui demitido. Houve muita 
desarticulação. Então o trabalho nos movimentos sociais foi uma 
alternativa, a partir de espaços mínimos que existiam. Na periferia de São 
Paulo, surgiram esses movimentos em creches, clube de mães, associação 
de bairros, de saúde, se criavam grupos para ir aglutinando o povo e 
discutindo a situação dos trabalhadores, do Brasil, da Ditadura. Eu 
participei desses trabalhos, inclusive com padres e bispos. A Igreja teve um 
papel fundamental. (MOMESSO)(informação verbal)15  

 

É sensato, ainda, lembrar das organizações de esquerda, fundadas entre os anos 60 e 

70, que, geralmente na clandestinidade, contribuíram para a organização do Movimento de 

Oposição Sindical e fomentaram e participaram da formação do PT. Entre esses grupos estava 

o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR8), criado no final dos anos 60, e a 

Convergência Socialista, criada em 1978, e que depois ficou vinculada organicamente ao PT, 

entre outras facções: 

 

Levando para os debates partidários iniciais orientações políticas bastante 
definidas, fundadas em certo doutrinarismo, tais grupos podem ser 
identificados como: MEP (Movimento de Emancipação do Proletariado), 
grupo voltado à luta armada originado das divisões do PCB na década de 
70; LIBELU (Liberdade e Luta), organização estudantil; Ala Vermelha, 

                                                 
14 O professor Momesso tem mestrado e doutorado em Comunicação Sindical. Ele também participou da 
mobilização dos metalúrgicos em São Paulo, nos anos que antecederam a fundação do PT, e dos movimentos 
comunitários. Ele foi também do partido clandestino Ação Popular, na mesma época. 
15 Os depoimentos do professor Luis Momesso foram coletados por meio de entrevista, no Recife, no dia 
09/02/2007. 
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dissidência do PC do B; membros da AP (Ação Popular), da POLOP 
(Política Operária)16 e do PRC (Partido Revolucionário Comunista), este 
dissidência do PC do B, e o Secretariado Unificado, também de tendência 
trotskista.[...]É difícil verificar o impacto de cada um desses grupos no 
processo inicial de organização do PT. É necessário citar, no entanto, que 
em função de sua principal forma de atuação – a imprensa alternativa – 
esses grupos exerceram importante papel na organização do movimento 
sindical e petista.(MENEGUELLO, 1989, p. 62-63) 

 

Quando se fala dos intelectuais e dos grupos de esquerda que foram também alicerces 

de sustentação da formação e do discurso de fundação do PT, não se pode deixar de citar o 

pedagogo Paulo Freire, que inspirou a criação do Movimento de Educação de Base, no 

Nordeste, em 1961, que era um processo para fazer despertar a consciência crítica da 

população. (SADER, 1995, p. 150). “Um meio dominante de ‘ligar-se ao povo’ foi através de 

processos educativos, a começar pela alfabetização.”(SADER, 1995, p. 167-168). E o método 

Paulo Freire se espalhou, congregando estudantes e militantes organizados que se tornaram 

educadores populares. “Através do método Paulo Freire abria-se um lugar para a elaboração 

crítica e coletiva das experiências da vida individual e social dos educandos.”(SADER, 1995, 

p. 168). Assim, “os novos educadores se debruçaram sobre os livros de Paulo Freire – 

torceram o nariz para o seu idealismo filosófico e seu humanismo cristão[...]”(SADER, 1995, 

p. 168). Mas esse tipo de intervenção era apenas uma das vertentes do esquerdismo. 

 

Da luta ideológica contra o reformismo às lutas de rua em 1968 e à luta 
armada entre 1969 e 1971, a esquerda revolucionária chegou logo ao seu 
apogeu com os enfrentamentos sonhados, que foram, no entanto, o 
momento de sua derrota. As sucessivas cisões das organizações partidárias, 
se no início implicaram até maior dinamismo político por desembaraçarem 
grupos militantes de estruturas burocratizadas, em seguida foram 
debilitando cada grupo e deixando sempre resíduos de militantes que não 
aderiam a nenhuma das facções. Os enfrentamentos armados, que ainda em 
1969 pareciam deixar um saldo para a esquerda revolucionária[...] 
começarão a produzir perdas cada vez mais pesadas, nas salas de tortura da 
polícia e das forças armadas.(SADER, 1995, p. 169) 

  

Embora os enfrentamentos da esquerda revolucionária contra a Ditadura Militar 

tenham cumprido uma função relevante de contraposição à repressão – da qual esse grupo foi 

também vítima –, o sonho revolucionário caiu por terra, sobretudo por um fator: a não adesão 

das massas. E, sem as massas, não seria possível uma tomada de poder por uma ação 
                                                 
16A Polop elaborou um ‘curso de formação básica’ que foi utilizado pelo MEP, MR8, AP e POC, que também 
foram absorvidas pela oposição sindical. Era um manual que sintetizava explicações marxistas sobre “as lutas de 
classe e os modos de produção como etapas do desenvolvimento histórico; a exploração capitalista(...), da venda 
da força de trabalho e do conceito de mais-valia; o proletariado como a ‘classe revolucionária de nossos dias’; o 
Estado como instrumento de dominação; o socialismo e o comunismo.’”(SADER, 1995, p. 177)  
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 revolucionária, mas apenas “ações de vanguarda”, como ficaram conhecidas as investidas 

desses grupos contra o governo militar. Então, aquela esquerda surgida na década de 60, 

contemporânea da revolução cubana, da revolução cultural chinesa, da guerra do Vietnã, de 

Che Guevara e das guerrilhas latino-americanas, estrategicamente, começava a investir na 

organização da resistência dos trabalhadores. (SADER, 1995, p. 168/171). Paralelamente, 

começavam a surgir questionamentos ideológicos entre os grupos esquerdistas ou 

revolucionários, isso ainda nos anos 70.  

 

Essa crise da esquerda brasileira se deu num momento em que 
internacionalmente as estratégias revolucionárias e a teoria marxista eram 
fundamente questionadas. Não se tratava apenas de uma crise teórica, mas 
dos efeitos de um ‘desencantamento’ das sociedades pós-revolucionárias do 
‘socialismo real’.(SADER, 1995, p. 173-174)  

 

No entanto, colocando na balança o peso das bases na formação do PT, é sabido que o 

movimento sindical foi a sua grande impulsionadora17. “O nascimento do PT está 

intimamente ligado às transformações econômicas e sociais ocorridas no Brasil nas décadas 

de 60 e 70, que resultaram na formação de uma classe operária numerosa e representativa 

econômica e politicamente.”(AMARAL, 2003, p. 27). Em busca de direitos e garantias 

trabalhistas, esses operários passaram a se organizar, especialmente no início da década de 70, 

germinando a semente do que seria o Movimento de Oposição Sindical que tomou conta do 

País.  

 

[...]De um lado, com base na sofisticação do parque industrial e nas 
profundas diferenças da estrutura produtiva, tanto no padrão de tecnologia e 
produtividade quanto na estratificação de mão-de-obra em níveis de 
qualificação, remuneração e condições de trabalho, surgiram lideranças 
políticas ligadas aos setores industriais de ponta, dando origem ao novo 
sindicalismo urbano. Sua diferença do sindicalismo tradicional traduzia-se 
basicamente no novo estilo de condução do conflito entre capital e trabalho, 
demonstrando relativa autonomia de poder frente à arcaica estrutura de 
representação corporativista. (MENEGUELLO, 1989, p. 29) 
 

 Na outra ponta, Meneguello (1989, p. 29) afirma que estava a transformação das 

classes médias em composição e comportamento, como resultado do “processo de 

intensificação da divisão social do trabalho, reestruturação ocupacional e burocratização[...]”. 

“O assalariamento da classe média tradicional levou à sindicalização de vários de seus  

                                                 
17 Sabendo-se que os discursos da Igreja Católica, dos intelectuais e dos grupos esquerdistas tiveram incidência 
na organização do sindicalismo no Brasil, como é visto neste capítulo. 
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segmentos, organizados em torno de um amplo espectro de demandas.”(MENEGUELLO, 

1989, p. 29).  

A explosão do sindicalismo de esquerda representava também uma forte reação ao 

governo militar. Era uma época em que a liberdade de expressão estava cerceada e até os 

partidos políticos estavam extintos. Apenas duas legendas foram criadas para agrupar as 

demandas político-partidárias na época: o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e a 

Aliança Renovadora Nacional (Arena). “As eleições ou não eram realizadas ou viravam pura 

encenação. Às vezes, mesmo essa farsa não funcionava direito e o Congresso Nacional era 

fechado e os políticos, cassados.” (Fundação Perseu Abramo, 2003, p. 9). E não era só isso. 

Depois do Golpe Militar de 1964, os primeiros governos fardados cuidaram de arrefecer os 

movimentos dos trabalhadores com duas medidas, baseados na legislação existente: 

 

A primeira compreendeu um controle direto, caracterizado pela intervenção 
e restrição político-ideológica das entidades sindicais, cassação de líderes e 
expurgo das cúpulas dirigentes de cunho político comprometidas com o 
regime anterior. A segunda compreendeu um controle indireto, fundado na 
implementação de uma legislação de exceção e em alterações na legislação 
trabalhista já existente, visando o controle político e a regulamentação da 
vida sindical.(MENEGUELLO, 1989, p. 43) (grifo do autor) 
 

Em contrapartida, as dificuldades econômicas dos trabalhadores aumentavam. “Era o 

tempo do arrocho salarial, que dava sustentação ao chamado ‘milagre brasileiro’. Os 

sindicatos estavam atrelados à Ditadura Militar e se, mesmo assim, quisessem reivindicar 

algo, eram prontamente reprimidos.” (Fundação Perseu Abramo, 2003, p. 9). Em resposta a 

essas pressões, os trabalhadores começaram a se organizar e a criar estratégias de lutas e 

reivindicações. O auge das greves foi nos anos de 1978, 1979 e 1980. Foram paralisações 

históricas que serviram para instigar, de uma vez, a retomada do sindicalismo de esquerda, a 

criação do PT e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que eram processos imbricados, 

mutuamente. 

 

Em 12 de maio de 1978, 1.600 trabalhadores da Saab-Scânia, em São 
Bernardo do Campo (São Paulo), entraram em greve e....‘braços cruzados, 
máquinas paradas’. O movimento grevista rapidamente se alastrou por 
outras fábricas, outras regiões, outras categorias: metalúrgicos das cidades 
de São Paulo, Osasco e Campinas (São Paulo) ou de João Monlevade 
(Minas Gerais), professores do primeiro e segundo graus do estado de São 
Paulo, bancários e trabalhadores da construção civil de Porto Alegre... Em 
1979 e 1980 novas ondas de greves pararam várias regiões do país, a 
começar, novamente, por São Bernardo do Campo. Ali, o Sindicato dos 
Metalúrgicos passou por intervenções e, em 1980, seu presidente, Luiz  
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Inácio da Silva, o Lula, foi preso, junto com outros membros da 
diretoria.[...]‘Abaixo a ditadura!’ tornou-se palavra de ordem dos 
trabalhadores. (Perseu Abramo, 2003, p. 9) 

  

O slogan ‘Abaixo a ditadura’ mostrava uma maior politização e ideologização do 

movimento sindical. Não bastavam mais somente garantias trabalhistas, aumentos salariais e 

direito à organização. A liberdade de expressão, o fim da ditadura e mudanças econômicas 

passaram a fazer parte da pauta dos trabalhadores. De acordo com Rachel Meneguello (1989, 

p. 15), a fundação do PT trouxe uma transformação no sistema político e social do País, 

porque representou mudanças de paradigma do papel político dos setores de vanguarda da 

classe trabalhadora “que, articulados em torno da luta pela conquista plena dos seus direitos 

sociais e políticos, deslocaram seu âmbito de ação do restrito universo das relações 

corporativistas de trabalho para o universo político-institucional pluripartidário.” 

(MENEGUELLO, 1989, p. 15) 

 

Assim, em nosso caso, na emergência dos novos atores sociais, das novas 
configurações e identidades dos trabalhadores no cenário público, no que 
parece o início de um outro período da história social de nosso país, nos 
deparamos com o nascimento de formas discursivas que tematizam de um 
modo novo os elementos que compõem as condições de existência desses 
setores sociais. (SADER, 1995, p. 60) 

 

Foi assim que entrou em cena o ABC Paulista18, o berço do sindicalismo de esquerda 

brasileiro, transformando São Paulo no Estado-sede também do PT. Com ele, emerge um dos 

líderes desse sindicalismo, que foi justamente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos fundadores e 

primeiro presidente nacional do PT, além de ter sido o primeiro Presidente da República eleito 

pelo Partido dos Trabalhadores em 2002, sendo reeleito em 2006. Lula chegou à presidência 

do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema (SMSBCD) em 1975, 

representando esse novo sindicalismo. Era o maior sindicato do país, congregando cerca de 52 

mil filiados. Mas foi numa mobilização, em 1977, numa Campanha de Reposição de Perdas 

Salariais que “Lula, então presidente do SMSBCD, foi alçado à condição de principal porta-

voz dos trabalhadores e tornou-se o mais conhecido dos chamados ‘novos 

sindicalistas’.”(AMARAL, 2003, p. 29) 

                                                 
18 ABC Paulista, Região do Grande ABC ou ABCD é uma região industrial formada por sete municípios da 
Região Metropolitana de São Paulo: Santo André (A), São Bernardo do Campo(B) e São Caetano do Sul (C), 
Diadema (D), Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. É considerado o centro da indústria automobilística 
do Brasil, na qual existem sedes de montadoras como Ford, Volkswagen, General Motors e Mercedes-Benz. Por 
conta disso, foi o berço do sindicalismo metalúrgico, sobretudo com as greves da década de 80, revelando líderes 
como Luiz Inácio Lula da Silva, atual Presidente do Brasil. 
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Aquilo que é dito e o que é escondido, aquilo que é louvado e o que é 
censurado, compõem o imaginário de uma sociedade, através do qual seus 
membros experimentam suas condições de existência. Não quer dizer que 
todos os discursos sejam iguais e nem mesmo que derivem de uma mesma 
matriz discursiva. Mas, tendo de interpelar um dado público, todo discurso 
é obrigado a lançar mão de um sistema de referências compartido pelo que 
fala e por seus ouvintes. Constitui-se um novo sujeito político quando 
emerge uma matriz discursiva capaz de reordenar os enunciados, nomear 
aspirações difusas ou articulá-las de um outro modo, logrando que 
indivíduos se reconheçam nesses novos significados. É assim que, formados 
no campo comum do imaginário de uma sociedade, emergem matrizes 
discursivas que expressam as divisões e os antagonismos dessa sociedade. 
(SADER, 1995, p. 59-60) 

 

Esse sindicalismo, que em sua maior parte foi a base do surgimento do Partido dos 

Trabalhadores, é identificado por Rachel Meneguello (1989, p. 49) em três tendências, 

“definidas por sua maior ou menor oposição em relação à estrutura sindical oficial.” São eles, 

oposições sindicais, unidade sindical e novo sindicalismo ou sindicalismo autêntico, este que 

tinha entre os representantes em Pernambuco o grupo de Oposição Metalúrgica Zé Ferrugem.   

O oposições sindicais era considerado inexpressivo, congregando uma parte de 

militantes católicos e outra de pequenos grupos de esquerda, e era voltado para criação de 

comissões de fábrica numa atuação extra-oficial. O unidade sindical agrupava um maior 

número de entidades associativas e adotava a perspectiva do não-rompimento com  o 

“establishment sindical”, também mantendo certa aliança com o Partido Comunista 

Brasileiro. Era formado por marxistas ortodoxos que fizeram parte do MDB e depois do 

PMDB (rebatizado em 1979). E, finalmente, o novo sindicalismo ou sindicalismo autêntico, 

erguido dentro dos sindicatos oficiais, sem filiações com tendências ideológicas de esquerda 

marxista, ficando marcado pela defesa da transformação radical da estrutura sindical e do 

sistema de relações trabalhistas. E foram exatamente os trabalhadores militantes do oposições 

sindicais e do novo sindicalismo que migraram para a organização do PT em 1979. 

(MENEGUELLO, 1989, p. 49) 

Esse hibidrismo das bases na formação do PT – dentro e fora dos sindicatos -  

influenciou claramente o seu discurso de fundação: argumentos oriundos da Igreja Católica, 

dos movimentos sociais e populares, de grupos clandestinos de esquerda e dos pesquisadores 

intelectuais estão lá, circularam pelas escritas e falas do Partido e suas lideranças. Eder Sader 

(1995) resume essas influências no que ele chamou de três “matrizes discursivas”. 

“Encontramos 3 instituições em crise que abrem espaços para novas elaborações. Tendo cada 

uma experimentado a crise sob forma de um descolamento com seus públicos respectivos, 

essas agências buscam novas vias para reatar suas relações.”(SADER, 1995, p. 144).  
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Por exemplo: a Igreja Católica sofreu perda de influência junto ao povo, a partir dos 

anos 50, e investiu nas Comunidades Eclesiais de Base. E chegou mais perto dos sindicalistas 

por meio da Juventude Operária Católica e da Ação Católica Operária. Já os grupos de 

esquerda, estavam desarticulados por derrotas políticas na luta armada e saíram em busca de 

novas formas de aproximação com os trabalhadores. E a estrutura sindical, esvaziada por falta 

de função, dá origem a um “novo sindicalismo”. (SADER, 1995, p. 144).  É como se o espaço 

sindical fosse o local privilegiado para assimilar os anseios desses grupos, que se originavam 

de matrizes discursivas distintas. E, depois, todos os discursos desaguariam na fundação do 

PT.  

É interessante observar que são discursos com origens diversas, mas que tinham um 

interesse comum: constituir um partido de massa, popular, aliado na luta pela 

redemocratização do País. “Tanto a incidência social quanto a consistência argumentativa são 

muito desiguais quando comparamos as 3 agências”. (SADER, p. 1995, p. 144). E o autor 

explica como se constituíram essas “matrizes discursivas”, que estiveram na base da fundação 

do Partido dos Trabalhadores, por meio dos grupos representativos que buscaram novas 

formas de reelaborar ou recolocar seus discursos na sociedade: 

 

A matriz discursiva da teologia da libertação, que emerge nas comunidades 
da Igreja, tem raízes mais fundas na cultura popular e apóia-se numa 
organização bem implantada. Beneficia-se do ‘reconhecimento imediato’ 
estabelecido através da religiosidade popular. A matriz marxista não dispõe 
dessa base, enfrenta uma profunda crise e ainda os grupos que a 
sustentavam vinham de uma derrota desarticuladora. Ela traz, no entanto, 
em seu benefício, um corpo teórico consistentemente elaborado a respeito 
dos temas da exploração e da luta sob (e contra) o capitalismo. A matriz 
sindicalista não extrai sua força nem das tradições populares nem da 
sistematicidade teórica, mas do lugar institucional em que se situa, lugar 
constituído para agenciar os conflitos trabalhistas.[...] Eles se constituem 
operando progressivos deslizamentos de significados nas fissuras dos 
discursos dominantes, produzidos nos enfrentamentos sociais.(SADER, 
1995, p. 144-145). 

 

Possivelmente, como foi dito, a matriz discursiva sindical tenha sido o leito maior da 

formação do Partido dos Trabalhadores. Até porque ela convergiu os demais discursos. E 

também pelos sindicatos serem espaços mais definidos de convivência, discussões e 

articulações de estratégias dos grupos. Tanto é verdade que a chapa única da Comissão 

Provisória da fundação do PT, em 1980, contou com 60% dos integrantes vinculados ao grupo 

sindicalista. E 40% estavam entre parlamentares do MDB, jornalistas e grupos políticos da 

esquerda revolucionária.(MENEGUELLO, 1989, p. 69) 
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Numa breve definição do perfil do PT, pode-se recorrer a uma citação de Meneguello 

(1989, p. 36, grifo da autora), quando teoriza19 que “a novidade do PT é ter sido, sob o 

aspecto organizacional, o primeiro partido de massas criado no Brasil”. 

 

O PT é um partido de origem externa, extraparlamentar, de caráter 
societário; apresenta uma proposta definida de inserção da classe 
trabalhadora no sistema político; sua estrutura interna fundamenta-se em 
núcleos de base, órgãos básicos de trabalho e integração partidária; seu 
funcionamento interno define-se pela intensa articulação entre os órgãos 
estabelecidos de forma hierárquica. Quanto à participação, o PT define-se, 
em certo sentido, pela idéia ‘integralista’ de partido: visa uma profunda 
integração com seus membros através de atividades políticas e tarefas de 
organização permanentes, fora dos períodos eleitorais (reuniões, debates, 
festas, contribuições financeiras periódicas, edição de boletins e jornal etc.). 
Finalmente, quanto à ação política, o PT confere bem menos importância à 
atividade eleitoral e parlamentar do que os demais partidos, priorizando os 
laços com os movimentos sociais.(MENEGUELLO, 1989, p. 36) 

 

Essas marcas estão postas nos primeiros discursos e documentos pré e pós-fundação 

do Partido, que claramente priorizam as vivências, reivindicações e lutas dos trabalhadores. É 

importante destacar que há uma intencional configuração de partido de massa, popular, de 

esquerda, nessas produções materializadas. São eles, a Tese de Santo André-Lins, aprovada 

em 24 de janeiro de 1979, durante o IX Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos, 

Mecânicos e de Material Elétrico do Estado de São Paulo, realizado na cidade de Lins; a Carta 

de Princípios, do dia 1º de maio de 1979; e o Manifesto de fundação, de 1980.  

 

1.1. Análise dos primeiros documentos do PT 

 

Os documentos de antes e do momento da fundação do PT, e que marcaram a sua 

origem, revelam as matrizes discursivas que embasaram a formação do Partido, mais 

especificamente dos grupos revolucionários e o movimento operário. Alguns documentos são 

mais ou menos explícitos quanto à adesão ao socialismo, às bandeiras de esquerda. Mas, a 

opção pela classe proletária, pelos trabalhadores, está sempre muito clara.  É enfática a 

concepção de um partido de e para trabalhadores. Há, por outro lado, críticas ao capitalismo, 

às elites, aos empresários, aos poderosos. Ou seja, é um partido que iria nascer com uma 

opção de classe. Um partido que iria combater as elites e pela supremacia dos trabalhadores. 

                                                 
19 Rachel Meneguello deixa claro que sua teoria se baseia no modelo adotado por Maurice Duverger, no livro Os 
Partidos Políticos (Cf. DUVERGER, Maurice. Os Partidos Políticos, Rio de Janeiro/Brasília: Zahar/Ed. UNB, 
1980). Especialmente nesta parte citada, Duverger estabelece uma correlação entre a esquerda e os partidos de 
massa.  
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 Enfim, os documentos trazem um discurso que situa o PT a uma legenda popular, de massa, a 

um paradigma de esquerda, embora sem uma explicitação de uma base teórica marxista 

definida. São expressões que revelam significados importantes da formação do PT. “É 

portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações 

sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não 

abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados.”(BAKHTIN, 2004, 

p. 41, grifo do autor) 

No entanto, numa análise atenta da materialidade discursiva, pode-se detectar 

evidências de um discurso que bebe na fonte, sim, das teorias marxistas. Expressões dos 

documentos de fundação do PT remetem ao discurso do Manifesto do Partido Comunista, 

assinado por Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848, como “proletariado”, “elites”, 

“dominação”, “classe operária”, entre outras. Talvez, por esse texto dos autores alemães não 

adotarem um rigor científico, mas trazerem um tom até certo ponto panfletário – até por ser 

um manifesto – vê-se que foi um discurso que permeou o discurso dos militantes que 

trabalhavam para a fundação de um partido de trabalhadores.  

Para acompanhar os discursos fundadores do PT, materializados nos documentos, 

foram selecionados trechos que revelam pontos importantes da formação da legenda. O 

primeiro deles é a Tese de Santo André-Lins, aprovada em 24 de janeiro de 1979, durante o 

IX Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos, Mecânicos e de Material Elétrico do Estado 

de São Paulo, realizado na cidade de Lins. O documento tem pouco mais de uma página, 

trazendo um tom forte de denúncia contra a situação dos operários. Já fala de um nome para a 

futura legenda: o Partido dos Trabalhadores, que congregue o “proletariado”20.  

 

Enquanto vivermos sob o capitalismo, este sistema terá como fim último o 
lucro, e para atingi-lo utiliza todos os meios: da exploração desumana de 
homens, mulheres e crianças até a implantação de ditaduras sangrentas para 
manter a exploração.[...] A história nos mostra que o melhor instrumento 
com o qual o trabalhador pode travar esta luta é o seu partido político. Por 
isso, os trabalhadores têm que organizar os seus partidos que, englobando 
todo o proletariado, lutem por efetiva libertação da exploração.[...] O MDB, 
hoje o único partido legal da oposição no Brasil, pela sua composição 
heterogênea, não pode cumprir este papel. Combinam-se, portanto, a 
necessidade da construção de independência política dos trabalhadores com 
a necessidade de um instrumento de luta pela conquista do poder político. E 

                                                 
20Esclarece-se Marx e Engels entendem “por proletariado, a classe dos trabalhadores assalariados modernos, que, 
não tendo meios de produção próprios, são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver.” (MARX & 
ENGELS, 2004, p. 45, em Nota de Engels à edição inglesa de 1888.) E “por burguesia entende-se a classe dos 
capitalistas modernos, que são proprietários dos meios de produção social e empregam trabalho assalariado.” 
(MARX & ENGELS, 2004, p. 45, em Nota de Engels à edição inglesa de 1888.) 
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é levando estas discussões para as bases que devemos nos lançar no 
trabalho da construção desse partido. (Tese de Santo André-Lins, 1979, 
grifo nosso) 

 

No trecho acima, o “lucro” tem um significado que pode ser traduzido no Manifesto 

do Partido Comunista, no trecho que diz: “Na mesma proporção em que se desenvolve a 

burguesia, [...]o capital, desenvolve-se também o proletariado, a classe dos operários 

modernos, que vivem apenas na medida em que encontram trabalho e que só encontram 

trabalho na medida em que o seu trabalho aumente o capital.”(MARX & ENGELS, 2004, 

p.51). E continua: “Mas toda luta de classes é uma luta política.”(MARX & ENGELS, 2004, 

p.54). Ou seja, como diz a Tese de Santo André-Lins, os trabalhadores têm que organizar os 

seus partidos que, englobando todo o proletariado, lutem por efetiva libertação da exploração. 

A Tese segue com algumas propostas dos militantes, a fim de que os trabalhadores 

possam mudar “as regras do jogo”. E revela uma forte vinculação do novo partido ao 

movimento sindical, como ponto de partida para as suas propostas de atuação. Também 

comunga da busca da democracia, como uma das prerrogativas do futuro partido, tal qual o 

Manifesto do Partido Comunista, quando escreve que “[...] o primeiro passo na revolução 

operária é a elevação do proletariado à classe dominante, a conquista da democracia.[...]” 

(MARX & ENGELS, 2004, p. 66). E ainda: 

 
1)total desvinculação dos órgãos sindicais do aparelho estatal, ponto 
fundamental para o desenvolvimento da vida sindical; 2)democratização 
dos sindicatos; que os órgãos sindicais se pautem, em seu funcionamento, 
pela democracia operária que a todos assegura o direito de, em igualdade, 
participar das lutas e das decisões; 3)que se lance um manifesto, por este 
congresso, chamando todos os trabalhadores brasileiros a se unificarem na 
construção do seu partido, o Partido dos Trabalhadores; 4)que este partido 
seja de todos os trabalhadores da cidade e do campo, sem patrões.[...]. (Tese 
de Santo André-Lins, 1979, grifo nosso) 
 

Uma outra amostra dessa vinculação às teses marxistas é a Carta de Princípios, 

lançada durante as comemorações do dia 1º de maio de 1979. O documento foi elaborado por 

um comitê, intitulado Comissão Nacional Provisória, responsável por formular a proposta de 

um partido de trabalhadores. Apenas quase um ano depois o PT seria fundado oficialmente. 

Eis alguns trechos da Carta de Princípios, um dos documentos mais longos dessa fase pré-

fundação do PT, com quase seis páginas: 

 

A idéia da formação de um partido só de trabalhadores é tão antiga quanto a 
própria classe trabalhadora. Numa sociedade como a nossa, baseada na 
exploração e na desigualdade entre as classes, os explorados e oprimidos  
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têm permanente necessidade de se manterem organizados à parte, para que 
lhes seja possível oferecer resistência séria à desenfreada sede de opressão e 
de privilégios das classes dominantes.[...] Começando a sacudir o pesado 
jugo a que sempre estiveram submetidos, os trabalhadores de nosso país 
deram início, em 12 de maio do ano passado (greve da Scania), à sua luta 
emancipadora. Desde então, o operariado e os setores proletarizados de 
nossa população vêm desenvolvendo uma verdadeira avalanche pela 
melhoria de suas condições de vida e de trabalho. A experiência dessas lutas 
tem como resultado um visível amadurecimento político da população 
trabalhadora e o crescimento, em quantidade e qualidade, de suas  
lideranças.[...]. (Carta de Princípios, 1979)(grifo nosso) 

 

Esse primeiro trecho do documento mostra uma postura considerada radical, pela sua 

posição forte de contraponto entre dominantes e dominados, sem contar que coloca a 

necessidade de um partido “só de trabalhadores”, excluindo outros setores que poderiam se 

agregar. Comunga também da idéia colocada no Manifesto do Partido Comunista, que ressalta 

que “[...] a história de toda sociedade até nossos dias movimentou-se através de antagonismos 

de classe, que assumiram formas diferentes nas diferentes épocas.” (MARX & ENGELS, 

2004, p. 66) E, ainda, “[...]qualquer que tenha sido a forma assumida por esses antagonismos, 

a exploração de uma parte da sociedade por outra é um fato comum a todos os séculos 

passados.” (MARX & ENGELS, 2004, p.66). Ou seja, como diz a Carta de Princípios, “a idéia 

da formação de um partido só de trabalhadores é tão antiga quanto a própria classe trabalhadora”, 

porque, deixa claro, a exploração sempre existiu. 

Aponta ainda para a intenção de colocar a fundação do PT como uma continuidade da 

organização e luta dos trabalhadores, que começaram pelas fábricas. Os termos “operariado”, 

“explorados”, “oprimidos”, “desigualdade entre as classes”, “proletarizados”, apontam para 

um caminho marxista, dando um tom de partido de esquerda, socialista. Afinal, o Manifesto 

do Partido Comunista, assinado por Karl Marx e Friedrich Engels, em 1848, diz, 

textualmente, que “O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos os demais 

partidos proletários: constituição do proletariado em classe, derrubada da dominação da 

burguesia, conquista do poder político do proletariado.”(MARX & ENGELS, 2004, p. 59). 

Esse tema é reforçado em outra parte da Carta de Princípios, que coloca os trabalhadores 

como os maiores soberanos do futuro partido: 

 

[...]Agora, chegou a vez do trabalhador formular e construir ele próprio seu 
país e seu futuro. Nós, dirigentes sindicais, não pretendemos ser donos do 
PT, mesmo porque acreditamos sinceramente existir, entre os trabalhadores, 
militantes de base mais capacitados e devotados, a quem caberá a tarefa de 
construir e liderar nosso partido. Estamos apenas procurando usar nossa 
autoridade moral e política para tentar abrir um caminho próprio para o  
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conjunto dos trabalhadores. Temos a consciência de que, nesse papel, neste 
momento, somos insubstituíveis, e somente em vista disso é que nós 
reivindicamos o papel de lançadores do PT.[...]. (Carta de Princípios, 1979, 
grifo nosso) 
 

 Vê-se, no discurso acima, um empoderamento dos trabalhadores que condiz também 

com o momento de tentativa de superação da repressão imposta pela Ditadura Militar. Um 

momento de supremacia pelas greves, de sair da situação de relativa submissão em relação 

aos governos e empresários (patrões). Isso fica explícito quando assumem que têm uma 

“autoridade moral e política”. Também dividem com as bases de trabalhadores a 

responsabilidade de construção do novo partido, reafirmando a origem de partido de base.  

 

[...]O PT não pretende criar um organismo político qualquer. O Partido dos 
Trabalhadores define-se, programaticamente, como um partido que tem 
como objetivo acabar com a relação de exploração do homem pelo homem. 
O PT define-se também como um partido das massas populares, unindo-se 
ao lado dos operários, vanguarda de toda a população explorada, todos os 
outros trabalhadores – bancários, professores, funcionários públicos, 
comerciários, bóia-frias(sic), profissionais liberais, estudantes, etc. – que 
lutam por melhores condições de vida, por efetivas liberdades democráticas 
e por participação política. O PT afirma seu compromisso com a 
democracia plena, exercida diretamente pelas massas, pois não há 
socialismo sem democracia e nem democracia sem socialismo.[...] 
Respeitará o direito à fração e às tendências, ressalvando apenas que as 
inscrições serão individuais. (Carta de Princípios, 1979, grifo nosso) 

 
 Acabar com a exploração do homem pelo homem recai novamente nas teorias  

marxistas. O discurso acima também assegura que o PT será um partido das massas populares 

e coloca, mais uma vez, os operários como vanguardistas da “população explorada”, o que 

não deixa de ser verdade, pela importância dos metalúrgicos do ABC Paulista como 

precursores das ondas de paralisações e greves gerais. Ser um partido “de massa e popular” 

deriva mais para as matrizes discursivas vindas dos movimentos sociais e da Igreja Católica. 

O documento inclui as demais categorias profissionais como bem-vindas ao novo partido - o 

que não é uma proposição explícita do Manifesto do Partido Comunista, que elabora uma 

crítica às “camadas médias”21:  

 

As camadas médias, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o 
artesão, o camponês, combatem a burguesia para salvar da ruína a sua 
própria existência como camadas médias. Não são portanto revolucionárias, 
mas conservadoras. Mais ainda, são reacionárias, pois procuram fazer 
retroceder a roda da história. Quando se tornam revolucionárias, é em  

                                                 
21 Guarde-se, aqui, as particularidades do que Marx de Engels consideram “camadas médias”, no século XIX, e o 
que eram camadas médias para o século XX, no Brasil.  
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conseqüência de sua iminente passagem para o proletariado; defendem 
então seus interesses futuros, não seus interesses presentes, abandonando 
seu próprio ponto de vista pelo do proletariado. (MARX & ENGELS, 
2004, p. 55). 

 

O final, quando diz “O PT manifesta[...]sua intensa solidariedade com todas as massas 

oprimidas do mundo”, reporta-se a uma certa assinatura de Marx nos documentos mais 

panfletários que produziu - até no próprio Manifesto do Partido Comunista -, quando encerra 

seus escritos com a frase “Proletários de todos os países, uni-vos!22” (MARX & ENGELS, 

2004, p. 105). Ou seja, os trabalhadores devem ter a perspectiva de união planetária. 

 
O PT declara-se comprometido e empenhado com a tarefa de colocar os 
interesses populares na cena política e de superar a atomização e dispersão 
das correntes classistas e dos movimentos sociais. Para esse fim, o Partido 
dos Trabalhadores pretende implantar seus núcleos de militantes em todos 
os locais de trabalho, em sindicatos, bairros, municípios e regiões. O PT 
manifesta alto e bom som sua intensa solidariedade com todas as massas 
oprimidas do mundo. (Carta de Princípios, 1979) 

 

 

E um dos mais significativos e simbólicos documentos do PT, na fase de sua criação, é 

o Manifesto do Partido dos Trabalhadores, lançado em 22 de março de 1980, dia da fundação 

oficial do partido e publicado no Diário Oficial da União de 21 de outubro de 1980. O 

documento diz que:  

 

O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de 
brasileiros de intervir na vida social e política do País para transformá-la. A 
mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é 
de que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas 
suas mãos ou não virá. “A grande maioria de nossa população trabalhadora, 
das cidades e dos campos, tem sido sempre relegada à condição de 
brasileiros de segunda classe. Agora, as vozes do povo começaram a se 
fazer ouvir através de suas lutas. As grandes maiorias que constroem a 
riqueza da Nação querem falar por si próprias. Não esperem mais que a 
conquista de seus interesses econômicos sociais e políticos venha das elites 
dominantes. Organizam-se elas mesmas, para que a situação social e 
política seja a ferramenta da construção de uma sociedade que responda aos 
interesses dos trabalhadores e dos demais setores explorados pelo 
capitalismo. (Manifesto do Partido dos Trabalhadores, 1980, grifo nosso) 

 

Como se vê acima, mais do que uma menção a uma opção pelos trabalhadores e contra 

as elites, há uma demarcação de campo como partido de massa, que “surge da necessidade  

                                                 
22A frase também encerra outros documentos, como o Manifesto de Lançamento da Associação Internacional 
dos Trabalhadores, de 1864, escrito por Karl Marx.  
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sentida por milhões de brasileiros”. Numa referência ao movimento sindical, o Manifesto do 

Partido dos Trabalhadores revela que o “trabalhador brasileiro” aprendeu com as lutas e com 

as próprias mãos que a “democracia é uma conquista”. Mostra que os trabalhadores não 

querem mais ser de “segunda classe”, querem ter voz e vez. Isso é dito, de forma semelhante, 

ao Manifesto do Partido Comunista: “[...]O proletariado, estrato inferior da atual sociedade, 

não pode erguer-se, pôr-se de pé, sem que salte pelos ares toda a superestrutura dos estratos 

que constituem a sociedade oficial.” (MARX & ENGELS, 2004, p. 56) (grifo nosso). Quando 

diz que as elites dominantes “organizam-se elas mesmas, para que a situação social e política 

seja a ferramenta da construção de uma sociedade que responda aos interesses dos 

trabalhadores e dos demais setores explorados pelo capitalismo”(Manifesto do Partido dos 

Trabalhadores), subliminarmente toca na teoria marxista, que preconiza: “[...]Para que uma 

classe possa ser oprimida, é preciso que lhe sejam asseguradas condições nas quais possa ao 

menos dar continuidade à sua existência servil.[...]” (MARX & ENGELS, 2004, p.56) 

Depois desse texto de abertura, o Manifesto contém três subtítulos: “Nascendo das 

lutas sociais”, “Por um partido de massas” e “Pela participação política dos trabalhadores”. 

No subtítulo “Nascendo das lutas sociais”, o texto reafirma a concepção de partido 

prioritariamente de trabalhadores, mas ampliando para setores considerados socialmente 

explorados, como mulheres, negros, índios, funcionários públicos, entre outros. Certamente, 

essa abertura para setores tradicionalmente não chamados de proletarizados cede às “matrizes 

discursivas” dos demais grupos que compuseram a formação inicial do Partido dos 

Trabalhadores: sobretudo a Igreja Católica e os movimentos sociais. Afinal, agora fala-se em 

nome de uma partido que está sendo fundado, não é mais um projeto de partido. Nesse 

sentido, revela características de partido popular: 

 

Após prolongada e dura resistência democrática, a grande novidade 
conhecida pela sociedade brasileira é a mobilização dos trabalhadores para 
lutar por melhores condições de vida para a população das cidades e dos 
campos. O avanço das lutas populares permitiu que os operários industriais, 
assalariados do comércio e dos serviços, funcionários públicos, moradores 
da periferia, trabalhadores autônomos, camponeses, trabalhadores rurais, 
mulheres, negros, estudantes, índios e outros setores explorados pudessem 
se organizar  para defender seus interesses, para exigir melhores salários, 
melhores condições de trabalho, para reclamar o atendimento dos serviços 
nos bairros e para comprovar a união de que são capazes. (Manifesto do 
Partido dos Trabalhadores, 1980, grifo nosso) 

  

O tema trabalhista volta à tona no trecho seguinte do Manifesto do Partido dos 

Trabalhadores. Prega a sua autonomia, escreve sobre o enfrentamento à repressão, o direito de  
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greve, arrocho salarial: “Estas lutas levaram ao enfrentamento dos mecanismos de repressão 

impostos aos trabalhadores, em particular o arrocho salarial e a proibição do direito de 

greve.(...)”(Manifesto do Partido dos Trabalhadores). Ou quando se refere ao sistema político 

e econômico, contrapondo os explorados e os privilegiados. “(...) O PT nasce da decisão dos 

explorados de lutar contra um sistema econômico e político que não pode resolver os seus 

problemas, pois só existe para beneficiar uma minoria de privilegiados.”(Manifesto do Partido 

dos Trabalhadores, 1980) (grifo nosso) 

No item, “Por um partido de massas”, o Manifesto explicita a importância da 

independência política, da não existência de partidos vinculados à ordem econômica, social e 

política, e, subliminarmente, que o PT vai suprir essa demanda. Fala também na 

“emancipação das massas populares” e em coletividade, fruto da experiência da organização 

dos trabalhadores. Diz que o PT não será um partido eleitoreiro. Enfim, traz um discurso 

esquerdista de contrapor explorados (pelo sistema capitalista) e exploradores (os capitalistas 

ou burgueses): 

 

O Partido dos Trabalhadores nasce da vontade de independência política 
dos trabalhadores, já cansados de servir de massa de manobra para os 
políticos e os partidos comprometidos com a manutenção da atual ordem 
econômica, social e política. Nasce, portanto, da vontade de emancipação 
das massas populares. Os trabalhadores já sabem que a liberdade nunca foi 
nem será dada de presente, mas será obra de seu próprio esforço coletivo. 
Por isso protestam quando, uma vez mais na História brasileira, vêem os 
partidos sendo formados de cima para baixo, do Estado para a sociedade, 
dos exploradores para os explorados.[...]O PT pretende ser uma real 
expressão política de todos os explorados pelo sistema capitalista. Somos 
um Partido dos Trabalhadores, não um Partido para iludir os trabalhadores. 
[...]O PT quer atuar não apenas nos momentos das eleições, mas, 
principalmente, no dia-a-dia de todos os trabalhadores, pois só assim será 
possível construir uma nova forma de democracia, cujas raízes estejam nas 
organizações de base da sociedade e cujas decisões sejam tomadas pelas 
maiorias. (Manifesto do Partido dos Trabalhadores, 1980, grifo nosso) 
 

Na parte “Pela participação política dos trabalhadores”, o Manifesto do Partido dos 

Trabalhadores reforça que o PT se colocaria contra o regime militar, ditatorial, e com 

compromisso com as liberdades civis e a democracia plena, exercida pelas “massas”.  E a 

ação de parlamentares do PT será com o objetivo de organizar as massas. Sem contar que fala 

no compromisso com as “liberdades civis, pelas franquias que garantem, efetivamente, os 

direitos dos cidadãos”. Nisso, há claramente a intenção de se colocar como partido que 

pretende ocupar espaços institucionais de poder e, para tanto, é mais sensato utilizar um 

discurso para todos os “cidadãos”. E, numa manifestação visionária e ousada, o texto diz que  
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o PT “pretende chegar ao governo e à direção do Estado para realizar uma política 

democrática, do ponto de vista dos trabalhadores, tanto no plano econômico quanto no plano 

social.” Vinte e dois anos depois, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro presidente nacional do 

PT, chegaria à Presidência da República. Segue o texto: 

 

Em oposição ao regime atual e ao seu modelo de desenvolvimento, que só 
beneficia aos privilegiados do sistema capitalista, o PT lutará pela extinção 
de todos os mecanismos ditatoriais que reprimem e ameaçam a maioria da 
sociedade. O PT lutará por todas as liberdades civis, pelas franquias que 
garantem, efetivamente, os direitos dos cidadãos, e pela democratização da 
sociedade em todos os níveis. O PT afirma seu compromisso com a 
democracia plena e exercida diretamente pelas massas. Neste sentido 
proclama que sua participação em eleições e suas atividades parlamentares 
se subordinarão ao objetivo de organizar as massas exploradas e suas lutas. 
Lutará por sindicatos independentes do Estado como também dos próprios 
partidos políticos. [...]É preciso que o Estado se torne a expressão da 
sociedade, o que só será possível quando se criarem as condições de livre 
intervenção dos trabalhadores nas decisões dos seus rumos. Por isto, o PT 
pretende chegar ao governo e à direção do Estado para realizar uma política 
democrática, do ponto de vista dos trabalhadores, tanto no plano econômico 
quanto no plano social.[...]O PT manifesta sua solidariedade à luta de todas 
as massas oprimidas do mundo.(Manifesto do Partido dos Trabalhadores, 
1980, grifo nosso) 

 

2. AS TENDÊNCIAS DO PT E OS SEUS DISCURSOS 

 
A heterogeneidade nas bases de formação do Partido dos Trabalhadores certamente foi 

responsável por instaurar no seio da legenda algo que virou a sua maior e mais conhecida 

peculiaridade: as tendências políticas, que são correntes intrapartidárias que convivem – bem 

ou mal – ente si e nas diversas instâncias do Partido, defendendo teses e teorias filosóficas, 

ideológicas e políticas. Sabe-se que, desde a fundação, os grupos oriundos de diversas 

matrizes discursivas foram procurando seus pares para fazer valer seus ideais partidários. 

Afinal, cada grupo ajudou a fundar o partido por crenças e valores que queriam pôr em 

prática, por meio da instância partidária. Nos encontros, congressos e convenções partidárias, 

elas podem se agrupar para definir encaminhamentos políticos, estratégias eleitorais ou 

mesmo espaços institucionais. Mas como surgiram as tendências?  

Rachel Meneguello (1989) aponta indícios dos primeiros “grupos de esquerda” dentro 

do PT, ainda no processo inicial de fundação, que podem ser identificados como incipientes 

tendências. “Tais grupos, fundados em forte doutrinarismo, mobilizavam-se em torno da 

transformação do PT em partido revolucionário marxista-leninista, deslocando para o segundo  



 

 

41

plano ou mesmo condenando o processo de institucionalização partidária.” (MENEGUELLO, 

1989, p. 72). De acordo com a autora, três orientações políticas definiram a atuação desse 

grupo: a primeira fundada na idéia de que o partido deveria se orientar como frente política de 

massas, mais representada pelo Movimento de Emancipação do Proletariado (MEP); a 

segunda defendia que o PT, a médio e longo prazo, deveria organizar uma vanguarda 

marxista-leninista para unir os militantes de esquerda do partido, tendo à frente os grupos 

trotskistas, como o Secretariado Unificado e o grupo Liberdade e Luta (Libelu), que depois se 

transformou em Fração Quarta Internacionalista; e, finalmente, a terceira orientação política, 

que se configurou como tendência partidária, que se contrapunha às diretrizes oficiais do PT, 

inclusive fazendo críticas ao então presidente do Partido, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa 

facção era representada pela Convergência Socialista e Organização Socialista 

Internacionalista (OSI). (MENEGUELLO, 1989, P. 72-73) 

Mas o que parecia o exemplo de democracia petista – por abrigar grupos de diferentes 

origens, com amplo espaço para discussões - passou a ser considerado um problema para a 

legenda. Por terem esses perfis distintos, a convivência entre elas não é (nem foi) sempre 

pacífica. Chega-se, hoje, ao ponto de ser de uso corrente no próprio PT as expressões “PT de 

esquerda” e “PT de direita”, numa menção às tendências. “As divergências entre a ala 

esquerda e a direita do PT estiveram presentes já no marco zero.”(SINGER, 2001, p. 31). Ao 

dizer isso, Singer (2001) se refere ao Manifesto de fundação do PT, construído durante 

encontro no Colégio Sion, em São Paulo, em 1980, quando houve uma falta de consenso nas 

teses que fariam parte do documento.(SINGER, 2001, p. 32). E, nessas discussões, as 

divergências começaram a se delinear nas células das futuras tendências, num prenúncio do 

que seriam as relações entre essas facções.  

Lula e os sindicalistas que ingressaram no PT sempre foram considerados da ala 

moderada. Para combater as correntes mais à esquerda, dos líderes que migraram dos partidos 

revolucionários, os moderados criaram um grupo intitulado Articulação ou Articulação dos 

113, em 1983, com o intuito de “organizar os independentes”, ou seja, os que não integravam 

nenhuma facção. Alguns petistas chamavam Articulação dos 113, em virtude de 113 

militantes terem assinado o primeiro manifesto do grupo. Um dos participantes da Articulação 

foi o deputado federal pernambucano, Fernando Ferro.  

 

O 113 foi uma primeira aglutinação, porque, quando o PT surgiu, ele foi o 
espaço do debate político do movimento sindical, dos movimentos de 
igreja, que à época era muito forte, da esquerda que veio da luta armada, 
dos intelectuais, dos dissidentes do PCB, e setores democráticos que nunca  
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tinham tido militância política populares. Então havia uma ação dos grupos 
de esquerda, principalmente de linha marxista, leninista, que eram muito 
ativos em organizar vanguardas, e eles tinham capacidade de monopolizar 
muito os Encontros do PT. E a partir de uma certa reflexão desses 
segmentos já experimentados com a luta armada, os sindicalistas, o povo da 
Igreja,  nós tivemos um debate de que era preciso criar um núcleo que fosse 
realmente o PT, a criação de um partido estratégico. As várias forças de 
esquerda do PT achavam que o PT era só uma plataforma para uma tomada 
do poder que eles iam fazer no futuro, eles é que eram um partido 
revolucionário, o PT era um partido tático. E aí esse movimento dos 113 fez 
um debate, elaborou um documento dizendo que o PT era o partido. Foram 
113 pessoas que assinaram esse primeiro manifesto, afirmando a idéia do 
PT. E, esse documento dizia claramente que o PT não era um partido tático, 
era um partido de massas, socialista, um partido estratégico da luta política 
no Brasil. (FERRO)(informação verbal)23 

 

A Articulação virou uma tendência forte dentro do Partido. “Até o 5° Encontro 

Nacional, em 1987, a Articulação enfrentou o bloco de esquerda unido e, mesmo assim, 

obteve o apoio de perto de dois terços dos delegados.”(SINGER, 2001, p. 32).  

 

A partir de então, a ala esquerda se fragmenta e dois agrupamentos, um 
comandado pelo deputado federal José Genoino e outro pelo deputado 
Eduardo Jorge, ambos de São Paulo, começam a apresentar propostas em 
separado. Na ala esquerda original, permaneceram, entre vários outros, dois 
grupos trotskistas que lá estão quase desde o começo, a Democracia 
Socialista, do ex-prefeito de Porto Alegre Raul Pont, e a corrente O 
Trabalho, antiga Organização Socialista Internacionalista – OSI (conhecida 
por ‘Libelu’, de Liberdade e Luta, no movimento estudantil dos anos 70). 
(SINGER, 2001, p. 32-33) 

 

Em 1989, o Partido Revolucionário Comunista (PRC), do qual participavam José 

Genoino e Tarso Genro, este, na época, representando o Rio Grande do Sul, é dissolvido.  

Então os grupos de Genoino e Eduardo Jorge se fundem e criam a tendência Democracia 

Radical, “facção que passa a ocupar o espaço da direita no PT e obtém de 10% a 15% dos 

votos nos encontros partidários.”(SINGER, 2001, p. 33). Nessa mesma época, a Articulação 

perde a identidade, consolida-se como tendência de centro. E em 1993 sofre um racha. Uma 

parte se coloca mais à esquerda e outra mais à direita. O grupo mais à esquerda se transforma 

em Articulação de Esquerda. E o grupo mais à direita passa a se denominar Articulação 

Unidade na Luta.  

No transcorrer dos 27 anos de fundação do PT, várias tendências foram criadas, 

fundidas ou simplesmente se diluíram e desapareceram, sobretudo as que não tinham peso  

                                                 
23 O depoimento de Fernando Ferro, deputado federal do PT, foi coletado em entrevista exclusiva, no Recife, em 
09/01/2007.  
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nacional ou contavam com poucos ou nenhum representante no poder (câmaras, assembléias, 

Senado, ministérios, instituições públicas). É fato que as tendências precisam de alguma 

estrutura para se organizar, fazer reuniões, contatar seus filiados em interior ou outros estados, 

enfim, conseguir eleger políticos. Nos encontros regionais ou nacionais as tendências 

investem em eleger também delegados que as representem, para que suas teses sejam 

aprovadas ou tenham forças dentro das resoluções do Partido. 

Uma das tendências que se manteve hegemônica foi a Articulação Unidade na Luta, 

considerada mais à direita, sobretudo a partir de um momento que virou o divisor de águas 

para o PT: a sua união com a Democracia Radical, em 1995, que “recompõe aquilo que é 

chamado dentro do partido de ‘Campo Majoritário’.”(SINGER, 2001, p. 33). Mantendo-se 

como maioria dentro do PT, o Campo Majoritário, quase dez anos depois, em 2005, foi 

responsabilizado pela maior crise que o PT passou em toda a sua história24. Ficou conhecida 

como ‘Crise do Mensalão’ ou “Escândalo do Mensalão”. Faziam parte do Campo Majoritário 

os ex-deputados federais José Genoino e José Dirceu, além do ex-tesoureiro Delúbio Soares, 

os mais conhecidos personagens dessa crise.  

Dílson Peixoto, presidente do PT em Pernambuco e um dos líderes da Articulação 

Unidade na Luta, defende que a tendência dele ainda é majoritária no Partido. “Ela cresceu ao 

ponto de algumas forças, por exemplo, a força que Genoíno tinha liderança, a Democracia 

Radical, ela foi diluída na Unidade na Luta. Outras forças também se diluíram, viraram o 

Campo Majoritário. Mas o Campo Majoritário não existe mais.”(PEIXOTO)(informação 

verbal)25. O político também faz criticas ao papel das tendências, assegurando que elas são 

“um dilema que o PT vai sobreviver com ele durante muito tempo. Elas tanto unem quanto 

desunem”(PEIXOTO). Na opinião dele, levar os problemas internos do Partido para serem 

divulgados pela Imprensa se constitui num dos entraves mais sérios.  

                                                 
24 “O escândalo do ‘Mensalão’ (ou será da compra de votos, do caixa dois, da corrupção nos Correios?) começou 
a reboque da imprensa. A revista Veja publicou reportagem com base em uma fita de vídeo documentando cena 
de pagamento de propina nos Correios em que era citado o presidente do PTB, Roberto Jefferson. O Globo 
mostrou que o deputado comandava cargos em estatais e no Executivo responsáveis pelo controle de orçamentos 
que somavam R$ 4 bilhões anuais. A revista Época, por sua vez, trouxe matéria sobre as atividades de um 
suposto ‘laranja’ do deputado. Vendo fantasmas e apontando uma imaginária interferência do Planalto naquilo 
que era, pura e simplesmente, jornalismo, Jefferson achou que iria explodir junto como o quarteirão. Deu 
entrevista à Folha de S. Paulo denunciando o PT e integrantes do governo por um esquema de pagamento a 
partidos e aliados no Congresso. [...] Muito do que ele [Jefferson] disse foi comprovado, outro tanto não. Uma, 
duas, três CPIs começaram a trabalhar simultaneamente, pela primeira vez ao vivo e em tempo real. 
[...]Quilômetros de matérias[...]foram escritos [...]sobre esse enredo que mistura caixa dois de campanha de 
políticos governistas e de oposição, casos antigos e recentes de corrupção em órgãos públicos, venda de 
mandatos, votos e passes partidários, maracutaias de agências de publicidade, fundos de pensão e contas no 
exterior. Essa história ainda não acabou.”(Helena Chagas in CAMAROTTI; PEÑA, 2005, p. 9-10) 
25 O depoimento de Dilson Peixoto foi coletado no dia 12/03/2006, em entrevista exclusiva no Recife. Dílson é 
presidente do PT Estadual e vereador do Recife. 
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O que eu quero dizer com isso... É se ficar restrito ao debate interno, ao 
debate que prepara um momento de definição, por exemplo, você vai ter um 
encontro, uma convenção, você vai tomar determinada decisão, então o 
amplo debate interno é riquíssimo e é fundamental. É assim que o PT 
construiu sua principal diferença em relação a outros partidos. Mas quando 
isso começa a extrapolar, quando se utiliza o mecanismo da imprensa 
burguesa, da imprensa oficial, isso gera problemas, porque, muitas vezes,(...) 
gera controvérsias, gera disputa, gera intriga, então, tem gente que não 
percebe que está, na verdade, quando ele é procurado por um jornalista, que 
começa a explicitar as diferenças internas que têm no PT, e o nível até 
radicalizado das diferenças, isso em vez de ajudar complica. Porque passa 
para a opinião pública a imagem de um partido fraticida. (PEIXOTO) 

 

Já o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, 

Tarso Genro, em artigo na Revista Teoria e Debate (2006), chama a atenção sobre os rumos 

que as tendências seguiram dentro do PT:  

 

A organização em tendências, que já foi um aspecto positivo, agora é 
deformação. As tendências estão se tornando gradativamente estruturas 
orgânicas internas que defendem determinados pontos de vista. Impõem um 
certo obstáculo à democracia interna. Se a pessoa não é de tendência tem 
pouca força para operar as suas opiniões. É preciso procurar amenizar isso, 
mas sem demonizar as tendências. Uma etapa posterior a esse processo 
seria criarmos um conjunto de movimentos horizontais que cruzassem as 
várias tendências e dissolvessem as barreiras entre elas para que a 
circulação do debate teórico-político fosse arejada. Há quanto tempo não se 
discute socialismo no partido? Não se discute porque para algumas 
tendências essa discussão não interessa, pois a consideram superada, e 
outras não se interessam porque pensam já ter o socialismo elaborado e 
pretendem legitimá-lo (consensualmente) seja por meio do debate, seja por 
meio do aparelho. (GENRO, 2006, p. 13) 

 

O pesquisador Antonio Ozaí Silva (2002), na Revista Espaço Acadêmico, acredita que 

as tendências não perderam força, mas que “ocorreu um processo de acomodação interna,(...) 

iniciado com o V Encontro Nacional (1987) e a Regulamentação de Tendências: aquelas que 

aceitaram o jogo, isto é, permanecer no PT, enquanto correntes internas reconhecidas, 

adaptaram-se às exigências estatutárias.”  

 

[...] O PT colocou-se como tarefa constituir-se num partido e não numa 
frente de organizações. Quem não se adaptou saiu ou foi expulso. É o caso 
da Convergência Socialista e da Causa Operária. Mas, o PT permanece um 
partido plural e democrático, com a presença de diversas forças internas – 
como é, em geral, todo partido que se pretenda democrático e que não adote 
procedimentos stalinistas.(...)Por outro lado, o partido teve que se voltar 
para o exercício de importantes administrações e as tendências, mesmo que 
se autodenominam socialistas, não ficaram imunes a esse processo. 
Também elas foram incorporadas nas gestões petistas. Assim, fica a  
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impressão de que as tendências foram aniquiladas. Engano. O momento é 
outro e as tendências que optaram por ficar no PT adaptaram-se aos novos 
tempos, sem, é claro, abandonarem a retórica do discurso socialista – mais 
voltado para a disputa interna ou para a legitimação dos seus candidatos no 
campo da esquerda petista e não-petista. (Silva, 2002, p. 2) 

 
 Alguns líderes de tendência avaliam como positiva a divisão ou junção – dependendo 

da ótica - do Partido dos Trabalhadores em agrupamentos políticos. O dirigente da 

Articulação de Esquerda é um deles.  

 
Eu acredito que as tendências são o que há de mais importante que o PT 
criou, porque se não fossem as tendências, o PT já teria virado propriedade 
de alguns caciques. As tendências é que não impediram que durante os dez 
anos de hegemonia total e absoluta do Campo Majoritário, dez anos de 
desconstrução, que se mudou o estatuto do PT, que se tirou o poder de 
decisão dos núcleos, do militante, que o PT sobrevivesse. Porque as 
tendências sobreviveram, se contrapuseram a isso, impediram que o partido 
virasse meramente uma máquina eleitoral, mantendo o debate com os 
militantes, mantendo a divergência interna. (MAGALHÃES)(informação 
verbal)26 
 

Para o filósofo e historiador social Michel Zaidan, “o PT tem um modelo de partido 

que é diferente dos partidos comunistas, cujo modelo organizativo é chamado ‘centralismo 

democrático’, que era um modelo que não permitia tendências dentro do 

partido.”(ZAIDAN)(informação verbal)27. Ele observa que o Partido dos Trabalhadores 

rompeu com esse formato organizativo, “com esse modelo leninista, permitindo a expressão 

de minorias, inclusive com jornais próprios, boletins etc.”(ZAIDAN).  

 
A dificuldade toda é naturalmente administrar o conflito com as tendências 
minoritárias. Porque elas podem simplesmente surgir e criar dificuldades 
para o partido em votações, em determinadas decisões importantes, 
candidaturas, por exemplo. Mas eu diria que o PT conseguiu administrar 
essas questões, não sei se através do rolo-compressor do Campo 
Majoritário, porque quando José Dirceu estava muito forte no Partido, ele 
atuava com mão-de-ferro, quando era realmente pra definir as pautas 
majoritárias. Os casos mais extremos que se conhece de enfrentamento 
interno foram a saída da Convergência Socialista e agora ultimamente 
desses parlamentares [entre eles, a senadora Heloísa Helena], mas isso 
aconteceria de qualquer maneira, porque eram parlamentares que já não 
gozavam mais de tanto prestígio, eram pessoas periféricas, já estavam 
colocadas à margem dentro da política do partido. Certamente que, 
desgostosos como estavam, insatisfeitos, rumariam pra outra legenda como 
de fato aconteceu. Mas tirando esse caso cirúrgico, que provocou grande 
comoção, o PT conseguiu levar mais ou menos bem essa administração das 
diferenças internas, sem cometer nenhum ato de autoritarismo dentro do  

                                                 
26 O depoimento de Múcio Magalhães foi coletado em entrevista exclusiva, no Recife, em 29/12/2006. 
27 Michel Zaidan concedeu entrevista exclusiva para esta pesquisa, em Recife, no dia 04/04/2006. 
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partido como os partidos comunistas costumavam tratar dissidentes. 
(ZAIDAN) 
 

2.1. Resolução sobre tendências: uma tentativa de regulamentação da convivência entre 

os diversos discursos  

 
Nos contatos com representantes de tendências e dirigentes partidários 

pernambucanos, para esta pesquisa, soube-se que não existe registro, pelo menos no PT 

estadual, sobre o ingresso ou saída de tendências dos quadros do PT. Tampouco há 

documentos com a relação dos integrantes das tendências. Muito menos o arquivo das teses 

ou teorias que cada corrente defende na sua formação original. É estranho, uma vez que as 

tendências são o próprio Partido dos Trabalhadores. As resoluções dos congressos, 

convenções e encontros - municipais, estaduais e nacionais – dependem de quais tendências 

são majoritárias, a correlação de forças entre as alas da direita e esquerda, a quantidade de 

delegados participantes de cada agrupamento, as composições, entre outras. E essas 

resoluções dos eventos petistas é que decidem sobre eleições, coligações, programa de 

governo, enfim, encaminhamentos cruciais sobre a condução do partido.  

O único documento encontrado sobre a regulamentação das correntes dentro do PT foi 

a Resolução sobre Tendências, elaborado no Encontro Nacional de 1987, numa clara tentativa 

de colocar parâmetros para a atuação das correntes e delimitar suas posturas em relação às 

decisões do Partido, evitando que esses grupos formassem “partidos dentro do Partido”. Um 

dado importante é que o documento define o que é, finalmente, uma tendência: “Uma 

tendência do PT é um grupo de petistas que se agrupa, ou se organiza, para defender posições 

no interior do partido, a partir de uma base política (podendo adotar o nome de tendência, 

corrente, agrupamento...)”(Resolução sobre Tendências, 1987). Era um recado direto às 

facções mais radicais de esquerda. No início do documento, o PT reafirma seu compromisso 

com a classe trabalhadora e agrega, explicitamente, a vinculação com os princípios socialistas 

(Resolução sobre Tendências, 1987). Num segundo momento, o texto deixa claro o propósito 

de situar seu perfil de legenda unificada e não fragmentada: 

 

2. Em nenhum momento de sua construção o PT assumiu a condição de 
frente – de qualquer tipo – ou mesmo reduziu o alcance de sua intervenção 
a tarefas meramente conjunturais. Pelo contrário, os seus documentos 
básicos afirmam de maneira definitiva o seu caráter estratégico e sua feição 
de partido de massas, democrático e socialista, consciente de seu papel 
fundamental no processo de construção do socialismo no Brasil.[....] 3. Ao 
afirmar seu caráter estratégico, o PT afirma-se, pois, como partido e não 
como frente de partidos ou organizações. Contrapõe-se, portanto, à prática  
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da dupla militância e da dupla fidelidade. [...] 4. Sendo democrático, o PT 
admite em seu interior a disputa ampla entre diferentes opiniões.[...] 
Entretanto, da mesma forma que defende e garante a pluralidade de 
pensamento sobre as mais variadas questões, exige a mais forte unidade de 
ação, pois é na base desse elemento que reside a eficácia do partido como 
instrumento de intervenção na luta de classes, no rumo do socialismo. O PT, 
portanto, defende a democracia interna como princípio partidário, aos 
mesmo tempo que reitera a necessidade de acatamento obrigatório das 
deliberações das instâncias partidárias como expressões desse mesmo 
princípio. (Resolução sobre Tendências, 1987, grifo nosso) 

 

No trecho acima, o Partido dos Trabalhadores reforça o seu caráter partidário e não de 

frente que congrega outros pequenos partidos, rechaçando a dupla militância; exige a unidade 

interna - embora deixando claro que defende a democracia e o direito de expressão das 

diferentes opiniões; mas, sobretudo, determina o “acatamento obrigatório das deliberações das 

instâncias partidárias”. A seguir, nos demais itens da Resolução das Tendências, o texto 

explicita as condições de aceitação de grupos dentro do partido.  

 

5.(...)O PT considera fundamental a veiculação das políticas dos 
agrupamentos no interior do partido.[...] Deve-se dedicar esforços para que 
o partido se responsabilize por sua divulgação e publicidade. Da mesma 
forma, o partido deve esforçar-se para o fortalecimento de sua infra-
estrutura material, de forma a permitir que as reuniões dos agrupamentos se 
dêem no interior do próprio partido.[...] 6. É rigorosamente incompatível 
com o caráter do PT a existência, velada ou ostensiva, de partidos no seu 
interior, concorrentes do próprio PT. [...] O reconhecimento de 
agrupamentos desse tipo – partidos dentro do PT – seria a aceitação do 
partido enquanto frente política, vale dizer, a própria negação do projeto 
histórico do PT. [...] Entretanto, levando em consideração que existem no 
PT agrupamentos com estrutura de partido, o PT travará com eles debate 
político visando a sua dissolução e a completa integração de seus militantes 
na vida orgânica petista, podendo vir a se transformar em legítimas 
tendências do partido. (Resolução sobre Tendências, 1987, grifo nosso) 

 
 A decisão de responsabilizar o PT pela divulgação e publicidade das “políticas dos 

agrupamentos no interior do Partido” se dá pelo fato de o PT ser uma das legendas do País 

que mais expõe na mídia suas diferenças. Isso passou a ser um incômodo para o Partido, 

levando a expulsões de grupos e até de integrantes partidários históricos, a exemplo da 

desfiliação da senadora Heloísa Helena em 2005. Na verdade, o PT tenta coibir a imagem de 

partido com diversos discursos, fragmentado, sem unidade de decisões. Isto é, estava na hora 

de amenizar o peso das vozes das “matrizes discursivas” que convergiram para o PT na sua 

fundação. Isso fica claro no texto final do documento: 
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7.c)As tendências do PT deverão respeitar escrupulosamente seu caráter de 
agrupamento de militantes para defender posições no interior do partido. 
Submetido à disciplina partidária como militante, nenhum agrupamento 
interno ou tendência poderá expressar-se nessa condição diretamente à 
sociedade, seja através de manifestações públicas, seja através da imprensa 
ou por qualquer outro meio. Por conseguinte, os instrumentos de veiculação 
de suas políticas devem dirigir-se exclusivamente aos membros do partido.” 
(Resolução sobre Tendências, 1987, grifo nosso) 

 

2.2. A fundação do PT em Pernambuco e suas tendências 

 

 A constituição e fundação do PT pernambucano teve muitas semelhanças e poucas 

diferenças em relação à constituição e fundação do PT nacional. No Estado, a criação oficial 

se deu um ano depois da fundação nacional: em 1981. Movimento sindical, movimentos 

sociais, Igreja Católica, militantes de partidos revolucionários e intelectuais também 

estiveram na base de formação da legenda em Pernambuco. O primeiro presidente do PT em 

Pernambuco foi João Roberto Peixe28. Ele assumiu a presidência da Comissão Provisória que 

ficou no poder durante menos de um ano, até uma convenção homologar a Comissão 

Executiva que cumpriria o mandato regulamentar, quando assumiu o segundo presidente, 

Manoel da Conceição Santos, representante dos trabalhadores rurais. “Pela Lei Eleitoral, a 

primeira direção era a Provisória, porque teria que ter, no mínimo, 20% dos municípios do 

Estado para realizar a Convenção Estadual.”(PEIXE)(informação verbal)29. O PT 

pernambucano subscreveu o mesmo Manifesto do Partido dos Trabalhadores nacional. É 

regulamentado por todas as decisões, estatutos e documentos nacionais.  

 De acordo com João Roberto Peixe, em todo o país o PT teve a mesma base de 

constituição, com algumas peculiaridades locais.  “O que mudava era o peso de cada base. O 

sindicalismo metalúrgico, urbano, aqui, por exemplo, não tinha uma influência tão forte 

quanto o do ABC Paulista. Os operários ainda estavam no Movimento de Oposição 

Sindical.”(PEIXE). Ele relata que, por meio da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

do Estado de Pernambuco (Fetape) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (Contag), os trabalhadores rurais tiveram uma participação mais forte na 

formação do PT no Estado. “Os sindicatos rurais tiveram um peso bem maior do que os 

sindicatos urbanos. Claro que os representantes do Movimento de Oposição tiveram atuação 

na formação, como Jorge César, João Paulo, José Siqueira, entre outros.”(PEIXE).  

                                                 
28 João Roberto Peixe é, atualmente, secretário de Cultura da Prefeitura do Recife. 
29 Os depoimentos de João Roberto Peixe foram coletado, por meio de entrevista exclusiva, no Recife, no dia 
23/02/2007. 
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Quando o PT foi fundado aqui as categorias mais fortes eram dos 
Eletricitários, professores e vigilantes. Na época eu era da Associação 
Profissional dos Desenhistas Industriais de Nível Superior de Pernambuco, a 
APDINSP. Mas eu cheguei à presidência do PT mais pela militância política. 
Eu tinha sido presidente da União dos Estudantes de Pernambuco, porque eu 
era o vice e sucedi Cândido Pinto, quando ele sofreu o atentado e ficou 
paralítico... Também eu tinha vinculação com o Partido Comunista 
Brasileiro Revolucionário, o PCBR, e com a Aliança Libertadora Nacional, a 
ALN, que era um dos grupos mais procurados na época. Fui preso, em 1970, 
e fiquei de março a agosto preso. (PEIXE) 

 

O ex-presidente do PT afirma que a inserção da Igreja na formação do Partido ocorreu 

mais pelo apoio a Ação Católica Operária (ACO) e Juventude Católica Operária (JOC). 

“Muitas reuniões daquela época, da formação do PT, aconteciam na sede da ACO.” (PEIXE). 

Segundo Peixe, os movimentos sociais também eram atuantes. “Uma das colaboradoras era 

Edna Teotônia, que era dos movimentos de bairros”.(PEIXE).  Entre os nomes que 

participaram da origem do PT local, Peixe cita Humberto Costa, Paulo Rubem Santiago, João 

Paulo, Jarbas Barbosa, Manoel Conceição, Fernando Ferro, Bruno Maranhão, Marcelo Mário 

de Melo, Paulo Amâncio, Marcelo Santa Cruz. “Tinha também o João Virgínio, das Ligas 

Camponesas, e o Manoel Raimundo, também camponês.”(PEIXE). Na época, tal como 

ocorreu no PT nacional, alguns agrupamentos, sobretudo os vindos dos partidos de esquerda 

clandestinos, entraram no PT. “Naquela época, quando um de nós não tinha vínculo nenhum 

com essas correntes a gente dizia que era ‘PT  PT’.”(PEIXE). O mesmo processo nacional de 

formação da antiga Articulação, que depois se dividiu entre Articulação de Esquerda e 

Articulação Unidade na Luta, ocorreu em Pernambuco. De lá para cá, algumas das tendências 

permanecem e outras ficaram pelo caminho ou se diluíram em outra. Hoje são onze 

tendências atuando no PT do Estado30. 

Para entender como o partido se articula no Recife e em Pernambuco, hoje, é 

importante conhecer que teses e ações que são materializadas nos discursos das tendências. 

Afinal, as tendências são o PT. As correntes que conseguem maior número de filiados para 

participar de encontros ou nas eleições diretas para os cargos da Executiva Nacional, Estadual 

e Municipal, são as que darão as cartas do jogo político da atuação partidária. E quanto maior 

o equilíbrio entre as correntes, maior a possibilidade de o Partido se guiar pelo discurso da 

diversidade de tendências. Pelo menos a história do PT tem mostrado isso. Aqui interessa, 

sobretudo, ouvir o que as tendências têm a dizer sobre a gestão de João Paulo, sobre 

socialismo, a conjuntura política atual e, claro, que teorias e teses defendem. O discurso das  

                                                 
30 O PT pernambucano, depois das eleições de 2006, é representado por cinco deputados estaduais e três federais. 
Na Câmara Municipal do Recife conta com seis vereadores.  
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tendências é fundamental para se avaliar até que ponto esse discurso atual do PT tem vínculos 

com as matrizes discursivas que estavam na base de formação do Partido.  

Trata-se de mais um elemento para montar o quebra-cabeça que forma o discurso 

político do PT. Nesta parte do trabalho, foram feitas entrevistas com um dos representantes  

de cada uma das onze tendências em atuação no Estado, que são: Tendência Articulação de 

Esquerda, Tendência Articulação Unidade na Luta, Tendência Brasil Socialista, Tendência 

Coletivo Florestan Fernandes, Tendência Democracia Socialista, Tendência Movimento PT, 

Tendência Organização Marxista, Tendência O Trabalho, Tendência PT de Luta e de Massas, 

Tendência Marxista e Tendência Movimento Socialista. A opção por entrevista se deu pela 

falta de produção escrita da maioria das tendências. Também não há registro na sede do PT 

em Pernambuco sobre as teses e teorias que as correntes sustentam individualmente, salvo em 

teses de resoluções de encontros, mas sempre assinadas coletivamente.  

 Ressalte-se aqui que o petista não agregado organicamente a nenhuma tendência é 

intitulado Independente. Ser Independente significa que pode compor, em encontros e 

congressos, com qualquer tendência. Ou seja, pode aderir a teses de correntes com as quais 

tiver mais afinidade teórica. Se for político, pode apoiar ou ter o apoio de qualquer tendência 

do PT. Um dos Independentes é o prefeito João Paulo. Ele já participou da antiga Articulação 

dos 113, no começo da criação do PT, e depois teve uma breve participação na fundação da 

Tendência Fórum de Articulação Socialista (FAS), por volta de 1998, corrente que teve pouco 

tempo de duração.  

 

João Paulo sempre teve essa coisa de se colocar a cima das tendências, que 
de certa forma o pessoal que vem da igreja, do movimento católico 
operário, é um pessoal que se identificou muito com a idéia do PT e não de 
tendências internas dentro do PT. Ele sempre se identificou muito com a 
sigla PT, e ele é um caso talvez clássico, em relação a isso, a identificação 
com a legenda do PT e não com as tendências. (VELHO BARRETO) 
(informação verbal)31. 

 
2.2.1 Tendência Articulação de Esquerda  
 

A Articulação de Esquerda (AE) foi fundada em setembro de 1993, de acordo com um 

de seus coordenadores nacionais, Múcio Magalhães. Ele afirma que AE é uma das tendências 

que não vem de grupos militantes formados antes da fundação do PT. “Ela surgiu da dinâmica  

                                                 
31 Depoimento de Túlio Velho Barreto foi coletado, por meio de entrevista exclusiva, em Recife, no dia 
20/03/2006. Túlio Velho Barreto é cientista político.  
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interna do PT, então nós temos entre nós, comunistas, gente que vem do trotskismo32, da 

Igreja, nós somos uma tendência que agrupa, da mesma forma que o PT, uma base plural.” 

(MAGALHÃES)(informação verbal)33. É a tendência de maior sustentação da gestão de João 

Paulo na Prefeitura do Recife, durante os dois governos.  

Para se ter uma idéia, dos três integrantes do chamado “núcleo duro da Prefeitura”, 

dois são da AE – o próprio Múcio, que é secretário da Secretaria de Coordenação Política do 

Governo, e o recém-eleito deputado estadual João da Costa, secretário do Orçamento 

Participativo, duas funções importantes na Prefeitura. Junto com a secretária de Gestão 

Estratégica e Comunicação, Lygia Falcão, que é Independente, os três são os assessores que 

estão ligados mais diretamente a João Paulo. Como se sabe, a Articulação de Esquerda nasceu 

do racha que houve na antiga Articulação, que se desmembrou em Articulação Unidade na 

Luta e Articulação de Esquerda.  

 
[...]Gerou-se uma diferença que agrupou, de um lado, os que defendiam as 
concepções originais do PT, que não tinha uma doutrina oficial, mas tinham 
uma noção clara de luta de classes, defesa do socialismo, de partidos sem 
patrões, de construção de um modelo alternativo de propriedade, baseado 
no poder dos  de baixo, do poder dos trabalhadores...  Esse setor é o que 
virou a Articulação de Esquerda. (MAGALHÃES) 

 
Múcio defende a tese de que “a velha” Articulação acabou porque um setor dela 

passou a adotar conceitos como o fim da luta de classes, a não a acreditar mais na 

possibilidade de produzir o socialismo e colocar como o único caminho que restava para a 

esquerda o voltado para a institucionalização. “Então passaram a lutar para transformar o PT 

em máquina eleitoral e daí surgiu o Campo Majoritário, em 1995, dois anos depois da 

culminância desse processo. Hegemonizaram o PT durante dez anos, de 1995 a 2005. Essa 

hegemonia acabou com a crise do Mensalão.” Ele acredita que com essa crise o Campo 

Majoritário implodiu. “Ruiu o Campo Majoritário, primeiro não é mais majoritário e não é 

mais hegemônico.” (MAGALHÃES). Para explicar, ele recorre aos números:  

 
A Articulação Unidade na Luta e seus aliados têm um pouco mais de 42% 
do Diretório Nacional, então eles perderam maioria política e numérica. A  

                                                 
32 “O Trotskismo não constitui nem jamais constituiu uma doutrina codificada nem um movimento organizado. 
O termo, que por diversas vezes foi repudiado por Trotski, sempre foi usado por seus detratores e em particular 
pela classe dirigente soviética, que deteve o poder de 1924 em diante, para indicar um conjunto de princípios 
relativos à análise e à práxis da revolução permanente.[...]No Trotskismo[...], podemos distinguir pelo menos 
outras quatro temáticas centrais: a lei do desenvolvimento combinado e desigual, a crítica à degeneração do 
Estado soviético e em particular à sua burocratização, a elaboração das características constitutivas da sociedade 
socialista e o internacionalismo. (BOBBIOa, 2004, p. 1260-1261) 
33 Depoimentos de Múcio Magalhães foram coletados exclusivamente para esta entrevista, realizada, em Recife, 
no dia 29/12/2006. 
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partir daí o PT mudou completamente, basta ver o método de composição 
de Lula, em 2005, quando o Campo Majoritário tinha mais de 50% no 
Diretório Nacional. Ele não ouvia o partido, foi votado um governo em 
Brasília a partir de José Dirceu e seus assessores, como Silvinho [Sílvio 
Pereira], Marcos Sereno e Delúbio Soares. Agora o partido tem uma 
comissão política que é formada por pessoas de várias forças, inclusive da 
Articulação de Esquerda, da Democracia Socialista e do Movimento PT. 
Isso pode mudar o perfil do segundo governo Lula, porque o governo vai 
ser definido por Lula, fundamentalmente, não mais pelo Campo 
Majoritário, a quem ele confiou na outra montagem do 
governo.(MAGALHÃES) 

 
Em relação à vinculação da Articulação de Esquerda às gestões de João Paulo, Múcio 

Magalhães explica que o grupo da tendência que está mais ligado ao prefeito tem essa 

proximidade bem antes de a AE existir. “Não estamos aqui porque somos da Articulação de 

Esquerda, mas porque, historicamente, todos nós estamos com João Paulo há cerca de 18, 20 

anos.” (MAGALHÃES).  

 

Agora, a Articulação de Esquerda, enquanto corrente política, antes de João 
Paulo ser prefeito, compreendeu que era preciso uma mudança no perfil dos 
candidatos do PT, que era preciso mudar o perfil majoritário de ‘classe 
média’. Aí nós passamos a advogar dentro do PT que era preciso ter um 
quadro de massa, voltado para a luta do povo, que tivesse empatia e 
proximidade com as massas populares. Nós dizíamos, naquela época, que só 
assim quebraria a dinâmica da política e começaria a disputar a capital e o 
Estado. Essa tese foi derrotada na prévia interna do PT (para as eleições 
municipais de 1996), que convenceu João Paulo a sair da disputa, mesmo 
contra a vontade dele. Na prévia interna o vencedor foi Humberto Costa 
(ex-ministro da Saúde) e o segundo lugar foi de Paulo Rubem (atual 
deputado federal). Humberto retirou a candidatura, Paulo Rubem seria 
indicado e não topou porque o PT estava dividido. João Paulo foi votado na 
última hora, do último encontro. Teve 17% dos votos (na eleição para 
prefeito do Recife) e comprovou nossa tese. Nós perdemos no PT e a 
história nos deu vitória. Na eleição seguinte (2000) nós elegemos João 
Paulo. (MAGALHÃES) 
 

Para o secretário de Coordenação Política, João Paulo teria vencido as eleições para o 

Governo do Estado, em 2006, se fosse o candidato do PT no lugar Humberto Costa, da 

Articulação Unidade na Luta, que não chegou a ir para o segundo turno da disputa. “A própria 

eleição mostrou isso, hoje é uma opinião de quase todo mundo que conheço, de direita e 

esquerda. Se João Paulo fosse candidato era governador hoje, porque, quando ele venceu em 

2004, reeleito em primeiro turno, criou impacto no Estado inteiro.”(MAGALHÃES).  

Sobre a gestão da Prefeitura do Recife e sua fidelidade ou não aos princípios de uma 

administração de esquerda, Múcio Magalhães acredita que a postura e ação de esquerda se 

devem ao próprio perfil de João Paulo. “A grande causa da administração de esquerda é João  
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Paulo, que é um cara que tem uma postura política que nós consideramos avançada.” 

(MAGALHÃES). Segundo conta, João Paulo publicamente, em inaugurações e em vários 

momentos com a população, sempre pontuava os limites de uma administração dentro do 

capitalismo. “Ele coloca que os verdadeiros avanços vieram com o socialismo, que o máximo 

que pode é melhorar um pouco o sofrimento do povo dentro do capitalismo, que é possível 

fazer muito com uma administração dentro do capitalismo, mas jamais será suficiente.” 

(MAGALHÃES). Falando enquanto tendência política, Múcio afirma que, independente de 

cargos, a Articulação de Esquerda dá força a essa postura. “É uma cultura avançada, que deve 

ser apoiada, que deve ser reforçada, inclusive, então a contribuição que a gente dá é apoiar a 

atitude dele e também ajudar nessa construção.” (MAGALHÃES) 

 

Nosso governo é mais à esquerda que o de Lula, porque nós nos elegemos 
com a frente mais restrita e, fundamentalmente, nós governamos de uma 
forma onde a prioridade absoluta é a maioria do povo, apesar de governar 
para toda a cidade. Havia publicamente um compromisso assumido com a 
maioria. O governo Lula é um governo de coalizão, desde o primeiro foi 
assim. E optou por seguir caminhos e convivência com alguns aspectos da 
política econômica, da política agrícola e outras questões que levou para um 
governo de centro. Agora de novo está construindo um governo de coalizão 
e acenando que será mais à esquerda.(MAGALHÃES)  
 

A posição da tendência de sustentação das gestões de João Paulo sobre a perda de 

identidade do socialismo no mundo, com repercussões no Brasil, é a de que depois da crise do 

chamado socialismo real (Queda do Muro de Berlim e esfacelamento da União Soviética) 

muita gente acha que não se deveria mais discutir sobre o socialismo. “Falava-se que o 

estigma do Leste Europeu iria derrotar todo mundo, a vida está mostrando que não é bem 

assim. Várias pesquisas foram feitas no Brasil e existe uma simpatia muito grande pelo 

conceito de revolução e socialismo.” (MAGALHÃES).  De acordo com ele, deve-se 

esclarecer que o que o povo entende por revolução não tem nada a ver com o pensamento 

clássico e que socialismo está associado à mudança, “melhoria na qualidade de vida e derrota 

da direita.”(MAGALHÃES) 

 

O socialismo é um regime que ele só vai existir como obra de milhões, 
alguém já disse isso, que nenhuma liderança carismática vai implantar o 
socialismo, como nunca implantou. Em Cuba existe um outro tipo de 
democracia, democracia como a gente conhece de fato lá não existe, mas lá 
existe outro tipo de democracia que é a social, em que existe um controle 
social em cima de um governo fortíssimo. Eu acredito que o socialismo é 
muito possível, porque é a idéia de uma vida melhor, de quebrar com as  
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correntes, com as cadeias de quem explora, de quem oprime. Enquanto 
existir exploração, opressão, vai existir quem resista, quem lute. 
(MAGALHÃES)  

 
2.2.2. Tendência Articulação Unidade na Luta 
 

Como se sabe, da divisão na antiga Articulação é que surgiram as tendências 

Articulação de Esquerda e a Articulação Unidade na Luta, que é a tendência que elegeu o 

presidente nacional do PT na última eleição do Processo de Eleições Diretas (PED), em 2005, 

Ricardo Berzoini, bem como o presidente estadual, Dílson Peixoto. É também a corrente 

hegemônica do Campo Majoritário, que foi responsabilizado, por diversas facções petistas, 

pela chamada crise do Mensalão. No entanto, quase todas as demais tendências preconizam 

que o Campo Majoritário implodiu depois da crise. Um dos representantes da tendência é o 

atual presidente do PT pernambucano, Dílson Peixoto34(informação verbal)35, eleito também 

no último pleito interno do Partido, além de ser vereador do Recife. Ele concorda que o 

Campo Majoritário não existe mais e explica a posição político-ideológica do Campo 

Majoritário dentro do Partido: 

 
 Existem no PT pensamentos políticos que, digamos, são mais à esquerda, 
são pensamentos políticos que têm uma certa dificuldade de conviver com a 
realidade, porque se preocupam muito com a questão meramente teórica, 
sem tentar fazer a junção do pensamento com a realidade. E existem 
pensamentos com um certo grau de pragmatismo maior. Que inclusive é o 
que predomina no PT. Essa força política, ou esse conjunto de forças 
políticas, foi crescendo com o passar do tempo, foi responsável pela decisão 
do PT de entrar pesado na luta por ocupação de espaços, o que a gente 
chama da luta institucional. Esse campo é mais de centro, que se 
convencionou chamar de Campo Majoritário, que hoje passa por uma crise 
e tal, mas que tem muitas lideranças do PT que passaram a assumir esse 
discurso, pela prática.(PEIXOTO)  
 

Dílson avalia que as tendências antes eram muito autônomas dentro do PT, “muito 

encorpadas”. “Cada uma tinha um meio de comunicação próprio, tinha jornal próprio, 

inclusive jornal que era vendido ou distribuído fora do PT. Cada uma podia fazer sua própria 

campanha de finanças. Então havia, na verdade, partidos dentro do partido.”(PEIXOTO). Para 

ele, isso era prejudicial. “O primeiro passo foi acabar com isso. Daí houve, por exemplo, a  

                                                 
34 Na época da entrevista, Dílson Peixoto era secretário de Serviços Públicos da Prefeitura do Recife. 
Posteriormente ele deixou o cargo para disputar a eleição para deputado estadual, mas não venceu. Também não 
voltou para a Secretaria de Serviços Públicos, reassumiu o seu mandato de vereador do Recife e em fevereiro de 
2007 estava na condição de presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Governo do 
Estado. 
35 Os depoimentos de Dílson Peixoto foram coletados por meio de entrevista exclusiva, em Recife, no dia 
14/03/2006.  
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ruptura com algumas forças em destaque, como a Convergência Socialista, que terminou 

criando o PSTU. A partir daí houve uma certa evolução.”(PEIXOTO). 

 

Então, com a ocupação de espaços, a gente, quer dizer, o PT, passou a 
adotar um discurso mais pragmático.[...] Por exemplo, no começo, você 
pegava os programas de governo dos candidatos do PT, que falavam do não 
pagamento da dívida externa, da Revolução Socialista, mundial, não sei o 
que e tal, então você passou a discutir o seguinte: você estava concorrendo a 
um cargo de vereador, de um município do interior... Essas mudanças foram 
mais fortes a partir das mudanças da eleição de 1989, o PT passou a ir 
alterando o discurso. Na eleição de 90, se a gente analisa o discurso dos 
nossos candidatos a governador, senador e tal, já começa a alterar. E a partir 
da eleição municipal de 92 mais ainda. Houve uma preocupação muito 
grande em apresentar as candidaturas nossas de prefeito com discursos, 
claro que não perdia o vínculo com nosso discurso socialista, mas tentando 
responder a problemas da cidade, o que fazer com transporte, com o 
crescimento desordenado da cidade, com as políticas urbanas, com a saúde 
municipal, com a educação do município.(PEIXOTO)  

 
Dilson Peixoto entende essa mudança de discurso e de prática como algo positivo para 

o partido. “Esse abrir de olhos para essa realidade foi consolidando aos poucos um grupo que 

hoje tem uma hegemonia no PT, que diminuiu um pouco do seu tamanho, mas que consegue 

ter esse pensamento majoritário, exatamente por formular uma política com condições de se 

adequar à realidade.”(PEIXOTO). De acordo com ele, a Unidade na Luta é centro-esquerda. 

“Tem forças que se alinham, digamos assim, mais à esquerda e a gente significaria aquele 

centro que garante uma interlocução com as propostas de esquerda e a realidade, que a gente 

tem que fazer política.”(PEIXOTO) 

 

Nosso discurso é mais ou menos marxista. Não dá para caracterizar. A 
gente guarda algumas coisas, na nossa formulação tem algumas referências 
econômicas, políticas que Marx sintetizou. Elas ainda existem, mas você 
não pode caracterizar, na verdade, a Unidade na Luta. Ela tem um 
pensamento mais atualizado. Eu acho que a Unidade na Luta se aproxima 
mais de um discurso social-democrata do que um discurso socialista. Agora 
o problema é que no Brasil falar de social-democracia é complicado, porque 
você confunde com o PSDB, que não tem nada a ver. Nós acreditamos que 
a implantação de um regime socialista não somente pela luta armada. Nós 
acreditamos nos espaços que são dados na conquista de prefeituras, 
governos de estado, presidente da República, maioria no parlamento, isso 
vai, no processo fazendo as mudanças, e não necessariamente apostar no 
discurso revolucionário. Isso não existe mais na nossa força política. 
(PEIXOTO) 

 

Dílson Peixoto avalia que a administração de João Paulo na Prefeitura do Recife tem 

um perfil consolidado de esquerda. “Fundamentalmente, se você fizer comparações com os  
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últimos governos da cidade, você vai identificar grande diferença. A primeira delas é o 

exercício da democracia, a participação popular. Então a marca da gestão de João é 

essa.”(PEIXOTO). O presidente do PT pernambucano destaca, ainda, o investimento nas 

áreas pobres do Recife. “Os investimentos pesadíssimos, por exemplo, na política de 

contenção de encostas nos morros. O que a gente via na cidade era a preocupação apenas na 

época de inverno, então foi criado um programa com recursos de mais de 50 

milhões.”(PEIXOTO) 

 

Então hoje se tem totalmente monitorados todos os pontos de risco nos 
morros, várias famílias que moravam penduradas no barranco hoje têm uma 
casa para morar, mais de mil famílias que moravam em palafitas hoje 
moram no apartamento, com um mínimo de conforto, então isso mostra 
claramente uma opção, e uma opção pela esquerda, uma opção por melhorar 
as condições de vida da maioria. (PEIXOTO) 
 

 
2.2.3. Tendência Brasil Socialista 

 

A Tendência Brasil Socialista tem representação nacional e foi criada em 1989. Parte 

de seus integrantes é originária do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), que 

atuava na clandestinidade na época da Ditadura Militar e teve em seus quadros participantes 

da luta armada. De acordo com um dos líderes e fundadores da Brasil Socialista, Bruno 

Maranhão, como o próprio nome da tendência diz, ela tem proposta socialista, marxista. “A 

base socialista tem uma matriz de pensamento formada no campo do marxismo36.[...] É muito 

difícil uma pessoa se sustentar numa esquerda, hoje, com solidez, se não tiver uma formação 

marxista.”(MARANHÃO)(informação verbal)37. De acordo com o líder, o PCBR participava 

da esquerda revolucionária. “Eu mesmo participei da luta armada, de ações de guerrilha 

urbana, em 1969, 1970, 1971, em vários estados, pelo PCBR. Isso foi antes do PT, antes do 

exílio. Quando eu falo de luta armada, é expropriação de dinheiro para comprar arma, e era 

banco, ataque a quartel.[...]”(MARANHÃO) 

                                                 
36“Entende-se por Marxismo o conjunto das idéias, dos conceitos, das teses, das teorias, das propostas de 
metodologia científica e de estratégia política e, em geral, a concepção de mundo, da vida social e política, 
consideradas como um corpo homogêneo de proposições até constituir uma verdadeira e autêntica ‘doutrina’, 
que se podem deduzir das obras de Karl Marx e de Friedrich Engels.[...]Identificam-se diversas formas de 
Marxismo, que com base nas diferentes interpretações do pensamento dos dois fundadores quer com base nos 
juízos de valor com que se pretende se distinguir o Marxismo que se aceita o Marxismo que se rejeita do 
Marxismo.[...]” (BOBBIO, 2004b, p. 738).  
37 Os depoimentos de Bruno Maranhão foram coletados, por meio de entrevista, em Recife, no dia 08/01/2007. 
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A Brasil Socialista foi constituída por militantes que tinham muita 
aproximação com a visão política de um novo momento histórico, que era 
importante para o Partido dos Trabalhadores defender o socialismo, era 
importante que os trabalhadores tivessem um ligação forte com o movimento 
sindical, com o Movimento dos Sem-Terra, com o movimento popular. 
Sobretudo, a gente cavou muito o foco nas cidades, no movimento 
organizado, na mobilização popular, e também no Parlamento e nas 
institucionalidades. É um projeto socialista para o País, que não está 
separado do projeto mundial e regional, no caso, da América Latina. Mas o 
peso maior da força do PT vem dos movimentos sociais, essa é deve ser a 
grande marca. (MARANHÃO) 
 

Vale aqui registrar que Bruno Maranhão é um dos coordenadores do Movimento para 

a Libertação dos Sem-Terra (MLST), fundado em agosto de 1997, que tem atuação no 

Maranhão, Tocantins, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, São 

Paulo, Paraná e Goiás. Em julho de 2006, Maranhão foi acusado de liderar a ocupação e 

quebra-quebra no Congresso Nacional, tendo sido preso por 69 dias. Na época, ele era 

membro do Diretório Nacional do PT e foi afastado por conta desse episódio. Também foi 

pedida a sua expulsão do Partido por alguns dirigentes, o que não ocorreu.  

 

A Brasil Socialista é a fórmula de decretar, enquanto brasileiro, enquanto 
militante socialista, enquanto militante do PT, que o PT não pode ser um 
partido puramente para disputar eleição, para eleger prefeitos, governadores 
e presidentes. Isso faz parte da visão política. É muito importante eleger 
Lula, por exemplo, no lugar de Alckmin, o povo sabe disso.[...]Outra coisa 
é o processo de construção para empoderar os trabalhadores, a luta nossa 
pela Reforma Agrária, as empresas comunitárias... Faz parte do processo da 
Brasil Socialista também ver qual é a forma de produção que você vai 
desenvolver para poder organizar o povo, econômica, social e 
politicamente. Você pega um assentamento, organiza bem um 
assentamento, se você consegue criar uma comunidade, consegue organizar 
as mulheres, a juventude, você tem uma política cultural, você tem uma 
base econômica importante...Você só pode ser fiel por essa agregação de 
valor... A via eleitoral é importante enquanto a gente puder utilizar, e muitas 
vezes a gente não pode. (MARANHÃO) 
 

Sobre se há um exemplo de país socialista no Mundo, que possa servir de modelo para 

o Brasil, Bruno Maranhão avalia que não, “até porque um processo de construção do 

socialismo vai se dando através de teses centrais, com base importante.”(MARANHÃO). De 

acordo com ele, o marxismo surgiu como um instrumento de análise e mudança da realidade. 

“Eu acho que modelo são várias experiências, eu acho que adotar um modelo vai na lógica do 

doutrinarismo, do dogmatismo.”(MARANHÃO) 

 
Eu acredito muito no processo da luta política social, eu acho que é 
importante disputar parlamento, eleger prefeito, governador e Presidente da 
República, eu participei ativamente da campanha do Lula, de deputados do  
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PT, governadores do PT, [...] isso é processo político, onde se tem espaço 
democrático, e o eleitorado deve participar e deve avançar, e avançar para 
altura de organizar o poder popular... E o poder popular vem das 
necessidades dos trabalhadores, do povo, das mulheres, da juventude, de 
organizar e discutir programas propostas. A referência do socialismo, para 
convergir para o regime social, é uma questão central de qualquer projeto da 
Brasil Socialista. (MARANHÃO) 

 

Bruno Maranhão afirma que a Brasil Socialista não tem cargos na Prefeitura do 

Recife38. “O atual prefeito, João Paulo, ele era metalúrgico, por muito tempo, nunca 

reivindicamos um cargo lá, nós não temos um pessoal lá, nós não reivindicamos nem em 

outras prefeituras, é uma discussão que a gente esta travando, participação ou não no governo 

federal.” (MARANHÃO) 

 
2.2.4. Tendência Coletivo Florestan Fernandes 

 

O Coletivo Florestan Fernandes foi fundado em 1996. É um grupo que só existe em 

Pernambuco. Um dos fundadores da Tendência é o deputado federal pernambucano Paulo 

Rubem Santiago. Segundo um dos coordenadores do Coletivo, Odilon Lima, a tendência 

surgiu da necessidade de resgatar a história do Partido. “Já naquela época a gente via 

acontecendo a desfiguração dentro do partido e de suas concepções de socialismo, de um 

socialismo democrático.” (ODILON LIMA)(informação verbal)39. O petista revela que nessa 

época o seu grupo avaliava que parte do PT estava tendendo para a social-democracia. “Parte 

do PT avaliava que o socialismo tinha acabado porque o Muro de Berlim tinha caído. 

Queríamos também resgatar uma coisa que eram os debates políticos, a pluralidade de 

idéias”.(ODILON LIMA).  Hoje o Coletivo tem quatro pessoas na direção estadual e várias 

em direções executivas, além de um presidente do partido no interior do Estado, de acordo 

com o coordenador. 

 

O PT vem se afastando das bases há muito tempo, só que em 96 a gente 
tinha uma necessidade de se organizar enquanto força política, porque a 
gente tinha um grupo que orbitava ali em torno dos mandatos de vereadores, 
de deputados, mas a gente não tinha em si uma organicidade enquanto força 
política. E aí a gente já via o PT se perdendo e perdendo sua história, se 
desligando dos movimentos sociais.[...] como houve uma articulação muito 
grande na formação do Campo Majoritário, na época que ele passa a  

                                                 
38Ao ser solicitado, durante a entrevista, para fazer uma avaliação da gestão de João Paulo à frente da Prefeitura 
do Recife, Bruno Maranhão encerrou a entrevista, dizendo que não tinha mais tempo. 
39 Os depoimentos de Odilon Lima foram coletados, por entrevista exclusiva, em Recife, no dia 30/03/2006. 
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dominar o PT, a gente viu a necessidade de se organizar enquanto força 
política.(ODILON LIMA) 

 

Para Odilon Lima, o que as pessoas costumam chamar de “esquerda do PT” são as 

tendências Articulação de Esquerda e a Democracia Socialista. Ele afirma que existiam outras 

tendências “mais de centro” e outras com concepções voltadas para a social-democracia, “que 

eram as mais ligadas a José Genoino, que era da Democracia Radical.”(ODILON LIMA) O 

petista afirma que esses grupos social-democratas sentiam a necessidade de se organizar pra 

pensar numa forma de chegar ao poder mais rápido. Ele acredita que as diferenças de hoje 

dentro do PT surgem, principalmente, porque há divergência de concepções entre os grupos: 

uns avaliam que os processos têm que se dar, simplesmente, via os movimentos sociais; 

outras facções acham que o PT pode ter tantos parlamentos quanto governos, mas não pode 

ficar desligado dos movimentos sociais; e há outras tendências do PT que defendem que a luta 

e a transformação da sociedade vão se dar quando o PT tiver cargos, tiver chegado ao poder, 

unicamente. “Uma vez que se chegou ao poder e não fizemos isso e aí o que acontece” 

(ODILON LIMA). E ele não poupa críticas a esses grupos majoritários, entre eles, a 

Tendência Articulação Unidade na Luta: 

 

Depois daquela segunda derrota de Lula, em 94, eles começam a 
compreender que ‘Oh, se a gente continuar do jeito que a está, com 
radicalismo no discurso e das coisas, a gente nunca vai chegar ao poder’. A 
idéia deles era: ‘Vamos tomar o poder, fazer o que a gente quer, pra poder 
chegar ao poder mais rápido’. E se chegou na eleição passada [2002] ao dito 
poder federal. A gente hoje está sendo vítima [em relação à crise do PT] de 
toda uma lógica e política construídas em torno disso, e isso a gente vinha 
denunciando desde a formação do Coletivo, lá em 96, infelizmente. A gente 
vem há anos chamando atenção das pessoas e dentro do próprio partido 
sobre os descaminhos, os rumos que o PT estava seguindo, que se afastava 
dos movimentos sociais e quando você se afasta da luta, você se submete a 
várias outras lógicas.(ODILON LIMA) 

 

Sobre a filiação teórica do Coletivo Florestan Fernandes, se é uma tendência 

puramente marxista, trotskista ou leninista, Odilon afirma que o grupo não tem uma 

formulação nesse sentido. “Temos discussões sobre isso, mas a gente ainda não tem uma 

formulação concreta, definida, mas defendemos o socialismo. Hoje a gente está sentindo a 

necessidade disso e vamos ter uma definição sobre isso.”(ODILON LIMA). Em 2005, houve 

um racha político no Florestan e cerca de trinta militantes saíram do grupo. “A iniciativa foi 

deles de sair, mas não houve discussão nenhuma. Agora as diferenças eram muito grandes, 

gritantes.”(ODILON LIMA). Hoje não sabem informar quantas pessoas participam ainda da  
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Tendência. O petista Paulo Rubem continua no grupo. O Florestan Fernandes contava com 

alguns cargos na Prefeitura do Recife. Depois da divisão, o grupo que saiu criou a Tendência 

Movimento Socialista, que continuou com os cargos na Prefeitura. No governo Lula, o 

Florestan Fernandes foi contemplado com a Superintendência Nacional do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).  

De acordo com Odilon Lima, a gestão de João Paulo é considerada de esquerda, 

porque é democrática e há participação popular. “Isso a gente reconhece. O que a gente 

lamenta é dos espaços [institucionais] não contemplarem todas as forças políticas que 

poderiam estar contribuindo.”(ODILON LIMA). Mas ele diz que nem por isso foram para a 

Imprensa reclamar de João Paulo. “Na verdade, nossa representação dentro do governo João 

Paulo sempre foi muito crítica, não que a gente não quisesse. As pessoas pedem para construir 

projetos, programas de governo, e quando chegam ao poder não sabem socializar o governo 

como deveriam.”(ODILON LIMA) 

 

Não faço a crítica a João Paulo, mas a própria forma da tendência que hoje 
contribui com ele dentro o PT, que é a Articulação de Esquerda. Essa é uma 
prática da Articulação de Esquerda dentro de vários campos onde ela tem 
governo, não vou citar isso aqui com João Paulo... Mas quando eu falo 
Articulação de Esquerda, eu não quero envolver o prefeito nisso. Hoje 
a gente não tem representação nenhuma [na Prefeitura] e reconhecemos o 
governo dele como um dos grandes governos que Recife já teve. João 
Paulo, eu não entro nem no mérito de João Paulo, mas acho que ele tem o 
melhor governo que já teve no Recife.(ODILON LIMA)  
 

  Sobre o governo Lula, a tendência acredita que não é um governo do PT, mas de 

composição com várias forças políticas. “Não é do PT, porque é um governo que depende 

dessas alianças. Não somos oposição40 sistemática (ao governo Lula), nós temos a clareza de 

que o governo é nosso, mas tem problema. E nós queremos ajudar a mudar.”(ODILON 

LIMA). Ele faz coro com as tendências que atribuem o afastamento de Lula das origens do PT 

à influência do Campo Majoritário. “Quem chegou com Lula, sendo majoritário, foi esse 

famoso Campo Majoritário, que tinha uma outra concepção do partido, que não acredita na 

articulação com os movimentos sociais.”(ODILON LIMA) 

                                                 
40 “Podemos assim identificar Oposição como a união de pessoas ou grupos que objetiva fins contrastantes com 
fins identificados e visados pelo grupo ou grupos detentores do poder econômico ou político; e estes, 
institucionalmente reconhecidos como autoridades políticas, econômicas e sociais, opõem os grupos de oposição 
sua resistência, servindo-se de métodos e meios constitucionais e legais, ou de métodos e meios de outros tipos, 
mesmo ilegais e violentos.” (BOBBIO, 2004b, p. 846) 
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A gente tem um sonho, que o PT tinha de anos atrás, que reconhecia as 
coisas boas que existiam no socialismo lá na União Soviética, mas que tinha 
crítica à forma ditatorial e à falta de liberdade de imprensa, liberdade 
democrática, das justiças dos espaços. O PT nasceu com essa crise e é dessa 
formulação que vem o Coletivo, é da idéia de que construí uma sociedade 
igualitária, justa, mas de forma igualitária com liberdade, agora isso teve 
ingenuidade sim. (ODILON LIMA) 
 

2.2.5. Tendência Movimento PT 

 

O deputado federal pernambucano, Fernando Ferro41, é um dos coordenadores 

nacionais da Tendência Movimento PT. Segundo ele, as primeiras discussões para a fundação 

da corrente política aconteceram por volta de 1998 e 1999. A Movimento PT, inclusive, 

lançou uma candidata à presidência nacional do PT, no último Processo de Eleições Diretas 

(PED), que foi a deputada federal do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. Ela não chegou a 

ir para o segundo turno. A tendência foi contemplada com cargos em algumas áreas do 

Governo Federal. “Indicamos diretores da Chesf42 e no governo municipal temos uma 

participação muito discreta. Nós apoiamos, não estando em cargos do primeiro escalão. 

Estamos participando em cargos de menor importância, mas apoiamos politicamente.” 

(FERRO)(informação verbal)43. Ferro declara que a sua corrente está em crescimento ainda 

no Estado, tendo apenas um representante na direção estadual. Ferro já participou da antiga 

Articulação dos 113 e já ficou Independente, até fundar a Movimento PT. E ele explica 

porque o seu grupo decidiu criar uma tendência: 

 

Há uma prática e uma cultura no PT das correntes articuladas e nós 
chegamos à conclusão de que era preciso, para sobreviver dentro do PT, 
politicamente, constituir um agrupamento também. Para participar das 
decisões, ter espaço nos processos eleitorais, aglutinar grupos de pessoas, 
organizar, ter vida orgânica no partido. De forma Independente, 
desagregado, você termina se diluindo no conjunto dos filiados, que só 
participam em períodos eleitorais. Aí a gente marcou uma posição de que 
era preciso constituir esse grupo que não tinha as características tradicionais 
das outras tendências, porque nós não temos o centralismo.(FERRO)  

 
  De acordo com o deputado federal, o não centralismo defendido por sua tendência é o 

fato de sempre decidir por consenso, evitar “bater posição”, não exigir afirmação de posições 

como pré-requisito para participar da tendência. “Não temos um procedimento rígido. 

Entendemos que no PT oferece esta possibilidade de você discutir, divergir e optar pelos  
                                                 
41 Na época da entrevista, Fernando Ferro era primeiro vice-líder da bancada do PT, na Câmara Federal. 
42 Companhia Hidroelétrica do São Francisco. 
43 Depoimentos de Fernando Ferro foram coletados em entrevista exclusiva, em Recife, no dia 09/01/2007. 
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caminhos e que a corrente que você esteja seja capaz de lhe sustentar politicamente.” 

(FERRO) 

 Ferro avalia que no Partido dos Trabalhadores existem duas forças, uma delas mais à 

direita do PT, que primou e exagerou na questão da institucionalidade, que é a Tendência 

Unidade na Luta. “Ela afrouxou muito nos conceitos do partido que nós entendemos que seja 

o PT, por isso nós mantivemos uma distância, em alguns casos até compreendendo a 

importância de se fazer alianças pontuais, mas guardamos uma certa distância da Unidade na 

Luta.”(FERRO). A outra força, segundo Ferro, é a do campo de esquerda, que, por um momento, 

forçou um debate mais radical no PT, que terminou levando à ruptura e afastamento de 

algumas pessoas. “Nós compreendemos que o PT é um partido estratégico e não um partido 

tático, e nós achamos que era importante garantir uma posição que pudesse dialogar com 

essas áreas do PT.” (FERRO) 

 

Nós ficamos numa posição muito de acreditar que o PT não poderia ser 
desmontado agora, nem pela direita, pelo hegemonismo conservador da UL, 
que aparelhou o partido, que criou uma cultura política quase de transformar 
o PT num partido social-democrata levando a abandonar bandeiras 
históricas do PT. Nós achamos que o PT é um verdadeiro partido de massas, 
socialista do Brasil, e que tem correntes políticas. Os últimos 
acontecimentos no PT (a crise do Mensalão) enfraqueceram muito essa 
corrente conservadora, os grandes problemas do PT surgiram a partir da 
UL, se você for verificar, eu diria que mais de 90% dos erros cometidos 
pelo PT surgiram do chamado Campo Majoritário.(FERRO) 

 
Para Fernando Ferro, a Unidade na Luta está vivendo um processo de reestruturação, 

reduziu o tamanho e não tem mais a mesma unidade interna. “Ela na verdade é um 

aglomerado de grupos e até de interesses que não têm muito a ver com o PT. Eles abriram o 

partido para filiações sem qualidade, para pessoas que não são do PT. Alguns são passageiros 

no PT.”(FERRO).  

Com isso nós perdemos muito do que tinha na tradição de debates no PT, 
que era uma característica do partido, nós perdemos formação política e 
houve uma transferência muito grande dos quadros políticos para a máquina 
do governo. Não houve uma preocupação com a questão da parte orgânica 
do partido mesmo, da Direção etc. Isso tudo terminou por esvaziar muito o 
partido, de quadros. E priorizar esse lado aí, nessa relação que se 
estabeleceu com os outros partidos, os escândalos surgiram. Nós podemos 
dizer que o PT se contaminou com essa convivência com esses partidos 
conservadores. (FERRO) 

 

O líder da Movimento PT acredita que a queda do Muro de Berlim, a crise da União 

Soviética, o fim da Guerra Fria geraram uma crise de identidade das esquerdas, que afetou o  
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Brasil. “Tudo isso teve reflexão direta. As experiências do chamado Socialismo Real 

provocaram muitas decepções e revelaram muitas insuficiências da esquerda.”(FERRO). Ele 

afirma que a sua tendência não tem uma linha teórica exclusiva, mas se identifica como 

socialista.  

 

Nossa corrente incentiva e reconhece como central a questão ambiental. 
Nós somos, dentro Movimento PT, um grupo de Eco-socialistas. O 
socialismo tem que incorporar a questão da ecologia, como tem que 
incorporar a questão das lutas de gênero,  de raças, de etnias, segmentos 
que, historicamente, eram tratadas como adereços, ou marginais nas 
disputas de esquerda.[...] Teve uma experiência positiva na União Soviética, 
inclusive o próprio capitalismo aproveitou disso. Os avanços sociais, os 
direitos trabalhistas, as conquistas da União Soviética e de outros países, 
que aproveitaram daquela experiência, são inegáveis O capitalismo mudou 
por conta do socialismo, porque ele teve que incorporar elementos sociais, 
da agenda social, da agenda ambiental. Mas, no quadro atual da luta política 
no Brasil, nós compreendemos que temos que fazer um grande esforço para 
radicalizar a democracia.(FERRO) 
 

 
Fernando Ferro situa a gestão de João Paulo como de esquerda, “porque fez uma 

leitura da cidade, compreendeu claramente a característica da cidade do Recife, uma cidade 

partida, dividida por profundo fosso social, desigualdades.”(FERRO) Para o deputado federal, 

a prefeitura redirecionou o seu papel administrativo e as suas finanças. Voltou-se mais “para 

uma cidade escondida, esquecida.”(FERRO).  

 

É visível o crescente reconhecimento público do prefeito. Ele é hoje uma 
figura, uma expressão, uma liderança política muito forte aqui, pela 
identificação do seu discurso, da sua origem e da sua prática política. 
Evidente que eles cometeram erros, mas, se for para balança, você vê que é 
uma administração extremamente positiva para a cidade, eu diria 
revolucionária para os padrões que a gente sempre enfrentou aqui. Nesses 
últimos quarenta anos, não tem nada que se compare ao grau de intervenção 
na área social, de atendimento às demandas sociais. Alguns símbolos que 
essa prefeitura tem, o bolsa-família, a construção de casas populares, a 
retirada das palafitas, da qualidade de vida no morro, a redução de mortes 
no morro no período de chuvas, é uma clara opção de uma intervenção 
política e administrativa pra garantir a qualidade de vida da população das 
áreas de risco, isso aí é visível. Além disso, na área cultural a cidade 
assumiu uma outra expressão, a valorização local da cultura, da identidade 
cultural do Recife é muito forte nesse governo. É uma cidade cheia de 
pontes e João Paulo foi uma espécie de ponte que integrou as cidades, a 
cidade rica e a pobre. (FERRO) 
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2.2.6. Tendência Organização Marxista  

A Tendência Organização Marxista (OM) surgiu de uma divisão na Democracia 

Socialista (DS), em 1998. Ao sair da DS, o grupo criou a Organização Marxista, que tem 

abrangência apenas em Pernambuco. Aluízio Camilo é um dos fundadores e coordenadores da 

corrente, além de presidente do PT de Paulista, cidade da Região Metropolitana do Recife. 

“Nós daqui de Pernambuco tivemos problemas de ordem estratégica, de leitura da conjuntura 

e rompemos na época. Metade da presidência saiu, eu e mais alguns companheiros e 

companheiras, e organizamos a OM.”(CAMILO)(informação verbal)44 

De acordo com o líder da tendência, seu grupo é marxista e entende que Lenin “foi um 

dos grandes colaboradores e um dos principais teóricos e formuladores do 

marxismo.”(CAMILO). Na última eleição do PED, em 2005, a OM fez aliança com a 

Democracia Socialista. Em nível nacional, apoiou o também candidato da DS, Raul Pont. 

“Nós somos um grupo que tem muita força na Região Metropolitana, a gente até agora 

ganhou a eleição de presidente do PT na chapa de Paulista e na cidade de 

Camaragibe.”(CAMILO). A OM tem também representantes nos diretórios municipal e 

estadual. Sobre a Prefeitura do Recife, ele afirma: 

 

Na gestão do prefeito João Paulo nós somos colaboradores e esse campo da 
esquerda todo está no governo, todo o PT está no governo, porque é uma 
gestão do partido. E nesse sentido agente entende que o governo de João 
Paulo apresentou algo inovador pra sociedade recifense, que é a 
participação popular. (CAMILO) 
 

Segundo Camilo, a OM tem cargos na Prefeitura do Recife. “Mas não temos 

influência em decisões, mas temos cargo, temos espaço no governo. Agora é bem verdade que 

dentro do PT tem outras forças com mais influência, inclusive.”(CAMILO). Sobre a o 

Governo Lula, ele firma que o Partido dos Trabalhadores tem uma influência muito forte na 

luta social do País. “Um partido ainda muito jovem, com vinte e dois anos de existência, 

chegou ao poder. O partido trabalhista da Inglaterra, depois de cem anos, foi que chegou ao 

poder.” (CAMILO). Para ele, o desafio do PT agora é “entender as diferenças que existem no 

país para poder saber como é que vai se comportar.” (CAMILO).  

 

O partido, em 88, já governava a maior capital da América Latina, que é 
São Paulo.  Quer dizer, acumulou muito administrativamente, é um partido 
que colaborou e vem colaborando muito com essa questão de ordem, que é 
a gestão democrática ativa, como eixo. Hoje chegou ao Governo Federal e  

                                                 
44 Os depoimentos de Aluizio Camilo foram coletados, por entrevista exclusiva, no Recife, no dia 10/03/2006. 
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as exigências passaram a ser maiores, do movimento social, que é nossa 
principal base. E aí, o que é que a gente faz? O poder é algo muito mais 
abrangente. O poder é você dizer que vai brigar com a grande elite, tirar a 
força da elite, essa elite que sempre teve muito poder nesse País. Nós 
governamos e governar é um negócio muito complicado. Houve um período 
no governo que ele não soube, de alguma forma, intervir organizadamente, 
aí ele virou partido do governo e não o partido no governo. A cúpula ficou 
moldando, moldando, criando barreiras, e não deixou o partido 
expressar suas observações contra o governo, porque é um governo 
de coalizão. (CAMILO) 

 

A Organização Marxista é outra tendência que faz críticas à Articulação Unidade na 

Luta. Ele acredita que o Campo Majoritário acabou, junto com a crise do PT. “Hoje é o ex-

Campo Majoritário, depois da crise não tem mais. O Campo Majoritário chegou a deter uma 

maioria no PT. Hoje você tem o ex-Campo Majoritário, com suas diferenças mais afloradas.” 

(CAMILO). Ele diz que o Campo Majoritário tinha uma tese de chegar ao governo. “Todo 

muito queria chegar ao governo, agora sem negar alguns princípios, sem se adequar. Todo 

mundo quer governar, mas tem que governar para melhorar a situação de vida do povo.” 

(CAMILO) 

 
2.2.7. Tendência Movimento Socialista 

 

A Tendência Movimento Socialista nasceu de um rompimento com o Coletivo 

Florestan Fernandes. É uma tendência que tem atuação apenas em Pernambuco, tal como o 

Coletivo. De acordo com um dos coordenadores da Movimento Socialista, Paulo Ubiratan, o 

racha da corrente foi motivado pelas críticas explícitas aos governos Lula e João Paulo, feitas 

por integrantes do Florestan Fernandes. “A partir do momento em que definimos que não 

éramos mais do Florestan Fernandes, comunicamos à Executiva do partido, ao prefeito e 

entregamos os cargos que tínhamos. Eram cerca de doze a quinze cargos entre diretorias, 

assessorias.”(UBIRATAN)(informação verbal)45. Segundo ele, depois da divisão, seu grupo 

manteve os cargos antigos e ainda conseguiu ocupar novos postos na Prefeitura. “Hoje nós 

ampliamos, nós temos cerca de vinte e poucos cargos, perto de trinta cargos, entre assessorias 

e cargos menores, de menor expressão, que são mais técnicos também.” (UBIRATAN). Ele 

ocupa uma diretoria na Secretaria de Administração da Prefeitura do Recife. 

 
Na prática, o rompimento com o Florestan Fernandes se deu por uma 
avaliação de conjuntura. Nós defendíamos que houvesse um pouco mais de 

                                                 
45 Os depoimentos de Paulo Ubiratan foram coletados, por meio de entrevista exclusiva, em Recife, no dia 
18/04/2006. 
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paciência, para poder brigar por dentro, mas alguns setores achavam que já 
podiam fazer a crítica externa. Nós não concordamos, isso também foi feito 
em relação ao governo João Paulo. Havia uma criticidade muito grande em 
relação a algumas ações do governo João Paulo e a gente achava que nesse 
momento a gente tinha muito que apostar na briga por dentro em vez de 
optar pelos jornais. E aí nos afastamos, resolvemos nos afastar, eram 
acúmulos de divergências.[...] E nós não quisemos construir nenhuma 
política de adesão a nenhuma força política de resistência. Nós construímos 
uma proposta regional que denominamos de Tendência Movimento 
Socialista, TMS. A TMS se consolidou em junho de 2005, mais 
especificamente, porque em 2004 nós ainda estávamos discutindo, já 
fizemos uma conferência, já fizemos vários encontros. (UBIRATAN) 
 

O grupo que fundou a Tendência Movimento Socialista avaliava que havia problemas, 

sobretudo com o Governo Lula, mas que as discussões deveriam se dar nas instâncias internas 

do Partido. “Fazíamos uma concordância interna no Coletivo, de que era necessário que o 

Governo Lula rediscutisse o superávit fiscal, se desplugasse de algumas postulações que 

sempre contrariamos, desde o governo Fernando Henrique e que na prática estavam ainda 

acontecendo”.(UBIRATAN). O líder da Movimento Socialista ressalta, no entanto, que 

algumas ações do Governo Federal mereciam ser reconhecidas. “Não houve uma mudança 

com a qual esperávamos, mas, mesmo assim, nós entendíamos que a economia do Brasil e os 

movimentos que haviam sido criados pela economia não poderiam ser mudados em pleno o 

processo.” (UBIRATAN) 

 

Tínhamos medo também de que se o Governo Lula fizesse isso [mudanças] 
e acontecesse um caos na economia e o mundo externo, apesar do que a 
gente acredita, ele vive globalizado e o Brasil estava incorporado nisso. A 
gente, às vezes, pode fazer as críticas e pode expressar as opiniões de forma 
que elas possam construir mais do que dividir. O conteúdo tinha algum 
fundamento, mas a forma era desagregadora e a gente tava querendo apostar 
mais na unidade interna do partido. Se alguém perguntar a algum petista se 
ele tem crítica ao governo Lula, ele não pode negar, agora sabe onde tem os 
seus fóruns, sabe onde tem as instâncias e sabe que tipo de documentos 
fazer. Agora pegar uma bandeira, ir pra fora e fazer uma coisa parecida com 
o que a oposição faz, a gente já tem uma oposição para isso.(UBIRATAN) 

 
Sobre a adesão a teorias de esquerda, Paulo Ubiratan afirma que a sua tendência é 

mais à esquerda no PT e construiu, em unidade, a tese de que “o marxismo é significativo, de 

avaliação da sociedade e de enfrentamento.” (UBIRATAN). “Mas não adianta só o discurso 

ideológico, nós temos que pregar. Por isso, nós defendemos, ao assumir as prefeituras, o 

legislativo, nós propormos inversões de valores, trazer a sociedade civil organizada para 

participar mais.”(UBIRATAN). Essa participação, segundo ele, deve ocorrer por meio de 

consulta popular, orçamento participativo. “Através de participação nas câmaras de  
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vereadores, colocar a sociedade para conhecer para onde vai o orçamento, de onde vem, como 

é que ele é feito, porque aí é que está a alavanca que mexe as corrupções.” (UBIRATAN).  

 
Nós somos mais à esquerda dentro do PT. Entendemos que vários 
companheiros do Campo Majoritário fazem autocrítica hoje, porque não 
conseguiram compreender que o partido não podia ficar como correia de 
transmissão do Governo Federal. [...]Pegando o que a gente tinha no nosso 
estatuto e pegando a Carta ao Povo Brasileiro, era uma forma do setor 
majoritário do PT dizer a um setor que tinha medo do PT: ‘Calma que a 
gente não vai mudar muita coisa’. Na verdade, nós temos que mudar 
alguma coisa, não vamos é transformar o Brasil num país socialista, 
incluído num mundo globalizado e capitalizado, mas nós podemos reverter 
e rever prioridade. (UBIRATAN) 

 
A Tendência Movimento Socialista acredita que a gestão de João Paulo à frente da 

Prefeitura do Recife trouxe avanços. “Talvez seja a maior experiência de avanço nos campos 

sociais do Brasil.”(UBIRATAN).  

 
Tudo que vou citar merece ajuste, merece críticas, merece avanço, por 
exemplo, o Programa Guarda-Chuva, diminui e impediu que as pessoas 
morressem no período de chuva, um trabalho excelente, reconhecido em 
todo o país. O sistema permanente de negociação coletiva, da qual eu tenho 
a honra de ser o diretor e coordená-lo, é algo ímpar que governos de fora 
vêm aqui, para aprender conosco, para pegar experiência, para poder tentar 
avançar nas negociações. Então, o governo de João Paulo, de fato, ele teve 
um olhar muito mais para a maioria excluída da população, que ainda é 
grande.(UBIRATAN) 

 

2.2.8. Tendência Democracia Socialista 

 

A Democracia Socialista (DS) é originária de vários grupos esquerdistas que 

militavam no Brasil nos anos 70, bem antes da fundação do PT. Ainda em 1978, parte desses 

grupos fundou a DS, segundo um dos coordenadores da Tendência em Pernambuco, Oscar 

Barreto, que também é presidente do PT Recife. “Quando o PT foi fundado, inclusive, teve o 

apoio da tendência, não como tendência, mas como organização política, que é anterior ao 

PT.” (OSCAR BARRETO)(informação verbal)46. A DS surgiu pela mão de militantes que 

eram ligados a correntes como a POLOP e outros agrupamentos políticos. Primeiro a facção 

se chamou Organização Revolucionária Marxista Democracia Socialista (ORMDS), depois 

passou a ser Democracia Socialista. Na década de 90 é que a DS se tornou tendência do PT. 

“Deixou de ser organização para ter o nome de tendência socialista. Mas a gente tem na  

                                                 
46 Os depoimentos de Oscar Barreto foram coletados em entrevista exclusiva, no Recife, dia 24/04/2006. 
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tendência uns companheiros que têm a militância partidária, política, sindical e gestores 

também.”(OSCAR BARRETO).  

A DS ganhou visibilidade por publicar um jornal chamado Em Tempo, que entre 

militantes desde antes da fundação do PT, discutindo questões da política nacional in,. “A 

idéia era de ser um jornal da esquerda que não fosse nem do Partidão [PCB], nem do PC do B. 

Era um jornal de um grupo de esquerda, crítico, marxista.”(OSCAR BARRETO). A 

Democracia Socialista é uma tendência nacional e no último PED lançou Raul Pont para 

candidato a presidência do PT. Pont foi para o segundo turno com Ricardo Berzoini, 

candidato do Campo Majoritário, que acabou vencendo as eleições. “A DS existe em vários 

estados e temos participação partidária, mandatos e participação popular. A gente tem hoje 

dois senadores que giram em torno da DS e cerca de oito ou nove deputados federais. A 

senadora Heloísa Helena, expulsa do PT, era da Democracia Socialista.” (OSCAR 

BARRETO) 

 

No último PED a gente lançou Raul Pont, um dos mais conhecidos nomes 
da DS. Ele foi pro segundo turno, mas o resultado todo mundo sabe, que a 
gente não conseguiu eleger. Acho que nós temos pouca chance de ficar 
unido no futuro porque banalizou-se a ética, banalizou-se os princípios, na 
realidade, eles banalizaram de fato a história do partido. Eu acho que a 
confusão básica foi de misturar as ações do partido com as ações do 
governo, que tende a sempre dar em coisas do tipo que deu [em ralação à 
crise do Mensalão]. Então talvez se não houvesse um Roberto Jefferson, 
talvez o PT não estivesse numa situação onde o Campo Majoritário talvez 
fosse não só majoritário, mas absoluto no PT.[...]Mas o Governo Lula é 
uma conquista histórica dos trabalhadores. Nós temos participação no 
Governo Lula, vários companheiros participaram do governo, inclusive no 
Ministério.(OSCAR BARRETO) 
 

Oscar Barreto elabora um discurso forte contra os envolvidos na crise do Partido dos 

Trabalhadores. “Na realidade, todos eles sabiam o que estava acontecendo, eles armavam, 

conspiravam contra o partido, só que era aquela cultura de que o errado vira certo. Achavam 

que nunca iam ser vistos, descobertos, que tinham o poder, que tudo podia.”(OSCAR 

BARRETO). E continua: “Nós temos que entender que estamos ali por delegação do povo e 

não pra agir em causa própria ou de amigos.”(OSCAR BARRETO). Mas ele diferencia a 

atuação partidária e atuação institucional, que se deve ter cautela nas disputas dentro do 

governo: “O fato de a gente disputar dentro do PT , de ter disputa interna, não faz com que se 

conclua que tem que disputar o tempo todo, dentro do Governo Lula, de fazer briga no 

governo. Entrar no governo é porque é um governo que a gente ajudou a construir. “(OSCAR 

BARRETO) 
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2.2.9. Tendência O Trabalho 

 
Um dos coordenadores da Tendência O Trabalho é Edmilson Menezes, que está entre 

os fundadores do PT em Pernambuco. “Quando eu entrei na corrente O Trabalho eu já estava 

no PT, em 1982.”(MENEZES)(informação verbal)47. O Trabalho é uma das correntes mais 

antigas do Partido e tem uma estrutura de coordenações regionais para avaliação interna 

permanente, de acordo com Menezes. Ele diz que a abrangência da tendência é muito 

flutuante, porque “ao longo do tempo, uma tendência pode estar em dois estados, depois ela 

pode ampliar pra três estados.”(MENEZES). Menezes explica que dentro da própria tendência 

existem opiniões divergentes. “A nossa tendência, por exemplo, a corrente O Trabalho, 

admite o direito de tendência e o direito de fração dentro dela própria. Nós trabalhamos com o 

centralismo democrático, com a máxima coesão na ação disciplinada para fora.”(MENEZES).  

E ele aponta o que é ser da Tendência O Trabalho. “O integrante da nossa corrente é 

aquele que vota nas chapas que nós organizamos, que nas eleições vota nos candidatos 

identificados com a corrente, aqueles que são militantes da corrente, que não vivam, digamos 

assim, recebendo dinheiro da corrente.”(MENEZES). E completa, relatando que a sua 

tendência “se mantem com recursos próprios dos seus militantes, que sustentam a corrente 

financeiramente e politicamente. Obviamente nós temos uma sede em nível nacional, que 

significa um escritório com telefone e computador para fazer as coisas.” (MENEZES) 

 

Com a aproximação do fim da Ditadura Militar, muitos grupos de esquerda 
começaram a se reagrupar, resgatando a visão marxista. Participaram, 
inclusive, de greves no ABC Paulista. A Organização Socialista 
Internacionalista, a OSI, que atuava desde 1976, reagrupou-se a partir de 
pessoas que se identificavam com as idéias de Trotski que foi um 
combatente da Revolução Russa.O PT foi constituído em 1980, mas antes 
disso a corrente já existia no Brasil, não como corrente, não tinha o nome O 
Trabalho, era a OSI. Inclusive quando a gente resolveu se filiar ao PT, no 
final de 1981, entrou só 30% do nosso contingente, porque a gente tinha 
dúvidas, aí depois entrou o resto. (MENEZES) 

 

De acordo com Edmilson Menezes, quando o PT se constituiu nacionalmente a OSI já 

lutava por um partido dos trabalhadores, mas o grupamento somente entrou no PT em 1981. 

“A gente era contra o MDB e a ARENA, que eram partidos que existiam na época. A 

Organização pregava o voto nulo, porque MDB e ARENA não serviam, porque era preciso 

construir um partido dos trabalhadores.”(MENEZES). Segundo ele, as formas de luta para  

                                                 
47 Os depoimentos de Edmilson Menezes foram coletados por meio de entrevista exclusiva, no Recife, no dia 
20/03/2006.  
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chegar ao socialismo são “aquelas que fortalecem a unidade da categoria, que organizam os 

trabalhadores”(MENEZES). “Nós não passamos receitas de forma de luta pra o movimento de 

massa. Os guerrilheiros fizeram isso porque achavam que, com a demonstração, eles iriam 

fazer as massas seguirem eles, isso não é marxismo.”(MENEZES). Ele acredita que essa 

concepção gerou na América Latina um método de “dar o exemplo”. “Os revolucionários 

deveriam dá o exemplo pra as massas seguirem, não se preocupavam em fazer funcionar a 

auto-organização das massas, nos conselhos de moradores, nos sindicatos...”(MENEZES). Ele 

continua:  

 
Nós defendíamos um partido de trabalhadores, sem patrões. A gente 
considerava que os patrões, os empresários, os latifundiários, os industriais 
estavam junto com os trabalhadores no meio dos dois partidos; mas esses 
partidos, com mistura de classes, não serviriam para levar a luta pelo 
socialismo, na nossa concepção, que tem a ver com o conflito capital-
trabalho. Havia a necessidade dos trabalhadores construírem seu próprio 
partido, separado dos patrões. Nas greves do ABC, em 78, 79, essa questão 
foi retomada pelo movimento dos trabalhadores, pelos operários. E nós 
lutamos para que esse partido se constituísse. (MENEZES)  

 

O coordenador da O Trabalho explica que seu grupo concordou com o Manifesto de 

fundação do Partido dos Trabalhadores. “As bases, os princípios daquele Manifesto 

correspondiam plenamente quando foram adaptados, mas hoje ele está no freezer, não se fala 

mais nele, exceto nós.” (MENEZES). Ele explica que havia certa dúvida no grupo se deveria 

entrar ou não no PT, porque pensavam “‘Será que esse partido que está nascendo é aquele que 

a gente batalhava, o partido dos trabalhadores sem patrões...?’. Então a gente fez uma 

discussão e verificou que era possível empurrar esse partido para mais adiante, então se entrou 

no PT.”(MENEZES) 

No entendimento do coordenador da O Trabalho, não faz muito sentido diferenciar 

esquerda de direita, porque o que interessa é a política que está sendo aplicada “e não o rótulo 

com que se cobre que o aplica”. (MENEZES) 

 

Porque de tanto ser usada e de tanto se esconder por trás dessa 
representação esquerda e direita, as reais manifestações do exercício do 
poder, quando partidos de esquerda chegam ao governo, terminam 
aplicando a mesma política de direita, só que com a cobertura do nome de 
direção de esquerda. Então tem um sentido histórico as palavras esquerda e 
direita, que depois foi apropriado pelos partidos e aí os partidos 
identificados com a luta pelo socialismo e queriam ir mais além do 
capitalismo passaram a ser chamados de partidos de esquerda. Não é o fato 
de eu ser de esquerda, eu dizer que sou de esquerda ou de alguém falar que 
é de esquerda que signifique que ele quer ir além do capitalismo, não é 
verdade? Embora ele faça discursos retóricos do socialismo. Como é que a 
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gente sabe se de fato uma tendência ou um partido tem uma concepção para 
além dos marcos do capitalismo? Não é simplesmente pelo discurso, mas é 
pela prática. Para o marxismo, a prática é o critério da verdade. 
(MENEZES) 

 

Sobre os governos Lula e João Paulo, ele comenta: 

 

Lula está administrando o capitalismo. A retórica de esquerda continua 
sendo usada. João Paulo, por exemplo, gosta muito de falar do socialismo, 
só que João Paulo tem uma prática limitada do ponto de vista de que não dá 
um passo que contrarie os interesses do mercado, para não levar a uma 
desestabilização no governo. O programa que é aplicado na direção do 
partido, tanto por João Paulo quanto por Lula, é um programa que 
prioritariamente continua defendendo e aplicando a política que tem a ver 
com os interesses dos grandes capitalistas. João Paulo acha que é socialista 
porque fala do socialismo. Ser socialista significa abrir um caminho para o 
trabalho, avançar e expropriar o capital. Ser socialista pra Marx significava 
a expropriação da propriedade privada, dos meios de produção da burguesia 
pra construir uma nova sociedade. O partido que se diz socialista ou alguém 
que se diga socialista teria que, quando chegasse no governo, preparar 
condições pra ir avançando nessa direção e não pra ir mantendo as 
coisas.(MENEZES) 

 

Edmilson Menezes critica o leque de alianças formado pelos governos do PT. “Hoje, 

tanto João Paulo quanto Lula dizem que fazem alianças ‘em nome da governabilidade’, 

porque senão os capitalistas não deixariam eles governarem. Não é que o povo não deixaria, é 

que os donos do poder não deixariam eles governarem.”(MENEZES). Ele explica que essa 

postura se traduz, na prática, em que “os donos do poder continuam sendo os mesmos de 

antes de Lula ser eleito, de antes de João Paulo ser eleito. Esses donos do poder só deixam 

Lula e João Paulo governar se eles governarem atendendo prioritariamente aos interesses 

deles.”(MENEZES). Edmilson esclarece que sua tendência não tem cargos no governo 

municipal nem federal. “Nós não precisamos ficar ocupando espaço dentro de governo 

nenhum para se constituir.”(MENEZES) 

 

Nós somos centralizados, tomamos decisão e aplicamos em conjunto. 
Explicamos que não participaríamos, porque se a gente não está de acordo 
com a política que o governo formulou, não é honesto da nossa parte ir para 
dentro do governo, atrapalhar. Agora nós colocamos: nós continuamos no 
PT, lutando dentro do PT para que o PT modifique a sua política, proponha 
outra política.(MENEZES) 
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2.2.10. Tendência PT de Luta e de Massas 
 

A Tendência PT de Luta e de Massas é uma das mais novas tendências do Partido dos 

Trabalhadores. Tem abrangência nacional. Foi criada logo depois do último PED, em 2005. 

Um dos representantes da corrente é Gilson Guimarães, que já foi da extinta Tendência 

Convergência Socialista, agrupamento que saiu do Partido em 1992. Sobre a filiação teórica 

da sua tendência, Gilson Guimarães afirma que não tem uma linha ideológica definida, 

“internacionalizada”. “O básico dessa tendência é a questão interna do partido, o respeito pela 

democracia, é não permitir o cupulismo que se vem tentando construir dentro do partido, é 

socializar as informações.” (GUIMARÃES)(informação verbal)48. Ele afirma, ainda, que um 

dos pontos principais é o respeito à base partidária e aos movimentos sociais organizados. A 

PT de Luta e de Massas não tem cargos ocupados na Prefeitura do Recife nem no Governo 

Federal. “Justamente pela postura que a gente construiu mais com o objetivo de fortalecer as 

lutas sociais.”(GUIMARÃES) 

 

É porque, infelizmente, a ocupação de espaço, seja no Governo Federal ou 
no Governo do Estado ou no governo municipal está muito mais pela força 
institucional da corrente. Corrente que tem governo, parlamentar, tem um 
peso maior de pressão, e aí consegue agregar, conquistar mais espaço. E 
aquelas que não têm força institucional geralmente são deixadas de lado.[...] 
Nós sempre oferecemos nomes de companheiros que poderiam contribuir, 
mas não chegamos ao ponto nem de partir para radicalizar, de exigir esses 
espaços, porque a gente acha que esta compreensão tem que ser do gestor. 
Se ele não tem esta compreensão, vamos continuar construindo o partido e 
fortalecer a gestão também que nós reconhecemos, mesmo a gente não 
estando lá nós reconhecemos que existem avanços, tanto do Governo 
Federal como no Governo Municipal.(GUIMARÃES) 

 
A chamada crise do PT, em 2005, é também uma preocupação da Tendência PT de Luta e de Massa. 

“Nós vimos que o PT é um projeto, uma coisa construída que é maior do que essa crise, bem maior. E a gente 

acha que isso não foi simplesmente desvio de conduta de um ou de outro, mas sim um projeto que tentaram 

construir dentro do partido.” (GUIMARÃES). Para ele, “tentaram construir uma hegemonia. Eu tenho certeza de 

que esses companheiros não fizeram nenhuma ação para enriquecer. Fizeram ação para se fortalecer, para manter 

a hegemonia deles nacionalmente.”(GUIMARÃES) 

 
A gente se contrapõe à Unidade na Luta, mas nos identificamos com 
algumas posições que comungam conosco, como também com a esquerda 
do partido. Então a gente está hoje mais no centro. Uma tendência de 
esquerda que identificamos hoje no partido são os companheiros de O 
Trabalho, fiéis aos princípios mesmo.(GUIMARÃES) 

                                                 
48Os depoimentos de Gilson Guimarães foram coletados por meio de entrevista exclusiva, no Recife, em 
10/01/2007. 
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Em relação à Prefeitura do Recife, Gilson Guimarães reforça que a sua tendência 

avalia que a gestão “inverteu prioridades”. “Ele atende à grande maioria da população, 

principalmente nessa questão da urbanização de espaços, onde a grande maioria da população 

mora, a prevenção de acidentes em morros.”(GUIMARÃES). Ele ressalta também as ações na 

área da saúde. “O PSF (Programa Saúde na Família), que priorizou o atendimento da 

população diretamente no local de moradia. Na cultura houve também uma dedicação para 

socializar, houve desmembramento de espaços de eventos, distribuiu geograficamente esses 

eventos.”(GUIMARÃES) 

 
2.2.11. Tendência Marxista 

 

A Tendência Marxista (TM) chamava-se Tendência Movimento – Uma Tendência 

Marxista no PT (que não é a mesma Tendência Movimento, liderada por Fernando Ferro), 

criada em 1995. A mudança de nome ocorreu por volta do ano 2001, de acordo com uma de 

suas representantes, Jacineide Lima, que também é funcionária do PT Estadual há 14 anos. “A 

gente é mais forte em Minas Gerais. Em Pernambuco é mais forte em Olinda do que no 

Recife.” (JACINEIDE LIMA)(informação verbal)49. Segundo ela, a tendência vive um 

momento de enfraquecimento em Pernambuco, quando vários integrantes saíram do PT e, 

logicamente, da tendência. “Com a crise do P107T muita gente de desfiliou e a maior 

debandada foi na nossa tendência, principalmente a ala mais radical do grupo.”(JACINEIDE 

LIMA). A Tendência Marxista tem uma deputada federal e uma representante no Ministério 

da Pesca. Tem representação no Diretório Nacional e um integrante na Secretaria de 

Organização do PT de Olinda. A TM contava com um indicado na Prefeitura do Recife, que 

ocupava um cargo na Diretoria de Combate ao Racismo. “Ele saiu por discordância de 

trabalho, discordância de metodologia, discordância de objetivos, discordância de programa 

mesmo.” (JACINEIDE LIMA) 

 

No primeiro governo de João Paulo nós tínhamos a Scheila Oliveira, que 
era secretária de Comunicação. Mas houve problemas políticos, de 
interação política dentro do governo, que não foi externado, lógico, que a 
gente não quer crise no governo por conta de um cargo, por conta de coisas 
assim, a gente quer compor e quer colaborar com o governo, mas com 
autonomia.(JACINEIDE LIMA) 

 

                                                 
49 Os depoimentos de Jacineide Lima foram coletados por meio de entrevista, no Recife, em 30/01/2007. 
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A corrente atribui à Unidade na Luta a chamada crise do Mensalão, que abalou o 

Partido dos Trabalhadores em 2005. “Quando se tem maioria dentro do partido, eu acho que a 

maioria é mais responsável pelo que acontece dentro do partido. Porque é dela a decisão final. 

Era a tendência que estava mais hegemônica no momento, que tinha mais poderes.” 

(JACINEIDE LIMA). A representante da TM explica que a sua tendência não se contrapõe a 

Unidade na Luta, por divergência de teorias, mas pela postura adota por alguns dos 

integrantes. “A gente se contrapõe a qualquer coisa que venha a ferir o socialismo pregado 

desde o manifesto da criação do PT. Não somos tão radicais quanto outras tendências, mas a 

gente se baseia no nascimento do PT. Tem certas coisas dentro do PT que não 

toleramos.”(JACINEIDE LIMA).  

Ela explica: “Não toleramos, por exemplo, alianças mais à direita, nós priorizamos o 

movimento social, o movimento popular, o movimento sindical, mas a nossa base é o 

movimento popular.”(JACINEIDE LIMA). Embora esteja no Estatuto do Partido dos 

Trabalhadores o fomento aos núcleos de base, Jacineide Lima acredita que essas instâncias 

não existam mais. “Não existem mais núcleos de base no PT. Existem na teoria, mas na 

prática não. Hoje a discussão maior é ‘qual cargo eu vou ocupar’. Antes os núcleos e o 

movimento popular eram muito fortes.”(JACINEIDE LIMA). Em relação à gestão de João 

Paulo à frente da Prefeitura do Recife, a representante da Tendência Marxista acredita que 

tem avanços: 

Com João Paulo nós temos nossas discordâncias internas, que são salutares, 
[...], mas não vamos ser egoístas a ponto de dizer que João Paulo não está 
fazendo uma boa administração para o povo. Realmente ele inverteu 
prioridades, ele inverteu de uma forma que hoje eu acho que ninguém 
desbanca mais o prefeito João Paulo. Eu moro em bairro popular, moro em 
Caixa D’água, e apesar de ser Olinda, a nossa vida ali, cotidianamente, é 
ligada ao Recife, através de Beberibe. Você chegava na feira de Beberibe e 
todo mundo ia votar em João Paulo, porque no seu bairro João Paulo tinha 
feito melhorias. Então realmente ele conseguiu inverter prioridades e para a 
população ele era um bom governante.(JACINEIDE LIMA) 

 
3. PODER, ESQUERDA, PT E OS DISCURSOS QUE CIRCULAM... 
 
 Como se viu nos depoimentos dos representantes das tendências petistas, o Partido dos 

Trabalhadores passou (e passa) por problemas internos e externos depois que chegou ao 

poder. Ou melhor, quando alcançou o ápice do poder, com a posse de Luiz Inácio Lula da 

Silva na Presidência da República, depois das eleições de 2002. Não cabe a esta dissertação 

decifrar as causas, investigar a chamada crise do Mensalão ou os rumos e caminhos do PT. É 

interesse deste estudo aproveitar o momento político do Partido dos Trabalhadores – 

considerado o maior partido de esquerda do Brasil -  para costurar um comentário mais 
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aprofundado sobre as possíveis mudanças de discurso do PT ou uma suposta crise de 

identidade das esquerdas. É importante ressaltar que a crise do PT nunca foi um dos focos 

desta análise, porém, foi um tema que saltou, veio à tona, nos depoimentos de praticamente 

todos os entrevistados. E a pesquisa não poderia desprezar esse dado. Até porque o discurso 

de João Paulo está entrecruzado com o discurso do PT. A prática do poder na Prefeitura pode 

ser considerada um micropoder em relação ao macropoder do Governo Federal. É como se 

fosse uma tentativa de enxergar, aqui, indícios do que pode ocorrer com um partido na 

passagem da oposição ao poder. 

 O autor Angelo Panebianco, no seu livro Organização e Poder nos Partidos Políticos 

(2005), elabora um estudo que tem como ponto central a constatação de que os partidos 

políticos são organizações e, por isso, devem ser observados, primeiramente, por meio da 

análise organizativa. O teórico analisou os partidos políticos europeus para sustentar as teses 

que defende na publicação – o que não quer dizer que invalida comparações com sistemas 

partidários de outros continentes. Uma dessas teses, faz entender como a análise organizativa 

permite acompanhar o comportamento das legendas ao longo de sua existência. 

 
Um partido, como qualquer organização, é um estrutura em movimento que 
sofre evoluções, que se modifica no tempo e que reage às mudanças 
externas, à modificação dos ‘ambientes’ nos quais está inserido e atua. É 
possível afirmar que os fatores de maior incidência na ordem organizativa 
dos partidos, que explicam sua fisionomia e seu funcionamento, são a sua 
história organizativa (o seu passado) e as relações que ele estabelece com os 
seus inconstantes ambientes externos. (PANEBIANCO, 2005, p. 91) 

 

Entende-se que é da contradição entre o seu passado (vinculado aos movimentos social 

e sindical, a Igreja e os partidos revolucionários) e as relações que o Partido dos 

Trabalhadores estabeleceu com o ambiente externo (o exercício do poder, a convivência com 

os partidos aliados, a conjuntura social e econômica, a relação com os poderes legislativo e 

judiciário, entre outros), desde a sua fundação, que resulta o seu comportamento hoje. Talvez 

por isso haja uma tensão permanente entre as tendências políticas mais ortodoxas, mais 

ligadas às suas teorias de origem, e o centro dominante do poder – que até recentemente se 

chamava Campo Majoritário. Porque se “as modalidades de formação de um partido, os traços 

que sustentam sua gênese, podem de fato exercer uma influência sobre as suas características  

organizativas, mesmo depois de décadas” (PANEBIANCO, 2005, p. 92), pode-se dizer, da 

mesma forma, que “toda organização traz consigo a marca das suas modalidades de formação 

e das principais decisões político-administrativas de seus fundadores, as decisões que 
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‘modelaram’ a organização.”(PANEBIANCO, 2005, p. 92-93). Ou seja, o PT é a sua origem e 

as relações e correlações de poder e ações que travou ao longo de sua história. 

Numa abordagem inovadora, Panebianco (2005) diferencia “instituição forte” de 

“instituição fraca”, oferecendo alguns argumentos que ajudam a conhecer o posicionamento 

do PT durante a sua trajetória. Segundo o autor, “uma institucionalização fraca geralmente 

resulta numa coalizão dominante pouco coesa (subdividida em facções), enquanto uma 

instituição forte gera uma coalizão dominante coesa (subdividida em 

tendências).”(PANEBIANCO, 2005, p.111). Explicando melhor, o autor teoriza que “[...] uma 

institucionalização forte implica uma forte concentração do controle sobre as zonas de 

incerteza.[...]. Uma institucionalização fraca implica dispersão do controle sobre as zonas de 

incerteza e, portanto, ausência de um ‘centro’ que monopolize a distribuição de incentivos.” 

(PANEBIANCO, 2005, p. 111). 

 

[...]É preciso observar que toda organização política tende a desenvolver 
alas divergentes: a esquerda, a direita e o centro. Isso só não acontece nos 
partidos monolíticos e, por um motivo simples: os militantes que divergem 
são expulsos ou aniquilados fisicamente. A existência de uma esquerda 
petista é, portanto, um fato compreensível e saudável – não só para o PT, 
mas para a própria democracia brasileira. Um partido que não tenha setores 
que elaborem a crítica interna, vai a reboque do líder ou dos líderes. E, os 
líderes erram. É preciso alguém para opor-lhes uma outra política e fazer-
lhes ver os lados negativos da política implementada. Isso não significa que 
a esquerda não erre. Mas é nesse confronto político que se  pode corrigir 
erros, de um lado ou de outro. A democracia brasileira só tem a ganhar com 
a esquerda petista e também com a esquerda fora do PT (eles expressam a 
consciência crítica em relação à política majoritária).(SILVA,  2002, p. 2) 

 

Ora, o Partido dos Trabalhadores parece ter elementos de instituição forte e fraca. A 

gênese do PT contou com facções que chegaram a ser consideradas ‘partidos dentro de 

partido’. E o PT conviveu durante muito tempo com esse estigma. Como se sabe, depois 

houve a expulsão da Convergência Socialista, por exemplo, que era considerada uma facção 

dentro do Partido, mas isso ocorreu nos anos 90. Por outro lado, o Partido é subdividido em 

tendências, mas, de acordo com a pesquisa realizada para este trabalho com as tendências em 

Pernambuco, observa-se que não há uma total coesão entre as correntes. Isto é, o que fortalece 

o PT pode ser o que também o fragiliza. Mais uma contradição vivida pelo Partido dos 

Trabalhadores.  

Outro assunto levantado por Panebianco (2005) é o perfil dos partidos de oposição. De 

acordo com o autor, “convencionou-se que as características organizativas dos partidos que 

experimentam longos períodos na oposição no curso de sua história são diferentes daquelas 
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dos partidos que gozam de uma longa permanência no governo.”(PANEBIANCO, 2005, p. 

127). 

 

Os partidos do primeiro tipo precisam muito mais do que os segundos de 
uma organização forte e sólida. Esses partidos não podem se apoiar na 
burocracia estatal, não podem utilizar o Estado e seus aparatos[...], nem 
dispõem normalmente do abundante apoio financeiro que os grupos de 
interesse reservam aos partidos governistas. Só podem contar, ou ao menos 
em grande parte, consigo mesmos. Fortalecer a própria organização, colocá-
la em condição de mobilizar com eficácia e continuidade os defensores do 
partido é o único caminho possível, na maior parte dos casos, para superar a 
desvantagem na disputa com os partidos governistas. Por sua vez, a situação 
no caso dos partidos governistas é oposta. Esses partidos têm uma 
multiplicidade de recursos públicos à disposição, para serem usados na 
disputa política, e, geralmente, esses recursos costumam ser um substituto 
eficaz da mobilização por meio da organização partidária. Seguindo esse 
raciocínio, devemos esperar, portanto, que os partidos que nascem e se 
consolidam na oposição tendem mais facilmente a se tornar instituições 
fortes. Devemos esperar também que os partidos que conquistam o governo 
nacional logo após a sua fundação e que, a partir dessa posição, 
experimentam a consolidação organizativa, tendem mais facilmente a se 
tornar instituições fracas. (PANEBIANCO, 2005, p. 127-128) 

 

Por um ângulo, pode-se dizer que o PT chegou ainda muito jovem ao poder nacional. 

Com apenas vinte e dois anos da fundação do Partido, Lula foi eleito Presidente da República.  

Em contrapartida, a legenda fez história como oposição. O PT nasceu na oposição. Isso 

fortificou a imagem do PT como partido de esquerda em oposição à direita. Sobretudo pela 

sua vinculação aos movimentos social e sindical. Pela tese de Panebianco (2005), os partidos 

que passam muito tempo na oposição ganham em organização. O PT foi mesmo tido como 

partido organizado, com base popular, de massa. O que compensaria a falta de 

institucionalização. Por outro lado, assumiu o poder nacional. E, segundo Panebianco, os 

partidos governistas “têm uma multiplicidade de recursos públicos à disposição, para serem 

usados na disputa política, e, geralmente, esses recursos costumam ser um substituto eficaz da 

mobilização por meio da organização partidária”. Levanta-se a hipótese: será que ao 

chegaram ao poder os partidos se distanciam das bases porque prescindem delas? São 

questões que não cabem aqui serem respondidas, mas refletidas.  

De qualquer maneira, é necessário ter em mente que os partidos políticos orbitam em 

realidades dinâmicas e a sua práxis envolve um elemento que está no cerne da sua razão de  
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ser: o poder. A idéia de ‘poder’ é como algo intangível, que muitas vezes permeia interesses 

temporais e atemporais, ideologias, instituições, estrutura material e financeira, vaidades, 

enfim, há que se olhar os partidos dentro desse universo. Como defendeu Foucault: 

 

[...]O poder, acho eu, deve ser analisado como uma coisa que circula, ou 
melhor, como uma coisa que só funciona em cadeia. Jamais ele será 
localizado aqui ou ali, jamais está entre as mãos de alguns, jamais é 
apossado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona. O poder se 
exerce em rede e, nessa rede, não só os indivíduos circulam, mas estão 
sempre em posição de ser submetidos a esse poder e também de exercê-lo. 
Jamais eles são o alvo inerte ou consentidor do poder, são sempre seus 
intermediários. Em outras palavras, o poder transita pelos indivíduos, não se 
aplica a eles. (FOUCAULT, 2005a, p. 35) 

 

Pela ótica de Foucault (2005), o indivíduo é protagonista e fonte do poder. Influencia e 

é influenciado por ele. Nesse sentido, seria pertinente dizer que, ao alcançar determinada 

instância de poder, o indivíduo leva consigo seu discurso e também entra numa ordem de 

discurso institucionalizada.  

 

Não se deve, acho eu, conceber o indivíduo como uma espécie de núcleo 
elementar, átomo primitivo, matéria múltipla e muda na qual viria aplicar-
se, contra a qual viria bater o poder, que submeteria os indivíduos ou os 
quebrantaria. Na realidade, o que faz que um corpo, gestos, discursos, 
desejos sejam identificados e constituídos como indivíduos, é precisamente 
isso um dos efeitos primeiros do poder. Quer dizer, o indivíduo não é o vis-
à-vis do poder; é, acho eu, um de seus efeitos primeiros. O indivíduo é um 
efeito do poder e é, ao mesmo tempo, na mesma medida em que é um efeito 
seu, seu intermediário: o poder transita pelo indivíduo que ele constituiu. 
(FOUCAULT, 2005a, p. 35) 

 
 Analisando essa troca, essa reciprocidade de influências - própria do exercício do 

poder –, cabe aqui fazer uma breve observação sobre as esquerdas e o poder. Será que o 

exercício do poder pressupõe, de pronto, uma mudança de postura, no caso, do gestor? Ao 

trafegar da oposição ao poder, o que muda no discurso do gestor? Mas, finalmente, o que é 

‘ser esquerda’? Afinal, o PT é posicionado como um partido de esquerda? 

 Um dos trabalhos mais consistentes sobre essa questão é o livro de Norberto Bobbio, 

Direita e Esquerda: Razões e Significados de uma Distinção Política (2001). Bobbio traz na 

publicação um comentário importante, dando conta de que, para alguns, vale a idéia de que 

“direita e esquerda tornaram-se hoje, pura e simplesmente, ‘recipientes’ em que se depositou 

um conteúdo qualquer, e portanto não são conceitos, mas apenas palavras suscetíveis de 

assumir diversos significados conforme o caso.”(BOBBIO, 2001, p. 9). De acordo com  



 

 

79

Bobbio, há uma tendência natural das pessoas ou grupos em se alinhar quando existem dois 

lados em luta. “O alinhar-se preenche a necessidade de identificação, a formação de um ‘nós’: 

nós de direita, vocês de esquerda, ou vice-versa.”(BOBBIO, 2001, p. 11). Mas, claro que a 

distinção entre direita e esquerda não é básica assim. Nem Bobbio pretende sê-lo. Por isso ele 

vai além: “Num universo conflitual como o da política, que exige continuamente a idéia do 

jogo das partes e do empenho para derrotar o adversário, a divisão do universo em dois 

hemisférios não é uma simplificação, mas uma fiel representação da realidade.” (BOBBIO, 

2001, p. 11). Pressupõe-se, então, que há sim uma direita e uma esquerda no jogo político. 

Fica, dessa forma, duvidosa a tese que prega o fim das esquerdas.   

 
‘Direita’ e ‘esquerda’ são termos antitéticos que há mais de dois séculos 
têm sido habitualmente empregados para designar o contraste entre as 
ideologias e entre os movimentos em que se divide o universo, 
eminentemente conflitual, do pensamento e das ações políticas.[...] São 
excludentes no sentido de que nenhuma doutrina ou nenhum movimento 
pode ser simultaneamente de direita e de esquerda.(BOBBIO, 2001, p. 49) 

 

 Para Bobbio, quando se defende que é nebuloso fazer distinção entre direita e 

esquerda, há no bojo dessa afirmação a chamada “crise das ideologias”. Mas “as ideologias 

não deixaram de existir e estão, ao contrário, mais vivas do que nunca.”(BOBBIO, 2001, p. 

51).  

A árvore das ideologias está sempre verde. Além do mais, como já foi 
diversas vezes demonstrado, não há nada mais ideológico do que a 
afirmação de que as ideologias estão em crise.[...] ‘Esquerda’ e ‘direita’  
indicam programas contrapostos com relação a diversos problemas cuja 
solução pertence habitualmente à ação política, contrastes não só de idéias, 
mas também de interesses e de valorizações a respeito da direção a ser 
seguida pela sociedade, contrastes que existem em toda sociedade e que não 
vejo como possam simplesmente desaparecer.(BOBBIO, 2001, p. 51).   

 
 

Finalmente, Norberto Bobbio (2001) toca numa questão crucial para este trabalho, que 

é a crise do modelo soviético, que desencadeou todo o discurso de que a esquerda não existe 

mais. “Após a queda dos regimes comunistas, ouve-se aflorar com a mesma malícia a 

pergunta inversa: ‘Mas ainda existe a esquerda?’”(BOBBIO, 2001, p. 63). E o autor continua:  

 
A crise do sistema soviético teria tido como conseqüência, neste caso, não o 
fim da esquerda, mas de uma esquerda historicamente bem delimitada no 
tempo. Desta constatação derivaria uma outra conseqüência sobre a qual o 
debate está mais do que nunca aberto: não existe uma única esquerda, mas 
muitas esquerdas, assim como, de resto, muitas direitas. (BOBBIO, 2001, p. 
64) 
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Citando Dino Cofrancesco, Bobbio (2001) expõe a versão de uma diferenciação 

ideológica entre direita e esquerda: a de que “o homem de direita é aquele que se preocupa, 

acima de tudo, em salvaguardar a tradição; o homem de esquerda, ao contrário, é aquele que 

pretende, acima de qualquer outra coisa, libertar seus semelhantes das cadeias a eles impostas 

pelos privilégios de raça, casta, classe etc.”(COFRANCESCO apud BOBBIO, 2001, p. 

97)(grifo do autor). Ainda referindo-se a Cofrancesco, Bobbio diz: 

 

Segundo ele, se com a dessacralização do marxismo-leninismo50 terminou 
para sempre a leitura maniqueísta da oposição direita-esquerda, esta não 
resulta inteiramente destituída de sentido: ‘a libertação do homem do poder 
injusto e opressivo...permanece, pensando bem, o núcleo duro da esquerda 
como ‘categoria do político’ capaz de resistir a todo processo de 
desmitificação.’ De outra parte, também a direita ‘representa uma 
modalidade do humano’, na medida em que exprime o ‘enraizamento no 
solo da natureza e da história’, a ‘defesa do passado, da tradição, da 
herança’. (BOBBIO, 2001, p. 95) 

 

E o discurso do PT, onde se situa nesse universo de teorias? O cientista político 

pernambucano e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto, acredita 

que nas primeiras campanhas do PT, nos anos 80, o discurso de fundação do Partido estava 

presente. “É o que chamo de primeira fase do PT. O discurso de Lula era marcadamente de 

esquerda, socialista, de romper com o FMI51, de Reforma Agrária, da liberdade sindical, pela 

revogação da Lei de Segurança Nacional, de um partido de massa, independente, sem 

patrões.”(VELHO BARRETO)(informação verbal)52. Para ele, os anos 90 identificam o início 

do segundo ciclo do PT. 

 
Esse discurso do PT vai mudando ao longo dos anos 90 e a mudança se 
consolida com a eleição de 2002. Consolida essa mudança a partir da 
ascensão do Campo Majoritário e do estabelecimento de uma hegemonia 
que é conduzida por Lula, por Zé Dirceu. E Lula foi muito claro, entre a 
campanha de 1998 e 2002, ele colocou claramente: ‘Eu não disputo as 
eleições se não for para ganhar’. Quer dizer, isso implicava em mudanças 
significativas e essas mudanças foram conduzidas internamente. (VELHO 
BARRETO) 

                                                 
50 “O leninismo é a interpretação teórico-prática do marxismo, em clave revolucionária, elaborada por Lenin 
num e para um país atrasado industrialmente, como a Rússia, onde os camponeses representavam a enorme 
maioria da população. Baseada nesta realidade, havia surgido uma ideologia específica, o populismo, de cuja 
influência nem mesmo a ala da intelligentzia, que introduziu o marxismo na Rússia, conseguiu jamais libertar-se 
de todo.” (BOBBIO, 2004b, p. 679) 
51 Fundo Monetário Internacional 
52 O depoimento foi coletado em entrevista para esta pesquisa, no dia 20/03/2006, em Recife. 
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Túlio Velho Barreto defende que em determinado momento o PT assume um discurso 

mais pragmático. “Há um discurso que quer dizer ‘vamos nos preparar pra disputar o poder, 

para ganhar o poder e para governar. E se o custo for perder o discurso original, se o custo for 

abrir mão do terreno de esquerda, vamos fazer’.”(VELHO BARRETO). Ele acrescenta que 

houve também a incorporação no PT de diversos setores que não estavam na fundação. “Você 

olha pra o PT hoje e ele é muito diferente do que era.”(VELHO BARRETO) 

O cientista político também acredita que o discurso das esquerdas foi afetado pela 

derrocada do Socialismo Real. “Setores ligados ao Partido Comunista até romperam e, a partir 

de um determinado momento, foram para o PT. Foi uma questão de sobrevivência política, 

porque a crise da queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética deixaram as pessoas 

perdidas, sem orientação política.” (VELHO BARRETO) 

 

Acho que esses fatos tiveram influência direta no sentido de balançar essa 
idéia do socialismo como um objetivo a ser alcançado, atingido. 
Considerando que estabeleceu uma crise de paradigmas, porque o 
pensamento da esquerda foi atingido. A formulação mesmo, que os 
intelectuais faziam sobre isso, entrou em crise se leva tempo pra reelaborar, 
pra refletir. Embora isso tenha influência mais a longo prazo e mais geral do 
que direto e a curto prazo no PT. Por quê? Porque o PT foi criado contra 
esse modelo. Então a queda do muro de Berlim e o fim da União Soviética 
têm um impacto muito maior sobre a esquerda comunista do que sobre o 
PT, diretamente e a curto prazo. Claro que tem um efeito sobre a esquerda 
de um modo geral, porque desorienta a militância, desoriente os 
intelectuais, requer uma reelaboração, porque implodiu a esquerda 
comunista. Apesar de que havia uma contestação já sobre o regime da 
União Soviética, os trotskistas, por exemplo, combatiam completamente, 
dizendo que é um Estado degenerado, aquilo já não era um 
socialismo.(VELHO BARRETO) 

 
 De acordo com o pesquisador, uma mudança de postura é uma mudança de discurso 

também. “Esse é um caminho que o PT trilhou, que eu acho que é irreversível. Historicamente 

ele não tem um modelo para dizer assim ‘olhe, ali teve um partido de esquerda que teve uma 

trajetória de esquerda, socialista.’”(VELHO BARRETO). Ele avalia que o PT se acomodou, 

de certa forma, para alcançar o poder. “Aí chegou ao poder, aí perdeu aquele perfil. Se perder 

a eleição vai voltar a ser oposição e a ter um perfil mais combativo.” (VELHO BARRETO). 

Sobre a crise do Mensalão, ele avalia que “há uma disputa política em jogo. Eu acho que o PT 

não cometeu um pecado original. Ele não montou nada que não existisse anteriormente. A 

diferença é que a mídia abriu espaço para se estabelecer uma CPI e uma investigação sobre o 

que aconteceu no governo.” (VELHO BARRETO).  
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Sobre a posição de João Paulo em relação ao que se chama ‘governo de esquerda’, 

Túlio Velho Barreto relata que “João Paulo é oriundo do movimento católico, sindical, então, 

é diferente. Dizer do comportamento na gestão é muito difícil. Há é uma incorporação de 

preocupações sociais, mecanismos distintos de operar os recursos, o Orçamento Participativo,  

a agente tem de reconhecer que é diferente.”(VELHO BARRETO) 

Para o filósofo e historiador social, Michel Zaidan, também professor da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), a crise do comunismo no Mundo, motivada por eventos 

como a derrocada da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, provocou fortes reflexos 

na esquerda mundial. “O Muro caiu em cima dos partidos de esquerda, sobretudo dos partidos 

comunistas-leninistas. Influenciou muito e acho que os partidos não conseguiram se levantar, 

no sentido de propor realmente uma alternativa.”(ZAIDAN)(informação verbal)53. Para 

exemplificar, Zaidan cita os partidos comunistas com atuação no Brasil. “Veja o PPS, se 

perdeu na história, não sabe nem para onde vai mais. Desfigurou-se. PCdoB nem se fala. O 

PCdoB era assim: China, Albânia, Cuba. Nessa altura do campeonato eu não sei nem mais em 

que se inspira. O PCB é o partido residual, de poucas pessoas.”(ZAIDAN).  Ele acredita que o 

PT hoje é um partido de centro-esquerda. “O que você tem? O PT, que é essa mistura, essa 

confluência e esse pragmatismo. Na verdade, ele é um partido de centro, centro-esquerda, 

sobretudo com a política do Campo Majoritário.”(ZAIDAN). 

 
O PT é uma confluência de várias correntes, a Igreja – a Igreja não é Marx, 
e nem pode ser –, intelectuais dissidentes do marxismo-leninismo e o 
sindicalismo do ABC, que não tem nada que ver com o Partido Comunista, 
nada que a ver com o socialismo. Quando Lula disse assim ‘eu não sou de 
esquerda’, dá para entender perfeitamente o que ele quer dizer com aquilo 
dali. Que ele é oriundo do movimento sindical, que realmente floresceu à 
margem dos sindicatos controlados pelos comunistas. É outro movimento, 
aquele movimento realmente não tem nada que ver com a esquerda 
partidária, a esquerda comunista, marxista-leninista.(ZAIDAN) 

 
O professor acredita que a atuação hegemônica do Campo Majoritário dentro do PT 

encaminhou a legenda para ser o que ele chamou “o partido da ordem, o partido que vai 

administrar, gerenciar, efetivamente o capitalismo no Brasil. E estabelecendo políticas 

compensatórias para reduzir a pobreza e a miséria. Até a Igreja tem criticado.” (ZAIDAN). De 

acordo com ele, por outro lado, as instituições políticas são ruins, dificultando qualquer 

trabalho mais profundo de mudança, de transformação. “Por mais bem intencionadas que as 

pessoas sejam, os partidos não prestam. O Congresso é esse que está aí, o regime eleitoral é 

um problema. Há muitos problemas institucionais que realmente comprometem a eficácia de  
                                                 
53 O depoimento foi coletado em entrevista exclusiva para esta dissertação, em Recife, no dia 04/04/2006.  
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qualquer política de transformação.”(ZAIDAN). E acrescenta: “Por isso que as pessoas falam 

do pragmatismo como sendo a política do possível, ter que trabalhar com o que está aí. E se 

perde de vista o objetivo maior, que é o objetivo da transformação da sociedade. Isso pode 

acontecer com o PT, já aconteceu com outros partidos.”(ZAIDAN). Sobre a gestão de João 

Paulo na Prefeitura do Recife, Michel Zaidan compara com o governo Lula:  

 
Eu acho que a gestão do João Paulo é melhor que a de Lula e a do Lula 
tinha muito mais chance de ganhar. Lula tinha um capital político muito 
grande, podia ter feito grandes mudanças no início do governo e não fez, 
desperdiçou o capital político existente. João Paulo não, ganhou por um triz, 
ninguém nem esperava que ele ganhasse, na primeira eleição. Então o 
capital político de João Paulo era muito pequeno, para poder promover 
grandes alterações sem ter que enfrentar resistência de interesses 
estabelecidos. Esse capital é legitimidade, o apoio popular expresso nos 
votos. Lula teve muito mais do que João Paulo. O problema é que João 
Paulo foi muito mais fiel ao programa político municipal, voltado para o 
interesse da população. Eu acho que a administração de João Paulo é uma 
administração que realmente faz um corte. Há uma inversão de prioridades 
mesmo. Ele Rompe com a privatização do espaço público, da lógica das 
empreiteiras, dos grandes especuladores imobiliários, faz obras públicas em 
função de beneficiar a maioria. Então acho eu que a gestão João Paulo 
tem sido uma gestão mais coerente com um campo e uma política de 
esquerda do que Lula, por que em nível municipal há muitos 
constrangimentos para pessoa desenvolver uma política de esquerda. 
(ZAIDAN) 

 
De acordo com o professor, o perfil de Lula e de João Paulo tem semelhanças. “Os 

dois são oriundos do movimento sindical, são simples, sem muita escolaridade, têm limitações 

de formulação. Mas têm carisma, que é muito importante na política, essa aura de líder que se 

sacrifica pelas pessoas, corajoso, audacioso, que nunca vai trair as promessas.” (ZAIDAN). 

Ele ressalta que Lula conseguiu “um feito extraordinário, que é descolar a figura dele do 

governo. Então pode lascar o pau em cima do governo, dos ministros, dos deputados, mas a 

figura do presidente é uma figura imbatível, blindada.”(ZAIDAN). “Mas o PT está muito 

arranhado, sobretudo em função das suas bases tradicionais, que são os servidores públicos, 

os aposentados, a classe média mais escolarizada. Eu acho que essas pessoas não vão mais 

olhar para o PT da mesma maneira que olhavam antes, vão desencantar.”(ZAIDAN) 

O cientista político e filósofo Hely Ferreira, do Núcleo de Estudos Eleitorais e 

Partidários do Mestrado em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, 

discorre sobre o que é esquerda e direita no País. “Se é que algum dia existiu direita e 

esquerda no Brasil. Há quem diga que no Brasil só existe o poder, então a questão do poder é  
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de quem está e de quem quer entrar no poder.”(FERREIRA)(informação verbal)54. Mas ele 

explica a crise no modelo soviético e os rebatimentos nas esquerdas:  

 

Com a queda do muro de Berlim e o esfacelamento da União Soviética, isso 
é muito claro, o que houve é que o capitalismo não tinha mais um antídoto 
ao seu discurso. Isso fez com que ele viesse a se enraizar ainda mais no 
cenário internacional, porque não tinha mais um discurso contrário às suas 
propostas. De modo que o próprio Partido Comunista no Brasil foi o mais 
atingido, transformando-se em PPS, e hoje na realidade o PPS nem é direita 
nem é esquerda, é uma espécie de ‘diana do pastoril’, ela é azul e é 
vermelha e pertencente aos dois cordões. Mas o PT é um partido que tem 
uma estrutura com várias tendências, e isso fez com que o partido 
sobrevivesse ao longo dos anos. De modo que ele chega no poder, com todo 
esse esfacelamento da esquerda e a falta de um antídoto para o capitalismo, 
isso atingiu diretamente a esquerda e principalmente o PT, por ser o maior 
partido de oposição nesse país.(FERREIRA) 

 
Hely Ferreira assegura que a idéia de esquerda e direita surgiu na Revolução Francesa, 

que, segundo ele, situou essas duas propostas como sendo diferenciadas: “A esquerda é uma 

tendência de estar mais voltada ao social, ter mais compromisso com a ética, com a ideologia 

política, de modo que tem um discurso mais próximo do povo, visando o bem coletivo.” 

(FERREIRA).  Segundo ele, o inverso ocorre com a direita. “A direita gira em torno das 

oligarquias. A maneira pela qual ela se perpetua no poder é justamente por passar uma idéia à 

população de que está voltada para o povo, mas na realidade gira em torno de si 

mesma.”(FERREIRA). O cientista político também distingue esquerda de socialismo. 

“Necessariamente, a esquerda não tem que ser socialismo. Nós temos a social-democracia, 

por exemplo, que tenta unir o lucro do capitalismo com os avanços sociais do marxismo.” 

(FERREIRA). Para ele, “se o marxismo é uma leitura dialética de mundo, então não pode ser 

vista como dogma, porque a dialética vive em constante transformação, e pegaram um modelo 

que deu certo em um local e tentaram aplicar nos outros locais.”(FERREIRA) 

Para o estudioso, o exercício do poder também dificulta a relação PT-sindicatos-

governo. “Os ideais de um sindicato, os ideais de um partido nem sempre cumprem a agenda 

de um governo.”(FERREIRA). Segundo ele, relações do governo com o Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra (MST) podem gerar problemas. “Basta lembrar um filósofo de 

Porto Alegre, que muito antes de Luiz Inácio assumir o poder, ele já alertava para os perigos 

que o MST poderia causar ao governo, por ter uma aproximação muito grande com o Partido 

dos Trabalhadores.” E complementa seu raciocínio dizendo que “o governo ficou  

                                                 
54 Os depoimentos de Hely Ferreira foram coletados, por meio de entrevista exclusiva, no Recife, no dia 
05/06/2006. 
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praticamente de mãos atadas para separar a agenda do governo e a agenda do MST. Se você 

não tiver isso muito claramente, você vai trazer isso pra junto e depois não será facilmente 

separável.”(FERREIRA) 

 

Há uma frase na bíblia que ajuda muito a gente a entender o PT hoje: “a 
quem muito é dado, muito será cobrado”. Corrupção, clientelismo, 
assistencialismo, fisiologia e todos os ismo da política, a população espera 
de qualquer partido, menos do PT. Por quê? Não que o PT seja uma 
Congregação Mariana, que viva num convento, nada disso. É porque o PT 
cresceu no Brasil criticando tudo isso, pela ética na política, de modo que 
quando acontece o que aconteceu com o PT [a crise do Mensalão], como 
outros partidos, eu vejo isso com grandes reservas, por que isso pode causar 
uma decepção muito grande no eleitor brasileiro.(FERREIRA) 

 
O cientista político e filósofo acredita que João Paulo conseguiu imprimir um perfil de 

esquerda as suas gestões à frente da Prefeitura do Recife. Ele cita como exemplo “o Projeto 

Guarda-Chuva, não se resumindo ao período de inverno, com um trabalho constante de 

acompanhamento nas áreas de risco. Acho que isso é um avanço muito grande.”(FERREIRA). 

Segundo ele, tem avançado muito no governo João Paulo a retirada de palafitas. “Essa obra eu 

considero tão importante quanto a vinda da Refinaria para Pernambuco, dentro de contextos 

diferentes.”(FERREIRA) 

 

A agenda política de João Paulo é o social, isso é visível. Antes de João 
Paulo tomar posse no seu primeiro mandato, em 2001, ele já havia dito à 
imprensa que não esperasse da Prefeitura do PT obras faraônicas, pontes, 
viadutos, nada disso. Isso seria numa necessidade normal de uma cidade. 
Ele disse que se iria observar uma política voltada para o social, e isso é 
visível, tanto é que é justamente nessa classe pobre onde João Paulo tem a 
maior credibilidade, a maior popularidade. Hoje, nós temos um governo, na 
Prefeitura da Cidade do Recife, que tem como prioridade o social, de olhar 
aqueles que ao longo da história sempre foram preteridos pelos governos 
passados.(FERREIRA) 

 
Diante da crise do Partido dos Trabalhadores, em 2005, Hely Ferreira acredita que 

João Paulo não sofreu os reflexos do desgaste no PT.  

 

João Paulo é muito parecido com Lula no aspecto do carisma. Independente 
do partido, João Paulo é João Paulo, e isso é um fato muito forte na política 
brasileira. E é por isso que nós temos uma democracia fragilizada, em que a 
população não dá voto partidário, é um voto personalista. Então, dentro 
dessa questão do personalismo, João Paulo se sai muito bem, embora tenha 
toda a enxurrada de ataques ao PT. Mas pela maneira como ele conduz a 
Prefeitura, pela maneira popular dele, de fácil acesso, a população gosta de 
parlamentar assim, e João Paulo faz uma política desse jeito. E a gente 
percebe que não há demagogia nele, é uma coisa natural. Isso faz com que,  
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independente de qualquer cenário que tiver, ele continue bem, como 
também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.(FERREIRA) 

 
O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) na região 

Nordeste, Jaime Amorim, acredita que uma experiência verdadeiramente socialista é 

conseqüência da organização dos trabalhadores. “Podemos até ganhar no voto, construir 

algumas alternativas, mas o socialismo é conseqüência de um trabalho organizativo, da 

consciência do povo. É a consciência do povo que vai construir um novo 

modelo.”(AMORIM)(informação verbal)55. Ele defende que cada País deve criar sua 

alternativa. No entanto, diz que acredita no modelo cubano. “A gente confia muito no modelo 

cubano. Eu pessoalmente estive lá. Não é pelo voto, mas eu acho hoje que a sociedade mais 

democrática é a sociedade cubana. As crianças de 10, 12 anos sabem mais sobre o Brasil, 

sobre qualquer País, do que as pessoas do Brasil.” (AMORIM).  O líder do MST avalia que a 

partir de 1989 começou a decaída do socialismo. “Com a queda do socialismo real, 

principalmente no Leste Europeu, acabou tendo toda essa confusão ideológica no Mundo. E aí 

o PT também foi dando sua guinada.”(AMORIM). Para ele, dois fatores atingiram o Partido 

dos Trabalhadores. “O PT foi contaminado por duas coisas, uma foi a queda do Muro de 

Berlim e o desmoronamento da União Soviética. A outra foi a globalização, que muitos 

trabalharam a idéia de que a questão da globalização era irreversível.”(AMORIM).  

 

Se o PT, mesmo tendo clareza de que está administrando o Estado burguês, 
pudesse se colocar a serviço e acumular forças na luta dos trabalhadores... 
Só que, infelizmente, pelo que a gente vê não é isso que está ocorrendo. Os 
trabalhadores são os últimos a ser atendidos. Agora o Governo Lula 
administrou o Estado burguês com muito mais competência do que 
qualquer outro burguês pudesse administrar. Por isso que, para nós, não 
temos dúvida, esse governo é a melhor opção. E nós apoiamos. Mas a idéia 
de que Lula pudesse ser um governo dos trabalhadores, revolucionário, essa 
idéia ficou para trás, foi esquecida. Não se faz mudança na sociedade com 
eleição. A mudança na sociedade, qualitativa, só se faz com o povo 
organizado. O socialismo é um processo de construção. Não existe a 
possibilidade de construir o socialismo numa sociedade analfabeta, 
desempregada, desagregada. Só é possível construir uma revolução 
socialista num País em que as pessoas tenham emprego para defender, casa 
para defender. Infelizmente, com um povo sem consciência, desorganizado 
e desmobilizado, não se constrói. Eu quero governar para quê? Para garantir 
a governabilidade? Ou eu quero governar exatamente para acirrar a 
contradição entre capital e trabalho, porque no acirramento das 
contradições, tu vai governar para parte dos trabalhadores, aí a história da 
governabilidade está fora. E essa foi a opção de Lula. Garantir a 
governabilidade. (AMORIM) 

                                                 
55 Os depoimentos de Jaime Amorim foram coletados, por meio de entrevista exclusiva, no Recife, no dia 
21/04/2006. 
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Para o vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, do PC do B, é natural que haja 

mudanças na postura dos partidos quando migram da oposição para o poder. “Uma coisa é o 

PT na oposição, o PC do B no na oposição. Qualquer partido fora do governo tem o dever e o 

direito de analisar criticamente os problemas, segundo seu programa. Uma vez no governo, 

seria uma insensatez imaginar poder cumprir seu programa de 

partido.”(SIQUEIRA)(informação verbal)56 Para exemplificar, ele cita o Governo Lula: “As 

pessoas dizem que Lula no governo é diferente. É diferente positivamente, no meu entender. 

Em que sentido? Se o PT quisesse impor o seu programa partidário no governo, Lula já teria 

caído, não tem sentido.”(SIQUEIRA). Segundo o vice-prefeito, o partido é uma instituição 

que sofre todas as contingências da ordem vigente.  

 

Há um conjunto de normas e funcionamento de governo, contratos 
assumidos internamente e internacionalmente, leis ordinárias. Então é nessa 
circunstância que um governante tem que operar um governo. Além disso, 
há a correlação de forças políticas. O governo Lula - ele já disse isso mais 
de uma vez e foi mal interpretado - nunca foi um governo de esquerda e não 
pretende ser. Isso pode até assustar quem escuta eu dizer isso, mas não 
pretendeu ser. Por que não pretendeu ser? Porque o mapa eleitoral não 
permitiu, essa é a questão. Uma coisa é a gente ganhar a Prefeitura do 
Recife, em minoria parlamentar e rapidamente reverter isso na Câmara. 
Outra coisa é o universo da nação brasileira, uma elite poderosa que perdeu 
o Governo da República, mas manteve o controle das instituições, da mídia, 
do parlamento, das regras de funcionamento do governo. Então, nessas 
circunstâncias, o discurso de Lula e do PT não podiam ser o mesmo, fora e 
dentro do governo.(SIQUEIRA) 

 

Luciano Siqueira acredita que, apesar das dificuldades orçamentárias, as prioridades 

de sua gestão com João Paulo à frente da Prefeitura do Recife estão sendo postas em prática. 

“Nós fazemos um governo para todos, não só para a população que nos elegeu. Embora, 

assumidamente com prioridades estratégicas voltadas para a maioria da população, que é o 

povo.”(SIQUEIRA). Nesse contexto, ele acredita que colocaram em prática os princípios 

norteadores da administração:  

 

A gestão radicalmente democrática -  a expressão ‘radical’ aí é intencional, 
é para significar que é para governar dialogando com todos os segmentos da 
sociedade, inclusive com a elite; um governo comprometido em dinamizar 
todos os foros existentes e criar outros que permitam a pressão da sociedade 
sobre a administração, por isso nós mudamos o orçamento participativo;  

                                                 
56 Os depoimentos de Luciano Siqueira foram coletados por meio de entrevista exclusiva, realizada em Recife, 
no dia 02/06/2006. 
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exploramos todas as possibilidades de um diálogo direto e informal com os 
setores da sociedade que nos pressionavam;  e formatar e implementar 
políticas públicas no âmbito municipal, orientadas pelo ideal de uma cidade 
fisicamente organizada, economicamente sustentada e socialmente justa. 
(SIQUEIRA) 

 
Para o presidente do PT em Pernambuco, Dílson Peixoto, o exercício do poder, a 

mudança de lugar do opositor para o gestor provoca uma mudança no discurso. “Muito 

grande, muito grande, porque você se depara com problemas que são inevitáveis. Você se 

depara, por exemplo, com a legislação que está estabelecida. A Lei de Responsabilidade 

Fiscal é uma lei que impõe ao administrador diversos limites.”(PEIXOTO)(informação 

verbal)57. Segundo ele, na oposição, não se tem noção da realidade, dos limites. “Aquele 

desejo de pagar supersalários aos servidores, de fazer muitas obras, esbarra em dificuldades 

legais. Você só pode comprometer 60% da receita líquida com pagamento de pessoal. O 

prefeito não pode ser apenas um chefe de departamento de recursos humanos.”(PEIXOTO).  

 
Afinal de contas, o povo elegeu o prefeito para resolver seus problemas, que 
incluem calçamento de ruas, melhoria da iluminação, saúde, educação, 
sistema de transporte. São serviços que consomem muitos recursos. Então, a 
busca do equilíbrio entre teu discurso de esquerda que tem a ver com a 
política relacionada a salário de servidor, à melhoria das condições de 
trabalho do servidor, tem que se adequar a atender às necessidades da 
população. Essas questões, além de outras, obrigam o governante a adequar 
o seu discurso à realidade concreta, aos limites.(PEIXOTO) 

 

 Dilson Peixoto acredita que, por conta desses limites, há que se estabelecer 

prioridades.  

É daí que surge um discurso forte, que foi muito formulado pelo PT e que é 
atual, que a gente chama de inversão de prioridades. É você saber ‘olha, eu 
vou governar para um milhão e meio de habitantes, sendo um milhão pobre 
ou abaixo da linha de pobreza. Então eu vou governar para essas pessoas. 
Não vou esquecer as outras, então, por isso eu tenho que melhorar o bairro 
nobre da cidade, tenho que manter a praia limpa, tenho que iluminar o 
centro da cidade, mas eu tenho que, fundamentalmente, construir habitação 
popular, implantar programas de saúde na família, garantir que haja um 
transporte mais acessível. Então é essa a prioridade que hoje, na minha 
opinião, difere um governo de esquerda de um governo de 
direita.(PEIXOTO) 

 
O presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, acredita que qualquer instituição, com 

o crescimento e com o passar do tempo, corre o risco de deixar em segundo plano os seus 

princípios fundamentais. “Eu creio que o PT, em alguma medida, se afastou de uma 

concepção que inicialmente era exageradamente basista e democratista, mas o PT caminhou  

                                                 
57 Depoimento de Dílson Peixoto foram coletados, em entrevista exclusiva, no Recife, no dia 14/03/2006. 



 

 

89

para o outro lado, se tornando excessivamente cupulista e agregado às estruturas tradicionais 

de poder.”(BERZOINI)(informação verbal)58. Para o presidente do PT, o crescimento do 

Partido foi muito rápido. “O PT, muito rapidamente, se transformou de um pequeno partido 

de esquerda para uma alternativa real de poder.”(BERZOINI). Ele continua: “Sem fazer o 

discurso revisionista, porque eu sei que é da natureza das instituições se transformarem ao 

longo do tempo, mas é preciso que as instituições também tenham em mente, de tempos em 

tempos, rever as suas práticas.”(BERZOINI).  

 
O PT, ao longo de sua história, começou a se moldar à política tradicional e 
as direções partidárias passaram a ficar reféns de mandatos. Depois que o 
PT passa a ter muitos parlamentares, prefeituras, cada vez mais ele tem 
dificuldade de manter-se fiel a certos princípios, tendo, ao mesmo tempo,  
que conviver com o jogo bruto do poder, que é da natureza política 
tradicional, e que o PT também participa dela. Antes dessa mudança de 
discurso e prática, houve uma convivência difícil dentro da estrutura 
partidária, que levou, em muitos momentos, a ter conflitos entre os sonhos 
de um partido fundado na democracia de base, efetivamente, e a realidade 
de um partido com mandatos parlamentares, com uma estrutura de poder 
executivo[...](BERZOINI) 

 

Sobre a crise que abalou o PT, em 2005, Berzoini acredita que “mais do que um 

desvio por desonestidade ou falta de compromisso, isso revela uma situação que requer da 

direção uma atenção muito grande para, sem uma ilusão utópica de voltar às origens 

completamente, preservar alguns valores fundamentais.”(BERZOINI). Segundo ele, o 

significado do ‘modo petista de governar’ foi construído a partir de experiências reais. 

“Existem muitas diferenças nas experiências do PT governar, mas, com certeza, o modo 

petista de governar significa democratizar o Estado, trabalhar com maior intensidade a 

informação e apostar na participação popular como a forma de mobilização social e controle 

social.”(BERZOINI). 

É obvio que na vida real muitas vezes os sonhos não se conseguem realizar 
plenamente, mas sinto que na maioria do partido ainda há o desejo... Na 
minha avaliação, essa crise contribuiu para fortalecer esse desejo, de não 
deixar perder a idéia de um partido político que viabiliza uma política 
diferente. Que consiga através da participação de seus filiados manter a sua 
orientação política e a sua visão fundacional. E o processo eleitoral interno 
[o PED, em 2005, que o levou à presidência do PT nacional] foi a maior 
demonstração de que isso é possível, porque no auge da crise, a militância 
tomou em suas mãos a responsabilidade de manter o partido vivo. Eu acho 
que isso aí para nós, talvez, seja um sinal de que se tem uma coisa que não 
podemos perder é essa lógica de ser um partido de militância, um partido de 
base social forte, organizada e mobilizada. (BERZOINI) 

 

                                                 
58Os depoimentos de Ricardo Berzoini foram coletados em entrevista exclusiva, no Recife, no dia 20/02/2006.  
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CAPÍTULO II 

HISTÓRIA E TRAJETÓRIA POLÍTICA DE JOÃO PAULO 
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1. OS DISCURSOS DE JOÃO PAULO 

 
Este capítulo pretende dar conta da trajetória política de João Paulo, acompanhando as 

influências ideológicas, religiosas e filosóficas que permearam a sua caminhada, até ele galgar 

à posição de primeiro prefeito eleito do Recife pela sigla do Partido dos Trabalhadores. 

Melhor dizendo... Dentro das limitações e propósitos de uma dissertação de Mestrado, esta 

parte do trabalho visa a fazer um alinhavo da história política de João Paulo, entendendo que é 

imprescindível revelar o percurso dessa história para situar o discurso de João Paulo e do PT 

hoje.  

Na parte que traz o “discurso de João Paulo, por ele mesmo”, a idéia foi acompanhar a 

narrativa desse personagem central da pesquisa, por meio de duas longas entrevistas, a fim de 

entender as filigranas do seu discurso, as influências que sofreu, as “contaminações” 

religiosas, ideológicas, filosóficas e políticas, enfim, a sua história de vida, descrita por ele 

mesmo. Esse peculiar relato de João Paulo trouxe elementos imprescindíveis para entender 

como o perfil dele foi utilizado (ou aproveitado), consciente ou inconscientemente, pelo 

marketing político nas campanhas de 2000 e 2004. Entende-se, aqui, que 

 

As vozes da História no discurso são esse entrelaçado de fios da filigrana. 
Fios significativos, fios de sentidos que se entrelaçam e se soldam e 
constituem a nossa percepção presente. Ao mesmo tempo, as vozes da 
História no discurso só se vêem por transparência. Na sua opacidade, o 
dizível só se torna visível por um esforço de olhar.(...) Tentar enxergar as 
vozes da História (essa filigrana no discurso) significa trabalhar com a 
memória discursiva, perseguindo as pegadas da construção dos sentidos na 
sociedade e dos movimentos de interpretação por meio dos quais esses 
sentidos são recuperados por leitores em um certo momento 
histórico.(GREGOLIN,  2000, p. 9) 

 

E porque não dizer, ainda, que conhecer as vozes que participaram do Movimento de 

Oposição Metalúrgica – base de lutas que tornou João Paulo conhecido para toda a sociedade 

e foi também responsável pelas suas primeiras conquistas eleitorais – é reconhecer também os 

discursos que interpelaram e foram interpelados pelo militante João Paulo. Ou seja, o jogo do 

interdiscurso, tão caro para a Análise de Discurso. A fim de dar vida à seção sobre “João 

Paulo e o Movimento de Oposição Metalúrgica: nasce o Zé Ferrugem”, as informações foram 

coletadas por meio de entrevistas com lideranças que integraram o Movimento de Oposição 

Metalúrgica, trabalhadores que participaram das lutas sindicais junto ao petista e que depois 

fizeram parte das chapas das primeiras diretorias eleitas do Sindicato dos Metalúrgicos de 
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Pernambuco. Foi referência, ainda, a publicação Até Chegar no Zé: Contribuição à História 

dos Metalúrgicos, editada em 1988, pelo Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro59.  

E, finalmente, traz aqui o subitem sobre “Um breve panorama dos mandatos e da 

gestão”. Parlamentares e assessores de gabinete de João Paulo foram entrevistados. Matérias 

de jornais e livros sobre a origem do sindicalismo e do PT serviram de apoio para reconstituir 

um pouco do perfil político-administrativo do atual prefeito.  Tem-se a convicção, nesta 

pesquisa, de que “as vozes da história são audíveis e visíveis nas formas cristalizadas nos 

gêneros discursivos. Os textos literários, os políticos, os religiosos, os da mídia etc. são 

lugares de produção de sentidos.[...]”(GREGOLIN, (Org.), 2000, p. 10). E essas vozes da 

história, que se fazem e se inscrevem no ontem e no hoje também, oferecem ao analista de 

discurso a matéria-prima para as suas análises. Cada um desses lugares de produção de 

sentido, “é determinado pelas coerções genéricas, por um certo modo de dizer; e, ao mesmo 

tempo, é determinado historicamente pelas formações discursivas que regulam o que se pode 

e se deve dizer em certa época.” (GREGOLIN, 2000, p. 10). Ou, como diria Foucault (2006a), 

 

Em uma sociedade como a nossa, conhecemos, é certo, procedimentos de 
exclusão. O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. Sabe-se 
bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo 
em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de 
qualquer coisa. Tabu do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado 
ou exclusivo do sujeito que fala: temos aí o jogo de três tipos de interdições 
que se cruzam, se reforçam ou se compensam, formando uma grade 
complexa que não cessa de se modificar.(FOUCAULT, 2006a, p. 9) 

  
Faz, portanto, grande diferença conhecer o discurso de João Paulo nas fases da 

Ditadura Militar, de muitas coerções, de muitas interdições, que geraram acirramentos 

políticos, confrontos ideológicos. E numa época em que o seu grupo sindical ainda não tinha 

voz hegemônica para os padrões exigidos pela hierarquia social. Com a vinda do poder 

político - ainda que sindical e, sobretudo, o público - a institucionalização da atuação de João 

Paulo trouxe mudanças a esse discurso, que cabe a este trabalho analisar. E, claro, essas 

nuanças são bem-vindas ao estudo sob as teorias da Análise de Discurso, sobretudo para 

estudar a materialidade discursiva dos programas eleitorais.  

 

1.1 João Paulo, por ele mesmo 

Bem antes de João Paulo chegar a ser o primeiro prefeito operário da história do 

Recife, em 2000, com 382 mil 988 votos, e de ser o primeiro prefeito reeleito do Recife, em 

                                                 
59 Parte dos colaboradores da publicação foi entrevistada para esta pesquisa. 
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2004, com 56,11% dos votos válidos, vitorioso em todas as zonas eleitorais da cidade e em 

primeiro turno, ele trilhou caminhos que revelam muito da trajetória do seu discurso. Um dos  

líderes da Oposição Metalúrgica (desde 1974) e da retomada do Sindicato dos Metalúrgicos 

de Pernambuco (1981), do qual foi secretário geral (1981) e presidente (1984), um dos 

fundadores do Partido dos Trabalhadores no Estado (1981), membro-fundador nacional da 

Central Única dos Trabalhadores (1983) e o primeiro presidente da CUT no Estado (1984), 

sendo reeleito para o segundo mandato, João Paulo inscreveu seu nome na organização dos 

trabalhadores pela redemocratização do País.  

Paralelamente, em 1986 o atual prefeito do Recife começava a traçar um percurso na 

vida parlamentar. Foi nesse ano que João Paulo se candidatou pela primeira vez a um cargo 

eletivo, disputando uma vaga para deputado estadual pelo PT, sem obter êxito. Já em 1988, 

ele foi o primeiro vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores no Recife, com 2.723 votos. 

Com apenas dois anos de mandato na Câmara Municipal do Recife, candidatou-se a deputado 

estadual, saindo vitorioso do pleito, com 11 mil votos e o mérito de ter sido o primeiro 

deputado estadual do PT em Pernambuco. Em 1992, João Paulo se candidata a prefeito de 

Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, mas não ganha. É reeleito 

deputado estadual em 1994 com outra conquista: é o mais votado da história de Pernambuco, 

com cerca de cinqüenta mil votos. No ano de 1996, foi candidato a prefeito do Recife, ficando 

em terceiro lugar na disputa. Dois anos depois, concorre ao terceiro mandato de deputado 

estadual e mais uma vez é o candidato mais votado, ultrapassando sua marca anterior de 

cinqüenta mil votos.  

Mas, quem era João Paulo Lima e Silva? O que o motivou a entrar na vida pública?  

Que princípios, ideologias e filosofias de vida nortearam os caminhos daquele menino pobre, 

nascido em Olinda, cidade da Região Metropolitana do Recife?  Hoje, aos 53 anos, o filho do 

cobrador de ônibus Manoel Messias Lima e Silva e da dona-de-casa Maria de Lourdes Lima e 

Silva, já falecidos, sabe bem discernir de onde veio o impulso para abraçar caminhos tão 

inquietantes e pouco previsíveis. “Se existe relação tão estreita entre ação e discurso é que o 

ato primordial e especificamente humano deve, ao mesmo tempo, conter resposta à pergunta 

que se faz a todo recém-chegado: ‘Quem és?’”(ARENDT, 2005, p. 191).  Eis o que diz João 

Paulo: 

 
Na verdade eu nunca pensei em ser político. Eu acho que foram duas forças 
que atuaram sempre dentro de mim. A primeira um espírito de solidariedade 
muito grande e de inconformidade com os sofrimentos de meu pai e de 
minha mãe, principalmente com o desemprego. Minha mãe sofria muito 
com o desemprego de papai. Era épocas que ele tava trabalhando, épocas 
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que ele passava desempregado. E na época que ele passava desempregado, 
então desestruturava muito a família. Então muitas vezes nós tivemos até 
que morar na casa de uma tia, de um tio, por falta de condição até de pagar 
um próprio aluguel.”(JOÃO PAULO)(informação verbal)60 

 

A outra “força” que, de acordo com João Paulo, o movia quando criança era a busca 

de um ele entre o humano e o divino, surgida da influência religiosa da família de sua mãe. 

“Minha madrinha era Carmelita. Meu nome surgiu até de um entendimento político. Porque 

meu pai queria colocar meu nome de Paulo e minha madrinha de João ai ficou João Paulo por 

conta disso”(JOÃO PAULO). O pai dele era católico e sempre levava os filhos à missa no 

domingo. “Papai era mais católico de final de semana, mas minha madrinha e a família de 

minha mãe era muito religiosa. Então eu já aspirava o sonho de ser padre”(JOÃO PAULO). 

Mas uma coisa inconformava João Paulo: “Como os padres, os apóstolos faziam milagres e eu 

não fazia?”(JOÃO PAULO). “Então eu queria buscar esse elo também entre o homem e o 

divino, né? Então esse sofrimento teve um rebatimento muito grande dentro de mim. Eu 

caminhava sempre nessas duas linhas, em busca desse elo.”(JOÃO PAULO) 

Outros sofrimentos na infância podem ter pesado na balança por essa busca de 

explicações sobre as questões divinas e humanas, como por exemplo, a morte de um dos seus 

quatro irmãos, atropelado por um caminhão, na sua frente.  

 

Éramos cinco... Quando eu tinha 7 anos, meu irmão que tinha 6 morreu 
atropelado, em Prazeres... Nessa noite eu lembro, é lógico que isso ficou 
uma marca muito grande na minha vida, foi quando numa noite saíram os 
três irmãos mais velhos, que mamãe veio vigiar papai ali em Prazeres... 
Terminou papai nos vendo e nos chamou para o bar que ele tomava conta, 
que ele tomava conta de uma padaria e de um bar, e quando meu irmão 
atravessou para dar a Pepsi-Cola à minha mãe, ele foi atropelado por um 
caminhão e morreu. Eu só vi quando o povo começou a correr para fazer o 
socorro e eu vim dentro do Jipe que veio trazê-lo até a Restauração. E 
depois no necrotério. Então essa coisa marcou muito minha vida.(JOÃO 
PAULO) 

 
A procura por explicações existenciais fez de João Paulo, ainda na adolescência, um 

desbravador de seitas e doutrinas religiosas ou espiritualistas. Ele revela que passou por 

algumas escolas iniciáticas do conhecimento. “Passei pela Escola de Iniciação dos Magos61,  

                                                 
60 Depoimentos de João Paulo foram coletados, em entrevistas exclusivas, em Recife, nos dias 07/01/2007 e 
12/02/2007. 
61 No site de busca Google, não foi encontrada nenhuma citação sobre Escola de Iniciação dos Magos, em acesso 
no dia 22 de janeiro de 2007, às 12h30. João Paulo diz que esse grupo funciona do Recife, de forma mais 
“preservada”, “fechada”. “Muitos vêm da Sociedade Teosófica. Eu não participo mais, mas tenho contato com as 
pessoas. É um grupo de estudos que discute a questão da fraternidade e os conhecimentos ilimitados, a partir da 
própria natureza.”(JOÃO PAULO).   
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Sociedade Teosófica62 e Ordem Rosa-Cruz63 e me encontrei na Meditação Transcendental64, 

no início da década de 70.”(JOÃO PAULO). O petista conta que a partir daí deixou de lado o 

sonho de ser padre. “Como padre não podia casar e eu queria ter filhos e tal, então eu achava 

que não tinha nada a ver comigo e também para minha mãe... Ela não suportaria eu ser 

protestante, ela tinha uma rixa que caracterizou um tempo a disputa entre protestantes e 

católicos.”(JOÃO PAULO). Longe do sonho de ser padre, João Paulo casou com Luzia 

Jeanne, com quem tem três filhos: João Paulo Filho, Hélder e Pedro.  

Mas João Paulo nunca iria se desvincular totalmente da Igreja Católica, pelo menos 

naquela época. Fez primeira comunhão, foi crismado, era da Legião de Maria e sempre 

participava de grupos de jovens. Essa “militância” religiosa foi vivenciada nas Igrejas do 

bairro do Cordeiro e, depois, do Ibura, até hoje considerado um bairro pobre. E foi no Ibura, 

com cerca de 17, 18 anos que ele começou a fazer uma ponte entre religião e política. “Me 

identifiquei mais politicamente entrando na JOC, Juventude Operária Católica, que era uma 

organização nacional... a sede funcionava em São Paulo”(JOÃO PAULO). A JOC era um 

movimento de jovens, que, apesar do nome, não eram operários. Ele ficou na JOC até o início 

dos anos 70. João Paulo conta que mesmo antes da JOC já tinha uma preocupação com a 

pobreza e o analfabetismo na vila onde morava, a UR665, perto do Ibura. “Teve uma família 

que morava lá na UR5, perto da UR6, que eu me sensibilizei muito, porque eram todos 

analfabetos, então eu fiz um trabalho de alfabetização na família, sem estar ligado à Igreja, 

movimento nenhum[...].”(JOÃO PAULO) 

                                                 
62 Na enciclopédia virtual Wikipédia, acessada no dia 22 de janeiro de 2007, às 12h40, “a Sociedade Teosófica 
foi fundada para promover os ensinamentos antigos de teosofia, ou sabedoria relacionada ao divino que era a 
base de outros movimentos do passado, como o neoplatonismo, o gnosticismo e as Escolas de Mistérios do 
mundo clássico.” “Ela surgiu a partir de uma primeira reunião em 7 de setembro de 1875, na cidade de Nova 
Iorque[..]”.  
63 Segundo a Wikipédia, acessada no dia 22 de janeiro de 2007, às 12h44, “A Ordem Rosa-Cruz é uma ordem 
que foi pela primeira vez conhecida no século XVII [...] como parte, ou inclusive a fonte, da corrente de 
pensamento hermético-cristã(...)”. Já no site do Centro Apologético Cristão de Pesquisas (CACP), Rosa-Cruz 
estuda “origem remota, rituais ocultos, superdesenvolvimento mental.[...]No século 18, deu-se o título de Rosa-
Cruz a todas as entidades que afirmam ter relações secretas com o mundo invisível. Da mesma forma como a 
maçonaria, nega sua condição de entidade religiosa[...]. ” 
64 João Paulo contou na entrevista que pratica Meditação Transcendental a partir da tese de Maharishi Mahesh 
Yogi. Essa tese “parte da premissa de que o homem e a imagem e semelhança de Deus ou o homem e o próprio 
universo e como nos somos uma partícula desse universo nos temos todo esse conhecimento estruturado dentro 
de nos e esse conhecimento ta em toda nossa ideologia, mas ele ta estruturado na parte mais profunda da mente. 
A meditação transcendental e uma técnica simples para você ter um contato com essas áreas mais refinadas da 
inteligência todo dia, e a partir daí você agir de forma espontânea com as leis da natureza com essa consciência 
cósmica que ta dentro de você e que governa o universo”.  
65UR6 é uma vila popular construída pela antiga Companhia de Habitação de Pernambuco (Cohab). Os nomes 
das vilas chamaram-se Unidades Residenciais, abreviadas para URs. A UR 6 fica no município de Jaboatão dos 
Gurararapes, já na divisa com o Recife, muito perto do bairro do Ibura. Foi na UR6 que João Paulo morou ainda 
na adolescência até o segundo mandato de deputado estadual.  
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Depois eu descobri na JOC, o período da Ditadura Militar, foi quando eu 
comecei a descobrir a consciência de classe. Era um período também que eu 
lia muito, eu sempre li muito, agora estou lendo menos por conta dessa vida 
de louco de prefeito, mas eu sempre li muito, então li muito Hesse66, li muito 
livro de Psicologia, li Piaget67, eu li assim avulso, lia muitos livros de 
conhecimentos secretos, foi quando eu li Zanoni68, Adonai69, etc... Então eu 
tinha uma sede muito grande para encontrar esse elo entre o homem e o 
divino. Aí depois, quando eu entrei na JOC, eu comecei a assimilar uma 
consciência política, de que o sofrimento do homem não era porque Deus 
queria, existia uma realidade política e social que levava ao sofrimento do 
homem. Então foi quando eu descobri que através da política eu podia 
reduzir o sofrimento das pessoas. Aí, então, desde esse dia que eu descobri 
isso, eu fiz uma opção política de me dedicar a essa causa.(JOÃO PAULO) 

 

E a partir daí, esse grupo da Juventude Operária Católica começou a realizar reuniões 

com cerca de 150 a 200 jovens das comunidades, para conversar e refletir sobre seus 

problemas, “sobre namoro, casamento, desemprego, independência, fazendo uma reflexão 

sobre 7 de Setembro, se nós éramos independentes ou não. Isso articulado com a JOC e com a 

Ação Católica Operária, que era um movimento de adultos”(JOÃO PAULO). Os relatos de 

João Paulo dão conta de que a Polícia Federal ficava de olho nos encontros. “O padre fechou 

a Igreja para nós, nós arrombamos a Igreja pra fazer a reunião, era a Igreja que quando estava 

começando a Vila era ainda de madeira, mas nós arrombamos o cadeado e entramos.”(JOÃO 

PAULO) 

Nessa época, João Paulo estava fazendo curso técnico de Edificações na Escola 

Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam). Também estava concluindo os 

testes para estagiar na Telpe, antiga empresa de Telecomunicações de Pernambuco, como 

técnico de edificações. Seu objetivo era fazer o curso de Arquitetura, futuramente. Mas ele 

optou por mudar o seu caminho, que já parecia traçado: aproveitou que havia feito o ginásio 

industrial em Mecânica e decidiu estagiar numa fábrica para “organizar os trabalhadores lá”, a 

serviço da Juventude Operária Católica. Então, por volta de 1974, entrou na Socic Industrial, 

uma metalúrgica na área de refrigeração, que ficava na Rua Lourenço de Sá, 140, bairro de 

Afogados, como estagiário de serralheiro. E foi nesta fábrica que João Paulo viria a organizar 

a primeira greve da sua história, junto com outros metalúrgicos, como Marcos Pereira, que 

anos mais tarde passou a ser o primeiro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 

                                                 
66Hermann Hesse é um cronista, poeta, ensaísta e obras da literatura alemã. Nasceu em 1887, na Alemanha. É 
um pacifista e lutou contra “a loucura sangrenta da guerra”. Encontrado em www.rubedo.psc.br, no dia 27 de 
janeiro de 2007, às 21h17.  
67 Jean Piaget foi um suíço que estudou biologia, zoologia, filosofia, psicologia e epistemologia. Mas deu grande 
contribuição à área da Psicologia. 
68 Zanoni é um romance ocultista de E. Bulwer Lytton, um novelista inglês (1803-1873). 
69Adonai é o “significado hebraico para ‘Senhor’, ou melhor ‘Soberano Senhor’(...). É um título utilizado par a 
Deus no Velho Testamento.”. Encontrado na www.wikipédia.org.br, no dia 27 de janeiro de 2007, às 21h21.  
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Pernambuco, depois da retomada do Sindicato pela Oposição Sindical. Isso numa época em 

que o Movimento de Oposição Metalúrgica não estava ainda organizado. Aliás, foi como um 

pontapé inicial para o movimento. 

Quando eu entrei lá, a fábrica tinha em torno de trezentos trabalhadores... 
Então comecei a observar que os trabalhadores se tratavam muito mal entre 
eles. Era ‘cara de cavalo’, era ‘dente de cão’, ‘ferrugem’.. E meu primeiro 
trabalho, logo quando eu entrei, eu seguia aquelas pessoas que tinham 
principalmente os apelidos mais fortes, aí quando ele batia o ponto eu via o 
nome dele. Aí comecei a chamar ele pelo nome. Então isso foi uma 
verdadeira revolução na fábrica. Eles se sentiam valorizados. Depois nós 
começamos a fazer as nossas primeiras reuniões dentro da fábrica. (JOÃO 
PAULO) 

 

 João Paulo explica que no curso ginasial de mecânica industrial havia aprendido sobre 

o funcionamento das diversas áreas de uma fábrica, o que facilitou a articulação com os 

operários. Criaram uma ‘caixinha de ajuda mútua’ para os momentos de necessidade 

financeira. “Dávamos... acho que era dez cruzeiros por semana, para quando um tinha um 

problema ele retirava o dinheiro dele mesmo. E caso fosse uma precisão maior era analisado 

pela comissão se ele precisava do dinheiro dos outros.”(JOÃO PAULO). No primeiro 

domingo de cada mês, os trabalhadores da Socic se reuniam para uma espécie de capacitação, 

na qual se discutiam “sobre a realidade da fábrica, sobre a política, sobre as estratégias, etc, 

junto com outros companheiros, como Jorge César e Henrique Cossart, que tiveram um papel 

muito grande nessa luta toda, embora não fossem da Socic.”(JOÃO PAULO). Logo em 

seguida, fizeram uma paralisação de um dia, em protesto contra as condições de trabalho e o 

arrocho salarial. A participação do Sindicato dos Metalúrgicos no episódio decepcionou os 

líderes do movimento paredista. As reuniões se intensificaram e foram a célula do que seria o 

futuro Movimento de Oposição Metalúrgica em Pernambuco, com a participação de 

trabalhadores de outras fábricas. 

Nessa época, os sindicatos estavam sob o controle do governo militar, a exemplo do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco. “Nenhum sindicato operário escapou da 

intervenção(...).”(Josué de Castro, p. 36). O interventor do Sindicato dos Metalúrgicos de  

Pernambuco foi Pedro Newton Carneiro da Cunha Melo, que ficou à frente da entidade até 

1965. A primeira diretoria, depois do interventor, foi empossada ainda em 1965, tendo José 

Calixto na presidência. Entre os anos de 1964 e 1965, o governo colocou interventores em 

383 sindicatos, 45 federações e quatro confederações do Brasil. E, entre 1966 e 1970, outros 

cem sindicatos sofreram intervenção. (Josué de Castro, p. 36). Os operários da Socic 

despertaram, então, para a importância de se organizar um movimento de oposição ao 
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Sindicato dos Metalúrgicos. Depois da Socic, João Paulo ainda trabalhou de frezador, durante 

três meses na Imeca Hidromecânica, que ficava no bairro da Imbiribeira, no Recife.  

Em 1978, João Paulo foi convidado pelo pedagogo e escritor Paulo Freire para estudar 

durante seis meses na Europa, por meio de uma bolsa do Centro de Estudos para o 

Desenvolvimento da América Latina (Cedal). Do Brasil, foram quatro pessoas, sendo somente 

João Paulo de Pernambuco. Ele participou de cursos de capacitação em política sindical na 

França, Itália, Espanha e Portugal. “Eu estudei desde o surgimento do homem até os países 

em transição para o socialismo. Os professores eram os exilados - na Europa - do Chile, do 

Brasil e da Argentina.” (JOÃO PAULO). Durante a viagem, teve contato com os movimentos 

sindical e comunitário (mais na Espanha e Europa), com a Central Geral dos Trabalhadores 

Portugueses (CGTP), em Portugal, e com o movimento de domésticas. “Foi uma 

descoberta.”(JOÃO PAULO)  

E aí João Paulo voltou para o Brasil, em 1979, mais decidido do que nunca sobre a 

causa que queria abraçar: ajudar a organizar o Movimento de Oposição Metalúrgica. “Tinha a 

preocupação de alguns padres que achavam que pelo fato de eu estudar na Europa não voltaria 

mais para as fábricas, mas eu voltei para a fábrica...”(JOÃO PAULO). O objetivo de João 

Paulo  estava claro. “O objetivo de continuar a luta, né?”(JOÃO PAULO). Nesse retorno ao 

País, o militante operário também se filiou ao Partido Revolucionário Comunista (PRC), que 

atuava na clandestinidade. Era uma fase de efervescência política, já pontuada pelas 

mobilizações no ABC Paulista. Na volta da Europa, ele começou a trabalhar na Produza 

Produtos Siderúrgicos LTDA, localizada, na época, na BR-101, no município de Jaboatão dos 

Guararapes. Na Produza ele trabalhou como caldeireiro, montando grandes estruturas 

metálicas.  

A passagem de João Paulo pelo Partido Revolucionário Comunista foi marcante. Ele 

afirma que foi a vivência no partido que o incentivou a ler o Manifesto Comunista pela 

primeira vez. “Lá a gente discutia as estratégias mais revolucionárias para dentro da 

fábrica(...)”(JOÃO PAULO). Ou seja, além da influência da Igreja Católica, ele estava 

engajado nas articulações do PCR. “Nessa época, o PCR era um partido nacional que tinha  

alguns quadros aqui...Cajá, Medina...”(JOÃO PAULO). Ainda em 1979 o grupo de Oposição 

Sindical se fortaleceu, depois se transformou no Movimento de Oposição Metalúrgica Zé 

Ferrugem, que conseguiu, em 1981, retomar o sindicato das mãos do que eles chamavam 

“pelegos”, por eleição direta.  

 Depois de ter sido secretário geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco na 

primeira gestão do Zé Ferrugem, em 1981, João Paulo assumiu a presidência da entidade em 
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1984, para um mandato de três anos. João Paulo ficou no sindicato, em outras funções, até 

1990. Foram anos marcantes, segundo ele narra, que exigiram muito “espírito de luta” de 

todos que estavam no movimento. “Eu adoro trabalhar, me acordar cedo, ir pra porta de 

fábrica, de conduzir luta, de falar para massa, eu sou muito apaixonado por isso. Então foram 

anos, assim, de muita atividade, muita coisa bonita, muita luta bonita e muita ousadia, acima 

de tudo.”(JOÃO PAULO). Ele diz também que não tem condições de calcular quantas greves 

já liderou. “Muitas, mesmo, históricas...” (JOÃO PAULO). João Paulo chegou a ser preso 

algumas vezes pelo Departamento de Operações Especiais da polícia, por liderar greves e 

mobilizações dos trabalhadores.  

 E a trajetória de João Paulo foi sendo delineada no campo da esquerda, liderando 

greves, organizando campanhas salariais e apoiando outras categorias a se organizarem, a 

montarem chapas para retomar os sindicatos dos dirigentes que eram considerados não 

representantes das categorias ou teriam vinculações com o governo militar. Foi, então, nesse 

fim dos anos 70 e início dos anos 80 que João Paulo participou da fundação do Partido dos 

Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT).  

 

Sempre abracei uma linha mais à esquerda sem ser uma linha sectária. Eu 
acho que minha passagem pela Europa foi muito boa, eu acho que eu mudei 
algumas concepções, porque antes eu tinha uma visão talvez muito utópica, 
achando que a coisa ia se resolver a partir da tomada do sindicato dos 
metalúrgicos aqui. Eu acho que minha visão ficou mais 
internacional.[...]Então isso dava a mim uma dimensão maior que a coisa 
não era uma coisa isolada de um país, era uma coisa internacional, então 
abri um pouco mais e aí depois para a necessidade de ter os partidos 
políticos pra conduzir esse processo como conduzimos o PT [...] também na 
CUT. (JOÃO PAULO) 

 

João Paulo participou do processo de fundação do Partido dos Trabalhadores, desde as 

primeiras discussões, ainda em 1979. “Nós íamos para as comunidades pra discutir, fazer 

filiação, fiz muita filiação no Ibura e no Jordão também. Na verdade, eu pegava mais o 

movimento operário e popular.” (JOÃO PAULO). Participaram com ele desse processo, mais 

intensamente, os sindicalistas Jorge César, Siqueira, Inaldo Francisco de Oliveira, Cícero  

Lisboa e Ronaldo Peixoto. “Tinha um setor do partido que atuava mais no meio dos 

estudantes, no meio dos intelectuais, eu tinha pouca relação com eles, como Paulo Rubem, 

Peixe e o movimento estudantil.”(JOÃO PAULO).  

João Paulo reforça que a experiência no movimento sindical fez emergir mais 

fortemente a necessidade de fundar um partido. “Você tinha que brigar, fazer a maior greve, 

maior confusão do mundo pra um aumento de salário, aí vinha a inflação e roubava o seu 
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aumento, aí via que não era só aquilo. Aí a gente via que só o sindicato não 

resolveria.”(JOÃO PAULO). Ele entrou na primeira lista de filiados do PT, mas não na 

primeira chapa. “Para mim era prioridade o movimento sindical, porque eu achava que não 

dava para acumular, eu ia ficar muito dividido, então eu ia dar a minha contribuição, mas sem 

estar essencialmente na chapa.”(JOÃO PAULO) 

Paralelamente, havia discussões no Movimento Sindical para fundar uma central que 

representasse o conjunto dos sindicatos do Brasil, comprometida com o “novo sindicalismo” 

ou “sindicalismo de esquerda”. Muitos dos sindicalistas pernambucanos também 

protagonizaram esse processo, não apenas os militantes metalúrgicos, mas dos bancários, 

urbanitários, gráficos, comerciários, entre outros. “A gente vivia muitas lutas separadas, não 

se tinha uma articulação nacional do movimento, não se conseguia construir uma luta mais 

sofisticada do conjunto dos trabalhadores, porque a estrutura sindical era fascista e queríamos 

um rompimento com essa estrutura.”(JOÃO PAULO). Primeiro João Paulo trabalhou na 

fundação da CUT nacional, da qual participou da primeira direção. Depois ajudou a fundar a 

CUT estadual, da qual foi presidente na primeira e na segunda gestão.   

Vale a pena ressaltar que João Paulo não havia abandonado o seu trabalho de 

comunidade na UR-6 e áreas próximas, desde quando começou aquela militância na JOC, 

ainda nos anos 70. Ou seja, em pleno início dos anos 80, já nas lutas sindicais, de fundação do 

PT e da CUT e ainda se com as candidaturas a cargos eletivos, João Paulo participava 

reivindicações comunitárias, chegando a ser presidente da Associação de Moradores da UR6, 

1987. Ele diz que seu nome era o mais cotado para ganhar a eleição para um grupo que 

detinha o poder há cerca de 17 anos na Associação de Moradores da UR6. “Nós tínhamos 

montado uma chapa lá, tínhamos perdido num ano. Depois fui presidente, era no segundo 

governo Arraes. Mas eu botei um vice pra poder me substituir, aí eu ficava só com as coisas 

mais centrais, que aquilo ali foi pra ganhar.”(JOÃO PAULO). Ele cumpriu apenas um ano de 

mandato na Associação, foi quando se elegeu vereador. O vice Ovídio Pereira assumiu a 

presidência. 

Das lutas comunitárias, João Paulo lembra de conquistas que considera históricas, 

como do posto de saúde da comunidade; de conseguir energia elétrica para a comunidade 

Minha Deusa; a construção de mais de 260 casas, ainda no governo Arraes; um melhor acesso 

à vila, que foi no governo Joaquim Francisco; uma padaria comunitária e; o terminal de 

ônibus que havia sido retirado do local mais adequado aos moradores. Ele diz que ajudou a 

reeleger o sucessor e saiu. Sobre o trabalho comunitário, mais especialmente na Associação 
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de Moradores da UR-6, ele revela que o “empolgou tanto quanto o trabalho sindical”(JOÃO 

PAULO). Mas faz uma ressalva:  
 

Acho que é a mesma coisa para mim. Agora, eu acho que na comunidade eu 
senti a coisa muito mafiosa, muito sem nível, de ataques, etc, que eu não via 
no movimento sindical, pelo menos na época que eu fui dirigente... Nível 
muito baixo de disputa, tinha um pessoal lá que era muito desqualificado 
politicamente. (JOÃO PAULO)   

 

Ao movimento sindical, uma das poucas críticas que João Paulo faz refere-se à 

tendência de os militantes se manterem por muito tempo na direção de sindicatos ou centrais 

sindicais. “O movimento tem que refletir esse negócio de se perpetuar nas direções dos 

sindicatos. Não dar oportunidade aos novos quadros de dirigentes, então se usa de tudo quanto 

é artifício pra se manter tendo as benesses da estabilidade sindical e da direção do 

sindicato.”(JOÃO PAULO). Ele diz que por isso deixou a vida sindical para seguir novos 

rumos, embora tenha acompanhado como parlamentar as lutas sindicais. Nessa época, voltou 

a estudar. Concluiu o curso técnico de mecânica, e já estava convidado pelo Centro de 

Trabalho e Cultura (CTC) para dar aulas. Foi quando mais uma vez arquivou esse projeto e se 

candidatou pela primeira vez a um cargo eletivo, em 1986. Disputou uma vaga para deputado 

estadual. Não ganhou, mas foi o mais votado do PT. Obteve cerca de 9.700 votos.  

Em 1988, João Paulo se candidatou a vereador do Recife, saindo vitorioso do pleito, 

tornando-se o primeiro petista vereador em Pernambuco. Passou apenas dois anos cumprindo 

o mandato, porque em 1990 ele se candidatou a deputado estadual, sendo eleito nesse e em 

mais dois pleitos. Ficou por dez anos na Assembléia Legislativa, em três legislaturas, em duas 

delas como deputado mais votado. Durante esse período, ele se candidatou a prefeito do 

município de Jaboatão dos Guararapes, em 1992, e não ganhou.   

Partiu então para ser prefeito do Recife, em 1996, obtendo cerca de 17% dos votos 

válidos. O então deputado estadual já pensava em sair da Assembléia Legislativa. Então fez 

vestibular para o curso de Economia e foi aprovado na Faculdade Boa Viagem70, instituição 

do ensino privado de Pernambuco, entre 1998 e 1999. “Hoje em dia eu estou mais do que 

convencido de que não vale a pena para pessoa, para o Partido, para a sociedade você ter 

parlamentares que se perpetuem no poder, na Prefeitura, no Governo do Estado, isso é uma 

coisa minha.” (JOÃO PAULO). Daí, diz ele, candidatou-se a prefeito mais uma vez e entrou 

para fazer o curso superior a fim de deixar a Assembléia Legislativa. “Eu não me via mais na 

Assembléia Legislativa, apesar de ter um trabalho atuante, além de ser o primeiro deputado do 

                                                 
70João Paulo ainda não concluiu o curso. Diz estar na metade. 
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PT e mais votado em 94 e 98, mas eu não agüentava mais. Eu queria sair, queria mudar, 

comecei a fazer economia ai me elegi prefeito.”(JOÃO PAULO)  

O primeiro mandato eletivo de João Paulo, como vereador do Recife, mostrou o 

impacto da mudança do sindicalista e militante comunitário para o parlamentar. “Eu cheguei 

muito com a cabeça de sindicalista lá. Foi um choque cultural... Mas aí teve a elaboração da 

lei orgânica, as discussões, então eu assimilei as coisas rápido e acho que mesmo num 

mandato de menos de dois anos foi muito objetivo.” (JOÃO PAULO). Na sua avaliação, o 

processo eleitoral hoje está “desqualificado”. “A cada dia estou mais convencido de que esse 

processo eleitoral está muito desqualificado, as disputas internas [no PT], os artifícios que são 

feitos para se ganhar uma eleição... Então eu acho que vamos ter que pensar diferente e fazer 

diferente.”(JOÃO PAULO) 

Eleito para a Prefeitura do Recife em 2000 e reeleito em 2004, João Paulo considera 

que conseguiu (e consegue) construir gestões de esquerda. E, para ele, fazer uma gestão de 

esquerda é administrar 
 

Sob o ponto de vista da distribuição de renda, um governo que governa para 
cidade como um todo, com prioridade para a população de baixa renda, a 
implementação de diversas políticas públicas, garantido a inclusão social na 
educação, saúde, saneamento, defesa civil, etc. Depois, o fortalecimento das 
organizações populares, seja através da criação do Orçamento Participativo, 
ou seja, o fortalecimento dos conselhos, depois, a capacitação e o controle, 
inclusive, da participação da sociedade no acompanhamento das nossas 
obras públicas, nos diversos seminários, nas diversas capacitações. Então, 
ao meu ver, não é uma coisa assim unificada dentro do governo.[...] Mas eu 
acho que tem marcas significativas de um governo de esquerda. (JOÃO 
PAULO)  

 
Sobre o seu futuro político, João Paulo não faz previsões certas. Revela que o seu 

maior objetivo agora e terminar o mandato, “em paz e com bastante resultados” e concluir o 

curso de Economia. “E depois eu vou refletir, pensar o que e que eu vou fazer da vida. Tem 

diversos caminhos: sair da política, ter uma vida profissional, disputar um mandato. Eu estou  

numa reflexão muito grande se devo ou não continuar na política, política mais partidária eu 

digo.” (JOÃO PAULO). Ele revela que pretende manter ou melhorar o que apontam as 

pesquisas internas, encomendadas pela Prefeitura, que mostram uma aprovação de 73 % para 

o governo e 75% para ele. Sobre uma possível candidatura ao Governo de Pernambuco, ele 

nega. “Não há um objetivo e uma orientação, não, em ser governador, não.”(JOÃO PAULO)  

João Paulo teve o nome citado pela Imprensa do Estado como um possível candidato 

ao Governo de Pernambuco, para disputar as eleições de outubro de 2006. Mas o ex-ministro 

da Saúde do Governo Lula, Humberto Costa, acabou sendo o candidato escolhido pelo PT. 
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Humberto Costa ficou em terceiro lugar, não indo para o segundo turno. O episódio suscitou 

comentários no próprio PT acerca das chances maiores de João Paulo em relação ao 

desempenho de Humberto Costa e sobre uma possível candidatura de João Paulo ao Governo 

de Pernambuco, em 2010. Sobre o assunto ele relata: 

 

Acho que havia uma conjuntura e lógico que favorável para mim, talvez até 
um pouco mais do que para Humberto, na condição de prefeito, prefeito 
reeleito, de ter o apoio dos partidos de esquerda, boa parte da mídia, a 
sociedade essencialmente queria... Mas eu tinha dito que eu só seria 
candidato numa condição: se houvesse uma convocação do Presidente da 
República. Também eu tinha, na época, mais de três anos e três meses de 
mandato, uma responsabilidade, uma confiança dada pelo povo... Depois eu 
achava que seria uma irresponsabilidade eu ir pra uma disputa interna [no 
PT] com Humberto o partido terminar o pleito dividido, depois metade do 
partido não querer trabalhar para campanha... Então eu achei que era muito 
mais prudente, mais sábio, eu terminar o meu governo e terminar o meu 
governo em paz. (JOÃO PAULO)  

 

Na questão mais espiritualista, com o passar dos anos, João Paulo concentrou sua 

“energia” na Meditação Transcendental. Desde 1992 ele medita todos os dias e é um 

divulgador da meditação. “Quando eu estou muito agoniado, eu só medito vinte minutos, mas 

meu programa mesmo são dois programas de uma hora.” E mais uma vez ele tenta criar um 

elo entre o humano e o divino: 

 

Já teve um tempo um período que eu ia sair do PT e ia para o Partido da Lei 
Natural (PLN), que é uma articulação internacional, de um partido 
internacional, criado por Maharishi71. Ele acha que o problema da 
humanidade só vai ser resolvido quando o homem se resolver no seu 
interior, que a sociedade é fruto de como o homem está por dentro. Eu 
concordo plenamente com essa tese. Só que Maharishi desistiu do partido. 
Eu acredito que se você tiver um projeto político, se você tiver 
companheiros que acreditem nesse projeto, você pode melhorar muito a 
vida das pessoas. (JOÃO PAULO)  

 
No discurso de João Paulo, o sonho socialista não morreu. “E lógico que acredito no 

sonho socialista, senão, não estaria aqui. Nós não temos uma fórmula para isso, nós temos 

algumas experiências positivas, mas eu acho que só a partir de uma cadeia organizada 
                                                 
71 Maharishi Mahesh Yogi é o fundador do Programa de Meditação Transcendental e do Movimento Mundial de 
Regeneração Espiritual (1957). Inseriu pesquisas científicas no campo da consciência e trouxe à luz os sete 
estados de consciência. Criou uma nova ciência, a Ciência da Inteligência Criativa e treinou 2000 professores 
nesta ciência (1972).  Formulou também teorias absolutas para o governo, educação, saúde e defesa para elevar 
todas as áreas da vida rumo à perfeição e estabeleceu as Universidades Védicas Maharishi e Universidades 
Ayur-Veda Maharishi em vários países do mundo. “Maharishi é mundialmente reconhecido como o maior 
cientista no campo da consciência e aceito como maior Mestre da atualidade.” Disponível em: www.meditação-
transcendental.med.br. Acesso em: 27 jan. 2007. 
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internacionalmente.”(JOÃO PAULO). Ele defende que as experiências socialistas na União 

Soviética, Cuba e China, por exemplo, tiveram avanços. “Eu acho um equívoco não 

reconhecer os avanços das sociedades socialistas, como a distribuição de conhecimento, de 

terra, de riquezas, na educação, saúde.”(JOÃO PAULO). De acordo com a sua tese, um 

verdadeiro governo de esquerda, além de trabalhar para melhorar as condições de vida da 

população, tem que contribuir para “elevar o nível de consciência política da população”. 

 

Então é por isso que meu governo, o nosso governo, é um governo que se 
propunha a ser um governo de esquerda e um governo de esquerda pra mim 
ele transcende o limite de governar bem a saúde, a educação, as finanças, a 
habitação... Na minha avaliação o governo de esquerda tem que dar um 
passo significativo no fortalecimento das organizações de base para 
exercerem controle social, esse governo tem que elevar o nível de 
consciência política das pessoas da cidade, para que ela tome consciência 
do seu real papel na sociedade capitalista, e de combater através das 
políticas públicas, o projeto neoliberal, o neoliberalismo.(JOÃO PAULO)  

 

Mesmo sem deixar muito clara sua filiação teórico-ideológica, João Paulo diz que 

acredita no marxismo.  

 

Eu ainda me considero um marxista. E lógico que Marx escreveu em uma 
determinada concepção, mas o resgate de toda a base humanista do 
marxismo eu concordo com ela, e acho que tem coisas que são superáveis. 
Mas acho que talvez as interpretações dadas a Marx, talvez por Lênin e 
outros, aí tem mais erros ainda. Mas acho que a base humanista de uma 
sociedade sem classe, agora nunca vai ser uma sociedade igual, porque nós 
somos diferentes. A cada dia eu estou mais convencido de que nós temos 
que fazer um trabalho de melhoria das condições de vida das pessoas, 
garantir um patamar mínimo de educação, de saúde, de cultura, de lazer e 
de consciência política, para que essa coisa não seja uma coisa mais um vez 
de guetos. De uma elite pensante, mas de um envolvimento da população e 
assimilação do conjunto das massas.(JOÃO PAULO)  

  

Para a Análise de Discurso, as revelações de João Paulo dizem muito. Palavras não são 

apenas palavras quando são vistas por um contexto. Elas não são inocentes porque o discurso 

não é inocente. Concorda-se, aqui, com Hannah Arendt (2005, p. 191), quando diz que “a 

afinidade entre discurso e revelação é, obviamente, muito maior que a afinidade entre ação e 

revelação, tal como a afinidade entre ação e início é maior que a afinidade entre discurso e 

início, embora grande parte, senão a maioria, dos atos assuma forma de discurso.” 

 
1.2. João Paulo e o Movimento de Oposição Metalúrgica: nasce o Zé Ferrugem 
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O Movimento de Oposição Metalúrgica, do qual João Paulo foi um dos mentores, 

representou o início da estratégia de retomada do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias 

Metalúrgicas de Pernambuco72 pelo movimento de esquerda, em plena Ditadura Militar.73 

Representou, também, a projeção de João Paulo para a sociedade. Os relatos de trabalhadores 

que participaram do movimento colocam como ponto de partida o ano de 1974, quando 

“muito primariamente e na surdina”(JORGE CÉSAR)(informação verbal)74, os operários de 

fábricas da Região Metropolitana do Recife iniciaram pequenos focos de articulações, 

conversas e reuniões secretas de um movimento que viria a ser a Oposição Sindical 

Metalúrgica em Pernambuco. Eram consideradas “pessoas de alta confiança”(JORGE 

CÉSAR). Os integrantes do Movimento de Oposição narram que tinham muito cuidado com 

as reuniões clandestinas para não serem descobertos. Faziam contato apenas com pessoas de 

confiança nas fábricas, para evitar que houvesse demissões. Segundo dizem eles, as demissões 

eram a forma privilegiada de reprimir o movimento, causando medo nos trabalhadores e, 

conseqüentemente, o afastamento das ações da Oposição Metalúrgica. 

Foi então que esses grupos começaram a criar estratégias mais organizadas para 

fortalecer o movimento. No caso dos metalúrgicos, era feito, primeiro, um levantamento das 

pessoas que trabalhavam na produção, a fim de contatar trabalhadores com perfil para 

participar dos quadros da oposição sindical e dar visibilidade ao movimento, por meio de 

boletins, reuniões setorizadas, seminários, entre outras ações.  

Nessa época, várias organizações voltaram seus olhares para o movimento sindical, até 

porque os partidos políticos de esquerda continuavam na clandestinidade e era preciso 

encontra alternativas para combater o período de repressão militar. Assim, a Ação Católica 

Operária (ACO), o Setor Operário do Movimento de Evangelização (Some) e o Movimento 

de Jovens Trabalhadores formavam núcleos para discutir sobre os problemas dos 

trabalhadores. (Josué de Castro. P. 39). Pode-se dizer que houve uma efervescência de setores 

                                                 
72 O nome do Sindicato depois passou a se chamar Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico do Recife, Olinda, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, São Lourenço da Mata, 
Jaboatão e Cabo. 
73Em Pernambuco, o movimento operário teve como marco a fundação da Liga Operária, em meados de 1890. A 
entidade “editava o jornal Gazeta dos Operários e tinha orientação socialista.” (Josué de Castro, p. 9). Nessa 
época houve a primeira greve em Pernambuco, numa fábrica de tecidos. O número de metalúrgicos em 
Pernambuco era de 2.267, no ano de 1950, tendo chegado a 40.000 em 1985.(Josué de Castro, p. 38) 
74Depoimento de Jorge César, que participou do movimento sindical com João Paulo, da fundação da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) em Pernambuco e do Partido dos Trabalhadores no Estado. Atualmente Jorge 
César é diretor Executivo da Autarquia da Secretaria de Saneamento da Prefeitura do Recife, cargo que assumiu 
em janeiro de 2005, depois de ter passado pela assessoria especial da Secretaria de Governo (2001), assessoria 
especial do prefeito (2002) e de ter assumido o cargo de secretário adjunto de Orçamento Participativo, em 
novembro de 2002, função na qual passou dois anos e dois meses. Jorge César concedeu entrevista a esta 
pesquisadora nos dias 16/03/2006, 22/03/2006 e 05/04/2006.   
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dos trabalhadores, esboçando uma forte reação à Ditadura Militar por meio da organização de 

várias categorias. No entanto, o ano de 1978 foi considerado um momento crucial para a luta: 

 

É preciso destacar a importância do 1° de Maio de 78, um marco na luta 
pela retomada dos Sindicatos pelas oposições. Todas as iniciativas de 
organização de oposições encontram-se em 30 de abril de 78 para 
comemorar o 1° de Maio e lançam a palavra de ordem “Temos que de 
novo ser donos de nossa casa. (Josué de Castro, p. 41, grifo do autor) 

 

Entre os nomes dos participantes da Oposição Metalúrgica em Pernambuco, destacam-

se, além de João Paulo, Jorge César, Carlúcio Castanha, Adeildo Vieira de Vasconcelos, José 

Alves Siqueira, Inaldo Francisco de Oliveira, Severino Antonio de Lima, Gabriel Ferreira de 

Vasconcelos (falecido), Antonio Luiz dos Prazeres (Xaolin), Lindalva Maria do Nascimento e 

Luiz Antonio do Monte Neto (Alfinete), que trabalhavam nas fábricas da Região 

Metropolitana do Recife. “Eram trabalhadores que pensavam a luta da categoria na 

perspectiva de transformação social, na mudança socialista.”(JORGE CÉSAR).  

 

Esta corrente de novos sindicalistas não tinha um programa global de lutas. 
Ela se estruturou e se fortaleceu a partir das reivindicações isoladas dentro 
de cada fábrica. Não se tratava ainda de propostas, de reivindicações 
sistemáticas, mas de problemas vivenciados no dia a dia da fábrica. Ao 
mesmo tempo em que aconteciam essas lutas no interior das empresas, um 
grupo já se estruturava e se reunia todas as terças-feiras e no primeiro 
domingo de cada mês. Estas reuniões aconteciam sempre na Associação das 
Empregadas Domésticas e na ACO. De reunião em reunião, de encontro em 
encontro fortalecia a união e a articulação dos metalúrgicos. (Josué de 
Castro, p. 41) 
 

Começava, então, o que ficou conhecido como a transição do chamado “sindicalismo 

pelego75” para o “sindicalismo autêntico”, “novo sindicalismo” ou “sindicalismo de 

esquerda”. Era uma mobilização disseminada no Brasil, sendo Pernambuco um forte braço 

desse processo, que tinha o ABC Paulista como exemplo maior, como puxador da luta. Era o 

Movimento de Oposição Sindical que surgia no Brasil. Nessa época, a Ditadura Militar havia 

colocado interventores nos sindicatos brasileiros para manter o controle do movimento 

sindical. Além dos Metalúrgicos, várias categorias se organizavam no Estado, como os 

urbanitários, bancários, comerciários, gráficos, trabalhadores da construção civil, entre outros.  

 

                                                 
75 De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, pelego é “agente disfarçado do governo que 
procura agir politicamente nos sindicatos de trabalhadores; indivíduo servil e bajulador; capacho, puxa-saco.” P. 
2172 
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A visão sindical passada pelos pelegos da época da Ditadura era a de 
praticamente não ter atuação na luta cotidiana, nem do ponto de vista social 
nem do ponto de vista econômico. Então com essa filosofia da Oposição 
Sindical traz para as categorias brasileiras uma coisa nova, que era os 
sindicatos como instrumento de luta, de melhoria de qualidade de vida, de 
melhoria de salário, de condições sociais para os trabalhadores. Então, com 
isso, com essa nova cultura, as oposições se expandem em Pernambuco e no 
Brasil. E aí começa um movimento muito forte de buscar esses sindicatos e 
os articular nacionalmente e estadualmente, em grupos de 
oposição.(JORGE CÉSAR) 

 

Segundo os sindicalistas da época da Oposição Metalúrgica, esses grupos foram se 

estruturando e iniciando o processo de organização das categorias, dando visibilidade às suas 

idéias e propostas, adquirindo maior representação e alcançando respaldo junto aos 

trabalhadores. Eram pessoas que tinham uma visão do sindicalismo não atrelado aos patrões, 

numa época em que os chamados ‘pelegos’, que eram os interventores colocados nos 

sindicatos pela Ditadura Militar, tentavam evitar a organização e mobilização dos 

trabalhadores em busca de seus direitos.  

Nas eleições sindicais dos dias 13, 14 e 15 e junho de 1978, o movimento de oposição 

metalúrgica de Pernambuco ainda não se considerava preparado para disputar a direção do 

sindicato com a chapa da situação (apoiada pelo interventor), mesmo já tendo um forte poder 

de pressão contra o sindicato e as empresas. Já era visível a união entre os trabalhadores. Mas, 

estrategicamente, preferiram não arriscar e aguardar o momento mais adequado. Na época, o 

trabalhador Zé Luiz encabeçou a chapa e tornou-se presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 

de Pernambuco. 

 
Em 78, Zé Luiz foi eleito com a participação da categoria, organizada pelo 
interventor, ele fez um mapa de sócios da clientela dos serviços, e era 
completamente pelego, ele fez uma lista de sócios baseado na clientela dos 
serviços que o Sindicato. O Zé Luiz tinha passado por um processo de 
eleição da categoria, mas um processo totalmente viciado, sem participação 
da categoria... Aquele negócio que numa categoria enorme votam cem 
sócios, e que a eleição é homologada. Mas Zé Luiz não era interventor, 
interventor era Calixto, aquele já tinha saído do sindicato. (CASTANHA) 
(informação verbal)76  

 

Foi, então, numa assembléia histórica em 1979 que, mesmo sem estar no poder, a 

Oposição Metalúrgica deu um grande passo. Mesmo convocados pela direção do Sindicato, 

que combatia o movimento de oposição, os metalúrgicos compareceram ao evento em peso. 

                                                 
76 Os depoimentos de Carlúcio Castanha foram coletado nos dias 22/06/2006 e 26/06/2006. Carlúcio participou 
do Movimento de Oposição Sindical em Pernambuco e, por ser perseguido politicamente, foi para São Paulo, 
onde trabalho no ABC Paulista e também se tornou uma das lideranças do movimento sindical do ABC.  



 

 

108

Foi a primeira mobilização de massa dos metalúrgicos, reunindo cerca de cinco mil 

trabalhadores, na rua Manoel Borba, no Bairro da Boa Vista, no Recife, no antigo Sindicato 

dos Tecelões. “Mesmo sem ser a direção do sindicato, o grupo conseguiu criar ema força tão 

grande na categoria que a gente conseguiu dirigir praticamente a nossa campanha salarial.” 

(OLIVEIRA).   

Na assembléia, a Oposição Metalúrgica conseguiu aprovar algumas reivindicações, 

como a criação de um piso salarial, estabilidade de emprego antes e depois da data-base, 

reajuste integral e, sobretudo, a criação da Comissão de Salários para acompanhar a direção 

do Sindicato nas negociações da Campanha Salarial. Participaram da comissão seis 

integrantes da Oposição Sindical Metalúrgica, entre eles, João Paulo, Marcos Pereira e José 

Alves Siqueira. A Comissão de Salário conseguiu um feito inédito: estabilidade de um ano e 

reajuste salarial de 70% para os metalúrgicos da Região Metropolitana do Recife. A categoria 

comemorou os ganhos.  Sem contar que a comissão ganhou vida e autonomia nas fábricas. E 

mais: oficializou um movimento que até então era clandestino e que passou a ter atuação mais 

aberta.    

As vitórias da Campanha Salarial deram um novo fôlego à organização metalúrgica. 

Era hora de dar uma cara ao movimento, de criar um nome, uma identidade para a Oposição 

Metalúrgica. Nas reuniões dos sindicalistas, em consenso, foi escolhido o nome Zé Ferrugem. 

“E aí o Zé Ferrugem era o nome que a gente deu, como a gente era metalúrgico, então, 

Ferrugem de tá muito no ferro e tal.” (OLIVEIRA). E Zé Ferrugem ganhou forma e conteúdo. 

Virou uma marca. A marca da Oposição Metalúrgica, que ficou tão forte que sempre quando 

um integrante do Movimento chegava às fábricas os operários diziam “chegou Zé Ferrugem”. 

Ou seja, todos os oposicionistas eram chamados de Zé Ferrugem.  

E ainda em outubro de 79 foi editado o primeiro Boletim do Zé Ferrugem, publicação 

que continha informações sobre o movimento, cálculos salariais, entrevistas, análise da 

conjuntura econômica e política, denúncias sobre as precárias condições de trabalho. Também 

servia para criticar o sindicato e os patrões. E, sobretudo, o Boletim do Zé Ferrugem veio 

como uma forte ferramenta para mobilizar a categoria, convocá-la para reuniões e encontros 

estratégicos. “O boletim era vendido nas portas de fábrica por um preço simbólico. A gente 

fazia uma atuação por área, nos turnos, semanalmente. Vendia o jornal com o discurso que 

mostrava que ele era instrumento de luta e que não tinha apoio financeiro.”(JORGE CÉSAR)   



 

 

109

O cartunista Paulo Santos77 foi o autor do mascote Zé Ferrugem - o desenho de um 

boneco de capacete que estampava todas as publicações do Movimento de Oposição 

Metalúrgica. Um fato curioso e bem comentado pelos metalúrgicos é a semelhança do boneco 

com João Paulo78. Todos são unânimes em afirmar que o desenho era uma caricatura de João 

Paulo79. “Eu acho que o cartunista se inspirou em João Paulo, porque o boneco era magro, de 

bigode, usava capacete, como João Paulo, porque João era serralheiro. E ele era considerado o 

símbolo máximo da luta. Acho que a arte foi inspirada em João Paulo.” (JORGE CÉSAR)  

 Início dos anos 80. Já estruturada, a Oposição Metalúrgica reforça a sua organização. 

Entre abril e maio, estoura a greve do ABC Paulista. Os sindicalistas pernambucanos se 

articulam para dar visibilidade ao movimento paulista, “mostrando os ganhos, mostrando que 

o sindicato era para lutar.” (JORGE CÉSAR). A Oposição Metalúrgica criou um “Comitê 

Metalúrgico” no Estado, responsável por arrecadar fundos para ajudar a mobilização do ABC, 

em 1980, que teve os dirigentes sindicais cassados pelo governo militar. Mas a resistência dos 

metalúrgicos do ABC foi modelo para os pernambucanos.  

Chega novamente a eleição do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias 

Metalúrgicas de Pernambuco, nos dias 29 e 30 de junho e 1° de julho de 1981. Dessa vez a 

“Chapa 2 – Zé Ferrugem” entra na disputa. Pela primeira vez a Oposição Metalúrgica se vê 

com chances de retomar o sindicato para o campo de esquerda. Reuniões entre os operários e 

com entidades apoiadoras da chapa resultaram no “Programa do Zé Ferrugem”, com as 

propostas da Chapa 2.  

 

E olha que o Zé Ferrugem recebeu apoio de tudo quanto foi canto: teve 
comitês no centro da cidade e nos bairros(...). Contou com o apoio de todo o 
Movimento Popular, entidades sindicais atuantes, de todos os movimentos e 
entidades ligadas à Igreja Católica, além das entidades de assessoria e apoio 
ao Movimento Popular. (Josué de Castro, p. 44) 
 

 E Zé Ferrugem ganha a eleição com 506 votos de diferença para a Chapa 1: dos 3.719 

trabalhadores votantes, 1.642 votaram na Chapa 1 e 2.077 na Chapa 2. Trabalhadores de cerca 

                                                 
77Paulo Santos é jornalista e trabalhava, na época, na Equipe de Comunicação Sindical (Ecos), Organização Não-
Governamental da qual foi um dos fundadores e prestava assessoria gratuita de comunicação aos diversos 
movimentos de oposição sindical de Pernambuco. Hoje ele mora em São Paulo. 
78 Paulo Santos em conversa por telefone com a pesquisadora, no dia 2 de janeiro de 2007, relata que não lembra 
se ele se inspirou na imagem de João Paulo, mas “Eu tenho uma péssima memória, mas João Paulo era uma 
figura de proa do movimento sindical como um todo e era natural que me inspirasse nele para fazer o desenho do 
Zé Ferrugem”. 
79Esse dado é relevante porque reporta ao messianismo da imagem de João Paulo, identificado nos programas 
eleitorais de 2000 e 2004 para prefeito do Recife (ver capítulo 4). Teria João Paulo um perfil fácil de encaixar 
uma estratégia de apelo messiânico, desde o início da sua trajetória sindical e política? Ou o próprio exercício da 
liderança já transforma o líder num “bom produto” para trabalhar o messianismo? Mas assim sendo, por que 
outros líderes da Oposição Metalúrgica não foram retratados como o mascote Zé Ferrugem? 
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de sessenta empresas metalúrgicas da Região Metropolitana do Recife participaram da 

eleição. A vitória foi tão expressiva que a posse da nova diretoria, em agosto de 1981,  foi 

prestigiada por representantes de vários sindicatos do País, entre eles, Luiz Inácio Lula da 

Silva e outros sindicalistas do ABC Paulista. Nessa primeira composição, Marcos Pereira 

ficou como presidente (depois de disputar e ganhar uma prévia interna com João Paulo), João 

Paulo como Secretário Geral, José Alves Siqueira, tesoureiro, e Jorge César como adjunto da 

tesouraria. Foi o segundo sindicato retomado pelo Movimento de Oposição Sindical em 

Pernambuco. O primeiro foi o Sindicato dos Urbanitários. Logo depois da posse, Zé Ferrugem 

lidera a primeira greve, ainda em 81. Foi na empresa Micro-Motores do Nordeste. 

 

Jorge César lembra: ‘...Fizemos uma reunião a noite na sub-sede do 
Sindicato, em Abreu e Lima, praticamente 70% dos trabalhadores da 
empresa compareceram. Eles estavam revoltados com os atrasos de salário 
e do 13°. No outro dia fomos a porta da fábrica com muito receio, porque 
naquela época da ditadura militar era a primeira fábrica que a gente 
parava aqui em Pernambuco. Nós saímos bem daquela paralisação, eu 
acho que ali foi o primeiro degrau da escada de todas as outras 
paralisações que se sucederam’.” (Josué de Castro, p. 47, grifo do autor) 

 

 O grupo de Oposição Metalúrgica, que agora passou a ser situação, ou seja, direção do 

Sindicato, sabia que o que movia muitos trabalhadores das fábricas não era a questão 

ideológica, de transformação social, de luta pelo socialismo. Havia motivações mais 

imediatistas para participar das mobilizações e greves, como a melhoria das condições de 

trabalho, salários mais justos, garantias trabalhistas, benefícios. Apesar disso, a cúpula da 

direção do Sindicato dos Metalúrgicos mantinha os objetivos políticos e ideológicos, de 

pensar a luta sindical como parte de uma causa maior, por uma sociedade mais justa. Assim, o 

Sindicato passou a ter esse papel de lutar para ampliar a organização sindical, conquistando 

outros espaços políticos, como também de trabalhar pelos direitos dos trabalhadores nas 

fábricas.  

O sindicato abrangia pessoas de várias concepções políticas, mas tinha o 
ideal, era do econômico, do social, da sobrevivência. O grupo de oposição, 
que era um grupo de oposição de vanguarda, trabalhadores de vanguarda, 
que tinham uma concepção de sindicato que tinha um papel na revolução, de 
conscientização, de elevação de consciência, educação para que o 
trabalhador descubra qual a sociedade que ele estava vivendo, qual o 
mecanismo de exploração.[...] Parte do grupo que liderava a oposição 
metalúrgica acreditava e lutava pelo socialismo.[...] Achava que a luta 
sindical, na nossa filosofia, era um instrumento de luta. O grupo pensava a 
luta da categoria, pensava o contexto social numa perspectiva de 
transformação. (JORGE CÉSAR)  
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Inclusive, alguns dos integrantes da Oposição Metalúrgica assumem que acreditavam na luta 

armada. Entre eles, Jorge César, Inaldo Francisco de Oliveira e Carlúcio Castanha. “Nessa 

época, o grupo que liderava a Oposição Metalúrgica acreditava e lutava pelo socialismo pela 

luta armada. Era uma época de efervescência política e a gente discutia muito a questão do 

marxismo.”(JORGE CÉSAR). E Inaldo Oliveira confirma que, “na verdade, a gente sempre 

achou que o voto é um caminho pra gente poder começar a tentar construir um espaço 

democrático, mas naquela época a gente realmente defendia a luta armada, a gente achava que 

esse era o caminho.”(OLIVEIRA)(informação verbal)80. E revela qual era a estratégia: “A 

gente queria realmente desapropriar os empresários e fazer com que as empresas fossem 

nossas, dos trabalhadores, e começar a administrar ela.” (OLIVEIRA) 

 

 Mas João Paulo nega que defendia a luta armada:  

 

Não, nunca defendi não, apesar de umas vezes nós termos andado armados, 
andamos sim, andamos. Não foi nem na questão sindical, mas foi uma 
ocupação81, um perigo muito grande, o cara era delegado... a gente via 
muito perigo, então nós conseguimos uns revólveres. Ai tava eu Jorge 
César, Siqueira e Biu. Eu acho até que foi uma coisa assim muito 
irresponsável porque eu mesmo nunca tinha dado um tiro e nunca dei até 
hoje, mas na verdade eu andei armado sim. [...] Naquela época muitas vezes 
você ia ver um problema de pagamento de insalubridade ou de hora-extra 
que a empresa não pagava, você chegava lá e o empresário vinha lhe 
receber com um 38 [revólver]  na mão e a gente botava a mão dentro da 
bolsa e dizia: não venha não, que o cacete come aqui (conta rindo). Em 
fábrica, fora nessa questão de ocupação, eu nunca fui armado. (JOÃO 
PAULO) (informação verbal)82  

 

As campanhas salariais anuais foram sempre momentos cruciais para o grupo Zé 

Ferrugem no poder. Divergências entre diretores, peculiaridades de cada empresa, pressão dos 

patrões foram alguns dos gargalos que criaram tensões para os sindicalistas. Foram desafios a 

serem superados. A primeira campanha salarial da nova diretoria, em 1982, trouxe um 

impasse entre a deflagração de greve ou não. A opinião majoritária dos diretores era de que a 

                                                 
80 Os depoimentos de Inaldo Francisco de Oliveira foram coletados, por meio de entrevista exclusiva, em Recife, 
no dia 12/04/2006. Inaldo integrou a Oposição Metalúrgica, foi secretário geral do segundo mandato de Zé 
Ferrugem e depois foi eleito para dois mandatos consecutivos de presidente. Hoje está aposentado como 
metalúrgico e trabalha no Centro Social Bidu Krause, no Totó, que é uma instituição da Prefeitura do Recife. 
81 João Paulo se refere a uma ocupação de uma casa por uma “companheira de luta”, no Bairro de Rio Doce, em 
Olinda. Ele conta que um delegado teria duas casas dadas pelo governo, e como a mulher não tinha nenhuma, 
ocupou uma delas. O delegado, então, colocou  policiais para desapropriar a mulher. Ele e outros sindicalistas 
foram defendê-la, armados. 
82 Depoimento de João Paulo, exclusivamente para esta pesquisa, no dia 07/01/2007 e 12/02/2007. 
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greve seria inoportuna. Houve uma divisão na diretoria. O sindicato convocou uma 

assembléia, que decidiu pelo acordo com os patrões.  

Outro episódio que não pôde ser esquecido pelos sindicalistas do Zé Ferrugem foi a 

“Passeata contra a Fome”, que estava para ser realizada no dia 18 de maio de 1983, 

organizada pelos operários. Um forte aparato policial e boatos de que o movimento iria 

protagonizar um quebra-quebra fizeram com que os trabalhadores recuassem e 

transformassem a mobilização em um ato público.  

Nessa época, eis que um personagem da campanha para a Prefeitura do Recife, em 

2000, entra em cena: Roberto Magalhães. Ele, então governador de Pernambuco, e João 

Paulo, secretário geral do Sindicato dos Metalúrgicos, têm seus caminhos cruzados pela 

primeira. Magalhães colocou a polícia para intimidar os metalúrgicos e não recebeu os 

sindicalistas. “Uma comissão leva um documento ao Governador Roberto Magalhães, onde há 

um relato da situação dos milhares de trabalhadores então desempregados em Pernambuco. 

Roberto Magalhães nega-se a receber a comissão.” (Josué de Castro, p. 50) 

Os sindicalistas revelam que as campanhas salariais de 1983 e 1984 não obtiveram o 

mesmo êxito das anteriores, logo quando Zé Ferrugem está no poder. O que era o carro-chefe 

das lutas da Oposição passou a contar com a frieza da categoria. “A direção do Sindicato não 

conseguiu motivar a categoria para as Campanhas Salariais de 83 e 84.” (Josué de Castro, p. 

48). As lutas eram maiores, nacionais. “Em 83, a classe trabalhadora brasileira respondia aos 

pacotes econômicos do governo e ao arrocho salarial com uma greve geral, ocorrida no dia 21 

de julho. Aqui, só os metalúrgicos assumiram a greve, paralisando várias empresas.” (Josué 

de Castro, p. 48) 

 Nessa greve geral, de julho de 1983, o Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco 

conseguiu parar 14 empresas, em média 12 mil trabalhadores, mostrando a força do 

operariado. Os aparelhos de repressão da Ditadura Militar responderam à altura. O 

Departamento de Operações .... (Dops) efetuou prisões. Os donos das empresas demitiram 

operários. Parte da diretoria do Sindicato foi presa durante a paralisação. Mais uma vez 

Roberto Magalhães utilizou o aparelho policial contra os trabalhadores grevistas.  

Mas não foi somente a repressão policial e política que afetou o Sindicato. A crise 

econômica pela qual o País atravessava, o arrocho salarial, o desemprego foram elementos 

desmobilizadores da categoria. Cerca de 30% dos metalúrgicos de Pernambuco foram 

demitidos entre os anos de 1981 e 1984, com o fechamento de 86 fábricas. (Josué de Castro, 

p. 49). Isso fez a luta sindical mudar um pouco de foco: a urgência passou a ser a segurança 

do emprego e a garantia dos direitos trabalhistas dos operários dispensados. Mas foi um 



 

 

113

desafio para o Sindicato dos Metalúrgicos manter os trabalhadores mobilizados. (Josué de 

Castro, p. 50) 

 

[...]Um bom exemplo dessa crise é a ameaça de fechamento da Cosinor, em 
84. Esse problema levou a categoria a uma luta muito importante, que foi a 
formação da Comissão de fábrica da Cosinor. A organização das comissões 
era uma proposta maior da categoria. A fábrica estava pra ser fechada, daí 
surgiu a comissão, foi a primeira comissão de fábrica do Estado e do 
Nordeste. (João Paulo in Josué de Castro, p. 49,50)    

  

Chegam, então, as eleições de 1984. Dessa vez, João Paulo encabeça a chapa de 

reeleição do grupo Zé Ferrugem. Os patrões montaram uma chapa para disputar com a ex-

Oposição Metalúrgica. O pleito ocorre em julho. Mas os números mostraram o trabalho de 

base do Sindicato. Zé Ferrugem ganhou as eleições com 80% dos votos. (Josué de Castro, p. 

53). Inaldo Oliveira ficou como secretário geral. No novo papel de presidente, João Paulo 

revelou mais o seu perfil. 

 

João Paulo, na verdade, na categoria metalúrgica, entre nós, já era 
identificado como o cara que mais radicalizava o processo, isso é, nas 
portas de fábrica, ou seja, nas assembléias ele sempre radicalizava demais. 
Os empresários, inclusive, realmente odiavam todos nós, mas tinham 
sempre um negocinho a mais com João Paulo, porque João Paulo 
radicalizava demais nos processos que a gente fazia na categoria. [...] Ele 
tem algumas assim... Algumas passagens interessantes, mas João Paulo em 
porta de fábrica dava cada enfrentamento e a gente ficava quieto, porque 
nunca teve físico, era sempre magro do jeito que ele é.  E de repente quando 
a polícia chegava João Paulo era o primeiro a enfrentar a polícia. Fizemos 
uma reunião na Aço Norte, uma das empresas mais repressoras que a gente 
tinha nos Estado, só em sonhar que a gente ia fazer uma greve já botavam a 
polícia lá, parecia um quartel, e João Paulo enfrentou os empresários lá, deu 
murro em mesa, derrubou cinzeiro em cima dos caras [...] (OLIVEIRA) 

 
 Com a crise econômica em curso no País, os trabalhadores continuavam acumulando 

perdas. “Mas aí teve um problema. A perda salarial só atingia as pequenas e médias empresas. 

Os trabalhadores das grandes empresas estavam fora.” (Josué de Castro, p. 23). O Sindicato 

então lutou para incluir os operários das maiores empresas metalúrgicas nas reivindicações. 

Uma delas foi a Microlite, que aderiu ao movimento grevista. Então João Paulo, junto com o 

Sindicato, liderou uma importante greve de sua gestão como presidente, atingindo 14 

empresas.  Ao todo, foram 15 dias de paralisação. 

 As mobilizações encampadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco nem 

sempre alcançaram vitórias econômicas. Mas os sindicalistas consideram que sempre houve 
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conquistas: políticas, de conscientização, de aprendizado para as lutas sindicais. João Paulo 

cumpriu seu mandato até o fim. Sobre o sindicato dos metalúrgicos hoje, Inaldo Oliveira diz: 

 

É, eu sempre digo o seguinte, eu brinco com os companheiros de hoje, são 
todos companheiros meus, mas eu brinco e digo o seguinte: a gente não 
consegue fazer mais uma Copa do Mundo igual a uma seleção, igual a de 
70, a gente não consegue mais ter no sindicato uma turma como a Zé 
Ferrugem, porque Zé Ferrugem, a gente não era só de luta, a gente era 
solidário um com o outro, a gente tinha uma preocupação imensa... Um 
companheiro que tinha uma dor de cabeça era motivo de a gente sair atrás 
pra saber o que foi que houve, tentar ajudar... Se soubesse que ele tava 
demitido, fazer uma cota numa fábrica e tal. Então eu percebo que essas 
coisas caíram muito, então a solidariedade ela tá muito distante... E, por 
outro lado, também a gente priorizava muito a luta, a gente era luta o tempo 
todo. Os companheiros são combativos e tal, agora tem uma outra forma de 
lutar que não tão próxima daquilo que a gente fazia. 
Infelizmente.(OLIVEIRA) 

 
 O sonho dos operários chegarem ao poder com o Zé Ferrugem estava em sintonia com 

todo um Movimento de Oposição Sindical crescente daquele Brasil de final de Ditadura 

Militar. Os “Zé” daqui tiveram função importante para o conjunto das lutas nacionais. Depois, 

os “Zé” daqui ajudaram a fundar o Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, participaram 

da primeira direção nacional da CUT, foram uma força importante na fundação da CUT 

estadual - tanto que colocaram João Paulo como presidente das suas duas primeiras gestões - 

e, ainda, representaram a base mais forte da eleição de João Paulo como primeiro vereador do 

Recife do PT. Semelhanças da história de João Paulo com a de Lula?  

 

[...] O novo sempre acontece à revelia da esmagadora força das leis 
estatísticas e de sua probabilidade que, para fins práticos e cotidianos, 
equivale à certeza; assim, o novo sempre surge sob o disfarce do milagre. O 
fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o 
inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. E isto, 
por sua vez, só é possível porque cada homem é singular, de sorte que, a 
cada nascimento, vem ao mundo algo singularmente novo. Desse alguém 
que é singular pode-se dizer, com certeza, que antes dele não havia 
ninguém. Se a ação, como início, corresponde ao fato do nascimento, se é a  
efetivação da condição humana da natalidade, o discurso corresponde ao 
fato da distinção e é a efetivação da condição humana da pluralidade, isto é, 
do viver como ser distinto e singular entre iguais. (ARENDT, 2005, p. 191) 

 
1.3 Um breve panorama das gestões: 2000 e 2004 
 
 Em julho de 2000, o comando da Frente de Esquerda do Recife, representada pelas 

candidaturas de João Paulo, para prefeito, e Luciano Siqueira, para vice, publicou um 

Programa de Governo com os “13 pontos” que iriam nortear a futura administração, caso eles 
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ganhassem, formulados a partir de três compromissos básicos, que dizem, literalmente: 

“Seremos um governo de resistência às políticas neoliberais em nosso país; Governaremos de 

forma democrática e participativa; As políticas públicas, no nosso governo, buscarão a 

construção de uma cidade fisicamente organizada, economicamente sustentável e socialmente 

justa.”(Programa de Governo, 2000). O documento ressalta que é um programa a ser discutido 

com “os diversos segmentos da sociedade civil” e é “para mudar a vida do povo da Cidade”. 

(Programa de Governo, 2000). É assinado por João Paulo e Luciano Siqueira. 

 A partir dessas prerrogativas, o documento lista os treze pontos, que são: gestão 

democrática; saneamento ambiental; habitação; segurança pública e combate à violência; 

educação, criança e juventude; defesa civil dos morros e encostas; segurança alimentar; 

transporte e trânsito; saúde; cultura; desenvolvimento urbano e meio ambiente; geração de 

emprego e renda e funcionalismo.(Programa de Governo 2000). Para cada setor, são 

elaboradas propostas, que visam a: 

 

Fazer uma gestão democrática, e para isso vai governar com mecanismos 
concretos de participação popular, transparência administrativa e 
democratização das informações; em saneamento ambiental, propõe a 
gestão pública municipalizada dos serviços de saneamento; no setor de 
habitação prega que o direito à moradia digna é um fundamento da 
cidadania; já em segurança pública e combate à violência, ressalta que, 
mesmo não sendo da competência do município, irá assumir iniciativas para 
enfrentar a violência e a criminalidade; na área de educação, criança e 
juventude, diz que pretende oferecer uma educação com qualidade social, 
que promova a integração da maioria na estrutura da sociedade; o 
documento afirma que vai implementar um rigoroso plano de defesa civil 
dos morros; na área de segurança alimentar propõe garantir à população 
acesso ao alimento; para a gestão do transporte e trânsito, defende que é 
fundamental dar ênfase ao transporte coletivo; na saúde, promete fortalecer 
o Sistema Único de Saúde (SUS), priorizando a prevenção; na cultura, 
turismo e lazer propõe aprofundar os direitos culturais;  para o 
desenvolvimento urbano e meio ambiente defende uma cidade com mais 
verde, menos verticalizada, com respeito à memória e ao patrimônio; na 
geração de emprego e renda, afirma que vai promover atividades 
produtivas, geradoras de emprego e renda; para o funcionalismo diz que 
implementará uma política de valorização do servidor, com o cumprimento  
de suas funções para garantir um serviço público de qualidade. (Programa 
de Governo, 2000) 

 
 Na reeleição, o Programa de Governo era intitulado “Construir no Recife a Cidadania 

para Todos”. O documento traz uma apresentação, assinada por João Paulo e Luciano 

Siqueira, com data de setembro de 2004, fazendo referência ao primeiro mandato, quando diz:  

“Invertemos prioridades e alargamos a ação do governo considerando as necessidades da 

maioria e a inclusão social. Aprofundamos a participação popular na administração ampliando 
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as plenárias do Orçamento Participativo.” (Programa de Governo, 2004). Coloca ainda que, 

na primeira gestão, houve investimento em “programas estruturadores e em ações estratégicas 

considerando a cidade no seu conjunto e no seu futuro, preservando o patrimônio ambiental, 

regulando o uso do solo urbano e dos transportes, estimulando as atividades econômicas e a 

geração de emprego e renda.” (Programa de Governo, 2004). A abertura do documento se 

encerra com o planejamento para o futuro, a nova gestão: 

 

Pretendemos ajudar a construir uma cidade integrada, democrática e 
moderna, com espaços comuns de inclusão social, solidária e dotada de uma 
base econômica competitiva. Pensamos no Recife como uma cidade em que 
todos possam ter acesso aos serviços básicos, a uma moradia decente, à 
educação, ao trabalho digno, à cultura, ao lazer saudável, à oportunidade de 
desenvolver suas habilidades, à liberdade de expressão e de criação. 
(Programa de Governo, 2004) 

 

O Programa de Governo, que está sendo implementado pela atual gestão da Prefeitura 

do Recife, tem como pontos básicos:  

 
Governar valorizando a participação popular, melhorar a habitação e as 
condições de moradia, garantir a segurança nos morros; tornar mais 
acessíveis e qualificados os espaços públicos; ampliar o sistema viário; dar 
prioridade ao transporte coletivo; alargar e aprimorar os serviços de saúde; 
levar o saneamento básico às comunidades; preservar o meio ambiente; 
assegurar a educação de qualidade; garantir esporte e lazer para a 
população; promover a defesa social e combater a violência; investir na 
cidadania e na justiça cidadã; implementar os direitos das mulheres; abrir 
espaços para negros e negras; gerar emprego e renda; investir na 
atratividade turística do Recife; democratizar e descentralizar a cultura. 
(Programa de Governo, 2004) 

 
A postura de João Paulo, na intimidade do poder, no dia-a-dia da gestão, pode ser 

relatada pela secretária de Gestão Estratégica e Comunicação, Lygia Falcão, que, junto com 

os secretários Múcio Magalhães e João da Costa, forma o chamado “núcleo duro” da 

Prefeitura do Recife. Ou seja, são os secretários de alta confiança de João Paulo e que 

participam de todas as decisões administrativas. Magalhães e João da Costa são da Tendência 

Articulação de Esquerda. Lygia, tal como João Paulo, é Independente. A secretária 

acompanha João Paulo desde que prestou assessoria ao Sindicato dos Metalúrgicos, quando 

ela atuava no Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro, há cerca de vinte e dois anos. 

Lygia assessorou João Paulo quando ele foi vereador do Recife e nos mandatos de deputado 

estadual. Acompanhou todas as campanhas do petista e participa da gestão desde a primeira 

composição do secretariado.  
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De acordo com Lygia, João Paulo, como prefeito, cobra sempre dos secretários e 

assessores para que “não fossem apenas bons administradores do capitalismo”. “Ele diz: ‘eu 

quero que a nossa gestão sirva para aumentar consciência política do nosso povo, para 

permitir que a cidadania chegue às camadas da população que nunca tiveram acesso a nada, 

que as pessoas percebam quais são os seus direitos e suas obrigações com o 

coletivo’.”(FALCÃO)(informação verbal)83. De acordo com ela, a intenção é que a gestão 

ensine valores e consolide alguns princípios, como o da participação popular. “Não é um 

governo que só quer cuidar de uma praça, do calçamento, quer a tradução do slogan da 

Prefeitura: A Grande Obra é Cuidar das Pessoas.” (FALCÃO) 

Sobre esse atual slogan da Prefeitura do Recife, Lygia Falcão conta que foi João Paulo 

quem criou. Segundo ela, no início da primeira gestão, em 2005, o setor de comunicação da 

Prefeitura e assessores escolheram o slogan: Ação Por Uma Vida Melhor. “Ninguém achou 

que esse slogan refletia bem o que era a gestão. Mas ninguém conseguia criar outra opção 

melhor.” (FALCÃO). Lygia narra que, em certo momento, no meio do primeiro mandato,  

“João Paulo estava cansado de ouvir cobranças, do tipo ‘qual vai ser a grande obra de pedra e 

cal dessa gestão?’ Então, numa reunião, João Paulo respondeu: ‘minha gente, a grande obra é 

cuidar das pessoas’.” (FALCÃO). De acordo com a secretária, “os assessores se olharam e 

disseram: ‘é esse o slogan’.” (FALCÃO). Para ela, isso é um exemplo de como João Paulo 

imprime sua marca à gestão.   

Lygia acredita que a Prefeitura do Recife faz uma gestão no campo da esquerda, 

porém, revela que não existe uma teoria esquerdista ou socialista que embase as ações. “Em 

alguns momentos, o prefeito convocou secretários, a gente fez ainda algumas discussões 

teóricas sobre o socialismo, reuniões para discutir questões mais filosóficas, mas o dia-a-dia 

da gestão realmente sobrecarrega e termina engolindo todo mundo nessa roda-viva.” 

(FALCÃO). De acordo com a secretária, não se conseguiu manter essas reflexões teóricas. 

“Não deu para ficar aprofundando e discutindo sempre, mas eu digo que, mesmo com toda 

essa dificuldade de fazer isso, ainda é um governo que tem princípios, e isso é ressaltado por 

ele [João Paulo], e ele pede que seja repetido e ressaltado por todos os secretários.” 

(FALCÃO).  

Lygia Falcão também aborda um ponto importante: as relações político-partidárias de 

João Paulo enquanto gestor. “Na definição das equipes, o Prefeito nunca teve um 

posicionamento de fechar, sempre foi essa pessoa ampla. O movimento dele sempre foi de 

                                                 
83Os depoimentos de Lygia Falcão foram coletados, por meio de entrevista exclusiva, realizada no dia 
27/12/2006.    
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ampliar. Então procurou-se ter toda representação das tendências do PT.”(FALCÃO). 

Segundo ela, não houve intenção de que uma tendência predominasse mais do que outras. 

“Mas claro que existem tendências que têm uma força maior, que têm mais gente e também 

possuem quadros técnicos para ocupar cargos, porque isso é uma dificuldade de qualquer 

governo, é você conciliar a capacidade profissional com a confiança política.” (FALCÃO).  

Ela ressalta que a Articulação da Esquerda foi a tendência que deu sustentação ao prefeito 

dentro do partido, quando ele precisou contar com alguma base de apoio. “Mas nunca o 

prefeito se colocou submisso à Articulação de Esquerda.” (FALCÃO) 

Na avaliação do secretário de Coordenação Política e Governo, Múcio Magalhães, a 

tendência petista que tem mais cargos na Prefeitura do Recife é a Articulação Unidade na 

Luta.  

 

A Unidade na Luta, na gestão de João Paulo, desde o primeiro governo, tem 
mais cargos. Tem sob sua direção a Secretaria de Saúde, que é muito 
grande, a Secretaria de Serviços Públicos, que também é muito grande, tem 
participação em várias outras secretarias, como a Cultura, onde o secretário 
é ligado ao próprio Campo Majoritário, que é Roberto Peixe, em várias 
áreas tem gente trabalhando com a Prefeitura. Então essas versões que 
circulam por aí de que eles não são bem representados, isso deveria ser 
melhor observado, para se chegar à verdade dos fatos. 
(MAGALHÃES)(informação verbal)84 

 
Para João Paulo, as tendências passam por um processo de esvaziamento de base 

teórica e há uma preocupação maior em disputar espaço de poder, de ‘quem vai indicar 

quem’. “É uma pena, mas eu acho que se desideologizou muito o movimento, se despolitizou 

muito o movimento. E algumas forças políticas do PT também vêm contribuindo muito para 

isso, não acredita mais no processo ideológico, a disputa é só para ocupar espaço.” (JOÃO 

PAULO)(informação verbal)85 Essa espécie de ‘decepção’ com os rumos das tendências está 

fazendo com que João Paulo se questione sobre o seu futuro no Partido: 

 

Hoje em dia eu não sei como vai ficar a minha vida no PT a partir de 2008. 
Eu acho que até 2008 eu tenho um compromisso com o PT, porque eu fui 
eleito pelo partido. Mas eu estou me questionando muito em relação às 
tendências. Você deixa o essencial pelo acessório. Você não está discutindo 
os grandes problemas do Partido, há falta de formação. Você está entrando 
numa institucionalidade muito grande, onde há uma certa perpetuação dos 
mandatos. Eu acho que a gente está desviando muito daquele objetivo 
fundamental. A tendência que teve  hegemonia, o Campo Majoritário, que, 

                                                 
84 O depoimento de Múcio Magalhães foi coletado, por meio de entrevista exclusiva, no dia 29/12/2006. 
85 O depoimento de João Paulo foi coletado em entrevistas exclusivas, realizadas nos dias 07/01/2007 e 
12/02/2007. 
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na verdade, conseguiu dar a linha do Partido, não estamos mais capacitando 
nossas bases. O Partido está caminhando para ser um partido cada vez mais 
eleitoral. Estamos cada vez mais nos distanciando não só das bandeiras de 
origem, mas das práticas de origem. (JOÃO PAULO) 

 

Discurso e prática não podem estar separados. O discurso pressupõe uma prática. 

Filosoficamente, coloca Hannah Arendt (2005) que: 

 
De qualquer modo, desacompanhada do discurso, a ação perderia não só o 
seu caráter revelador como, e pelo mesmo motivo, o seu sujeito, por assim 
dizer: em lugar de homens que agem teríamos robôs mecânicos a realizar 
coisas que seriam humanamente incompreensíveis. Sem o discurso, a ação 
deixaria de ser ação, pois não haveria ator; e o ator, o agente do ato, só é 
possível se for, ao mesmo tempo, o autor das palavras. A ação que ele inicia 
é humanamente revelada através de palavras; e, embora o ato possa ser 
percebido em sua manifestação física bruta, sem acompanhamento verbal, 
só se torna relevante através da palavra falada na qual o autor se identifica, 
anuncia o que fez, faz e pretende fazer.(ARENDT, 2005, p. 191) 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS ELEITORAIS DE TELEVISÃO 

DAS CAMPANHAS DE JOÃO PAULO -  2000 E 2004 
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1. CHEGANDO AO CORPUS 

 
O que significa a escolha de um corpus? Qual a lógica que move esse olhar para o 

objeto? Antes de iniciar esta parte da análise do corpus, propriamente dita, remonta-se ao 

livro de Michel Foucault, As Palavras e as Coisas – Uma Arqueologia das Ciências Humanas 

(1999), quando o autor elabora uma série de comentários sobre a tela Las Meninas, de 

Velásquez. O filósofo francês chama a atenção para a premissa de que não apenas é possível 

lançar inúmeros olhares sobre o objeto de estudo, mas que as possibilidades de olhares são 

inesgotáveis, que a relação da linguagem com o objeto é infinita, que deve ir além da 

materialidade aparente. O teórico francês descreve inúmeras possibilidades de representações, 

significações, intenções, interpretações e traduções das imagens, sob a suposta ótica do pintor, 

dos personagens e do espectador, que mostram quantos olhares podem ser lançados sobre um 

objeto de estudo.  

Sobre a pintura, na sua materialidade aparente, pode-se dizer que 

 

[...]Velásquez compôs um quadro; que nesse quadro ele se representou a si 
mesmo no seu ateliê, ou num salão do Escorial, a pintar duas personagens 
que a infanta Margarida vem contemplar, rodeada de aias, de damas de 
honor, de cortesãos e de anões; que a esse grupo pode-se muito 
precisamente atribuir nomes: a tradição reconhece aqui dona Maria 
Agustina Sarmiente, ali, Nieto, no primeiro plano, Nicolaso Pertusato, 
bufão italiano. Bastaria acrescentar que as duas personagens que servem de 
modelo ao pintor não são visíveis, ao menos diretamente; mas que podemos 
distingui-las num espelho; que se trata, sem dúvida, do rei Filipe IV e de 
sua esposa Mariana. (FOUCAULT, 1999, p. 11) 

 

Mas Foucault prossegue dizendo que “Esses nomes próprios constituiriam indícios 

úteis, evitariam designações ambíguas; eles nos diriam, em todo o caso, o que o pintor olha e, 

com ele, a maioria das personagens do quadro. Mas a relação da linguagem com a pintura é 

uma relação infinita.”(FOUCAULT, 1999, p. 11-12).  

 
Não que a palavra seja imperfeita e esteja, em face do visível, num déficit 
que em vão se esforçaria por recuperar. São irredutíveis uma ao outro: por 
mais que se diga o que se vê, o que se vê não se aloja jamais no que se diz, 
e por mais que se faça ver o que se está dizendo por imagens, metáforas, 
comparações, o lugar onde estas resplandecem não é aquele que os olhos 
descortinam, mas aquele que as sucessões da sintaxe definem. 
(FOUCAULT, 1999, p. 12) 

 
Ao fazer uma analogia entre uma pintura e um cenário político, ou melhor, entre a 

pintura de Velásquez e o cenário político dos dois momentos eleitorais das campanhas de 
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João Paulo, em 2000 e 2004, vê-se a pertinência de aqui dizer que esta análise é apenas um 

olhar entre infinitos olhares que poderiam ser elaborados sobre o universo eleitoral das 

campanhas de João Paulo. Que, tal qual uma tela, há inesgotáveis formas de analisar o corpus, 

mas que sempre há uma que é prioritária para o pesquisador, de acordo com a metodologia, 

visão de mundo, interpretação, contaminação pela conjuntura em que está inserido, enfim, 

pelas várias interferências sofridas pelo analista. A relação do analista-pesquisador com seu 

objeto de estudo não é neutra, está submetida a diversos condicionamentos. Acredita-se, 

porém, que este trabalho é resultado de um encontro entre o objeto e o pesquisador. 

Dessa forma, fica referendada uma crença de que o sujeito (pesquisador) e o objeto 

(corpus) estão numa relação de imbricação, na qual um influencia o outro. Apesar de e para 

além de todo o rigor científico que se imprime a uma pesquisa deste porte. E esses elementos 

são vitais para que a análise seja inédita, traga um olhar diferente e procure “uma verdade”, 

não “a verdade”. Sobretudo quando se trata de uma pesquisa à luz da Análise de Discurso, 

que mergulha no universo do dito, do não-dito e do já-dito.  

 

Mas, se se quiser manter aberta a relação entre a linguagem e o visível, se se 
quiser falar não de encontro a, mas a partir  de sua incompatibilidade, de 
maneira que se permaneça o mais próximo possível  de uma e de outro, é 
preciso então pôr de parte os nomes próprios e meter-se no infinito da 
tarefa. É, talvez, por intermédio dessa linguagem nebulosa, anônima, 
sempre meticulosa e repetitiva, porque demasiado ampla, que a pintura, 
pouco a pouco, acenderá suas luzes.(FOUCAULT, 1999, p.12 ) 

 

Há uma necessidade premente de aprofundamento do estudo, de ir além das 

aparências, das pinceladas na tela, da análise das palavras como coisas e das coisas enquanto 

palavras, do que é dito nos programas eleitorais pelos vários personagens que estão 

envolvidos nos programas. Afinal, é necessário imprimir um olhar sobre as palavras, na sua 

opacidade, não apenas na sua transparência. Os textos dos programas eleitorais de João Paulo 

(com o suporte das imagens) são analisados no que revelam e escondem, com a consciência 

da infinitude da tarefa, como ensina Foucault. Para isso, é lançada uma luz sobre o cenário 

político de 2000 e 2004, a partir do referencial teórico da Análise de Discurso, que vai 

permitir decifrar as novas estratégias argumentativas e persuasivas do PT, a partir do discurso 

de João Paulo. Mas fica aberta, então, a relação “entre a linguagem e o visível”.  

 

O governo da palavra não é tudo na política, mas a política não pode agir 
sem a palavra: a palavra intervém no espaço de discussão para que sejam 
definidos o ideal dos fins e os meios da ação política; a palavra intervém no 
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espaço de ação para que sejam organizadas e coordenadas a distribuição 
das tarefas e a promulgação das leis, regras e decisões de todas as ordens; a 
palavra intervém no espaço de persuasão para que a instância política possa 
convencer a instância cidadã dos fundamentos de seu programa e das 
decisões que ela toma ao gerir os conflitos de opinião em seu proveito. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 21) 

 

2. PERFIL E ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE 2000  
 

Os programas do horário eleitoral gratuito de televisão de João Paulo, no ano 2000,  

são o reflexo de um PT que ainda era oposição no Recife. João Paulo já havia se candidatado, 

sem sucesso, a prefeito de Jaboatão dos Guararapes, cidade da Região Metropolitana do 

Recife, em 1992, e a prefeito do Recife, em 1996, nesta obtendo uma votação que o deixou 

em terceiro lugar entre os concorrentes, com 17% dos votos válidos.  

Nos anos 90, as disputas eleitorais do Partido dos Trabalhadores para cargos do 

Executivo, em Pernambuco, pareciam representar mais um marcar posição, fortalecer as 

bandeiras de luta do Partido ou demarcar o campo da esquerda, tantos eram os signos 

ideológicos (palavras e imagens) presentes nas campanhas na televisão. Era o que por muito 

tempo se chamou de candidaturas olímpicas. Embora se saiba, desde os Manifesto do Partido 

dos Trabalhadores, que o PT fala em alcançar o poder pela via eleitoral. Ou seja, chegar ao 

poder era um dos objetivos do embrionário partido naquele início dos anos 80.  

No entanto, quando, quatro anos depois, João Paulo foi escolhido pelo Partido para 

disputar a eleição para a Prefeitura do Recife novamente, já havia um modelo que poderia ser 

utilizado: a conquista da Prefeitura de Camaragibe, cidade da Região Metropolitana do 

Recife, pelo petista Paulo Santana. Mais: Camaragibe virou exemplo para o PT, por ganhar 

prêmios ao diminuir os índices de mortalidade infantil, ter implementado o Programa Saúde 

da Família, entre outros. Ou seja, tão perto da capital, o Partido já tinha um modelo de vitória 

e de gestão que estava dando certo. E esse argumento foi explorado nos programas eleitorais 

de 2000. Afinal, nem Luiz Inácio Lula da Silva havia vencido as eleições presidenciais no 

Brasil. 

A campanha de João Paulo assumiu um perfil que ficava entre o PT olímpico, 

opositor, e o PT que tinha chance de chegar ao poder. Essa dubiedade fica explícita nos 

programas eleitorais de televisão, sobretudo no segundo turno, quando João Paulo e o 

candidato à reeleição Roberto Magalhães foram personagens de uma das disputas mais 

acirradas do cenário político pernambucano. João Paulo, representando a coligação Frente de 

Esquerda do Recife, formada pelos partidos PT, PC do B, PCB e PGT, e Roberto Magalhães, 
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defendendo a coligação PFL, PMDB, PSDB, PPB, PRTB, PSC, PSL, PSDC e PTN, uma das 

mais amplas frentes de partidos já vista numa eleição no Estado, protagonizaram um segundo 

turno disputado voto a voto.  

 Os programas do petista mesclam forte descontração e momentos contundentes de 

associação do grupo oponente à Ditadura Militar86, de críticas à gestão de Roberto Magalhães 

e propostas de programas de governo. E muitas peças e cenas de humor, com poemas 

populares e desenhos animados. Assim, os programas do PT enredaram uma contraposição 

entre o trágico e o cômico, a razão e a emoção, o passado e o presente, o velho e o novo, o 

atraso e a esperança. Era sempre um trafegar entre dois pólos, retratado no conteúdo e na 

forma. Mas, sobretudo, foi um programa que explorou muito o humor. 

 Há nos programas de 2000 uma certa liberdade de criação, trazendo quase todos os 

dias uma novidade, em vinhetas, textos, cenários. Era como se fosse um improviso de quem 

não esperava ir tão longe na disputa eleitoral - de um candidato olímpico. Não obstante, essa 

leveza – marcada na estética e nos conteúdos dos programas – ressaltava a forte polarização 

que se buscava entre esquerda e direita. Uma estética dinâmica que serviu ora para colocar um 

véu ora para expor as estratégias discursivas, que pretendiam dizer que João Paulo era o novo, 

o popular, o esquerdista, o que iria trabalhar para a maioria, o que defendia a democracia e a 

liberdade. João Paulo era também o escolhido, no sentido messiânico que a palavra possa 

traduzir.  

Vê-se que ali estavam as bases discursivas de formação do Partido dos Trabalhadores: 

o João Paulo popular, ex-líder comunitário, em muitas cenas de rua, abraçando a população, 

caminhando no meio do povo; o João Paulo sindicalista, com o discurso forte contra Roberto 

Magalhães, denunciando e respondendo de forma contundente às provocações do adversário; 

o João Paulo religioso, messiânico, aquele que tem uma busca constante de um elo entre o 

humano e o divino; e o João Paulo do partido clandestino revolucionário, que retomou os 

arquivos da Ditadura Militar, remexendo num passado que poucos têm coragem de trazer à 

tona. Sem esquecer o João Paulo zen, que brinca com o povo, que dança, que aparece sempre 

com o riso fácil.  

Na campanha de 2000, foi elaborada uma forte estratégia de construção negativa da 

imagem de Roberto Magalhães. As cenas da época da Ditadura Militar eram em preto e 

branco, assim como as cenas que traziam críticas à gestão dele, numa associação clara da 

história política de Magalhães ao Regime Militar. O fundo musical era quase fúnebre, pesado. 

                                                 
86 Período iniciado com um Golpe Militar em 31 de março de 1964 - quando foi deposto o presidente João 
Goulart e assumiu a presidência o general Castelo Branco - até a Abertura Política, consolidada em 1985. 
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Enquanto isso, os poemas populares, por exemplo, produziam - com humor, ambigüidades e 

ironias - uma ridicularização do candidato. Era também, durante os programas, reproduzida 

sua imagem de “violento”, “desleixado”, “arrogante”, “prepotente”. Essa tentativa de 

depreciação apareceu em falas contundentes e indignadas de João Paulo, do candidato a vice-

prefeito, Luciano Siqueira, entre outros, como também de forma bem-humorada nos poemas 

populares criados e narrados pelo ator Cláudio Ferrário, sempre de forma muito descontraída. 

Historinhas de desenhos animados também cumpriam esse papel. Os programas também 

valorizaram muito os depoimentos de pessoas nas ruas e nas comunidades. 

Por outro lado, os programas de João Paulo procuraram tirar proveito de sua história 

de ex-líder comunitário, ex-operário, em oposição a um advogado, de fama nacional, que já 

foi governador do Estado e deputado federal – no caso, o então prefeito Roberto Magalhães. 

Era o trabalhador contra o patrão. O pobre contra a elite. Pouco se falou, no programa da 

Frente de Esquerda do Recife, sobre a história parlamentar de João Paulo e seu desempenho 

na Câmara Municipal do Recife, como vereador, e na Assembléia Legislativa, como deputado 

estadual, inclusive, duas vezes campeão de votos. Houve uma opção em não situar o João 

Paulo parlamentar.  

Nesse processo de polarização entre dois sujeitos políticos, vê-se o intuito de 

preconizar que há dois lados no contexto político-ideológico da sociedade brasileira: um de 

esquerda e outro de direita. Dois lados que são opostos e têm propostas e prioridades 

diferentes: um fala e trabalha para as camadas populares e outro fala e trabalha para as elites. 

Essas duas correntes político-ideológicas disputavam espaço no poder municipal. Um é 

representado por João Paulo e o outro pelo oponente, Roberto Magalhães. Estava instalado o 

jogo político.  

 

Todo ato de linguagem emana de um sujeito que apenas pode definir-se em 
relação ao outro, segundo um princípio de alteridade (sem a existência do 
outro, não há consciência de si). Nessa relação, o sujeito não cessa de trazer 
o outro para si, segundo um princípio de influência, para que esse outro 
pense, diga ou aja segundo a intenção daquele. Entretanto, se esse outro 
puder ter seu próprio projeto de influência, os dois serão levados a gerenciar 
sua relação segundo um princípio de regulação. Princípios de alteridade, de 
influência e de regulação são fundadores do ato de linguagem que o 
inscrevem em um quadro de ação, em uma praxiologia do agir sobre o 
outro. (CHARAUDEAU, 2006, p. 16)  
 

É sob esses enfoques que será analisado o corpus dos 22 programas, cada um com dez 

minutos de duração, veiculados pela coligação Frente de Esquerda do Recife, no segundo 

turno das eleições de 2000. Depois de realizada a transcrição dos programas (em anexo), foi 
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processada a análise das estratégias discursivas que compõem os programas e que 

contribuíram para chegar aos resultados desta pesquisa. Dessa forma, a investigação procurou 

abordar, inicialmente, as categorizações e referenciações87 que dão conta de recriar uma 

identidade negativa para Roberto Magalhães, ao passo que reconstroem uma imagem positiva 

de João Paulo durante os programas. E dessas grandes categorias foi sendo destrinchado como 

se dá o jogo político. Em seguida, a análise discorre acerca dos enunciados, como unidades de 

sentido, sabendo-se que os programas eleitorais são permeados de vários enunciados e 

sujeitos. A ideologia é abordada, em especial, para mostrar como o discurso não verbal 

retoma o discurso verbal, como os contrapontos entre esquerda e direita estão inscritos nos 

programas e de que forma se localizam as mensagens subliminares para demarcar que os dois 

sujeitos estão em campos opostos. Outra estratégia discursiva que emerge e é trabalhada na 

pesquisa é o messianismo na construção da imagem de João Paulo, que é representado em 

determinados enunciados como ‘o escolhido’, ‘o salvador’. Finalmente, a interdiscursividade 

na materialidade verbal e não verbal dos programas eleitorais mostram como a política é um 

campo fértil para trazer outros discursos para o aparentemente novo discurso.  

 

2.1. Categorizações e referenciações  

 

Para estabelecer um método de análise, será formatado um quadro88 que resume as 

posições dos sujeitos (João Paulo e Roberto Magalhães) nos enunciados, a partir de 

categorizações e referenciações elaboradas nos programas eleitorais de João Paulo em 2000. 

São enunciados extraídos de narrações de atores, falas em off de locutores (somente a voz, 

sem a imagem do locutor), textos lidos por apresentadores, depoimentos de João Paulo, do 

candidato a vice-prefeito Luciano Siqueira, do ex-governador do Distrito Federal, Cristóvam 

Buarque, do escritor Ariano Suassuna, do então presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula 

da Silva, do então prefeito de Camaragibe, Paulo Santana, e também da população 

entrevistada nas ruas e nos eventos de mobilização da campanha.  

 

As categorias não são nem evidentes nem dadas de uma vez por todas. Elas 
são mais o resultado de reificações práticas e históricas de processos 
complexos, compreendendo discussões, controvérsias, desacordos. As 
ciências naturais são, assim, um lugar privilegiado onde se pode observar a 

                                                 
87Categorização e referenciação não são estruturas utilizadas tradicionalmente pela Análise de Discurso. Mas são 
nomenclaturas da preferência da pesquisadora, até porque foram termos manipulados nas entrevistas para 
facilitar a compreensão do entrevistado, quando era o caso.   
88 As expressões destacadas no quadro não são, necessariamente, literais. Algumas vezes foi colocado já o 
sentido de expressões literais.  
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dinâmica da categorização e da recategorização e suas evoluções 
lingüísticas e cognitivas. Mais geralmente, a instabilidade caracteriza o 
modo normal e rotineiro de entender, descrever, compreender o mundo – e 
lançar, assim, a desconfiança sobre toda descrição única, universal e 
atemporal do mundo. (CAVALCANTE, RODRIGUES, CIULLA , 2003, p. 
28) 

 
As estratégias discursivas lançam mão de instrumentos para expressar e organizar uma 

atividade cognitiva sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os sujeitos. Vê-se que a 

categorização e a referenciação privilegiam a relação subjetiva e social, extraindo visões de 

mundo publicamente estabelecidas. E isso é refletido no texto, na atividade discursiva dos 

sujeitos. As categorizações e referenciações elaboradas para denominar, nomear João Paulo e 

Roberto Magalhães são, então, retiradas dos discursos que circulam na sociedade.  As pistas 

de acesso são construídas a partir de enunciados que, de alguma maneira, são socialmente 

aceitos.  

 
A análise conseqüente dos processos de referenciação que participam da 
constituição de um mundo discretizado, dotado de factividade e fazendo 
sentido, transforma radicalmente a questão da referência: no lugar de se 
referir a uma ordem de mundo ideal e universal e à sua nomeação, tentamos 
explicitar os diferentes níveis nos quais a referência é produzida pelos 
sistemas cognitivos humanos, utilizando uma ampla variedade de 
dispositivos e de restrições, aqueles das línguas naturais. A entrada é o 
reconhecimento do papel central das práticas lingüistas e cognitivas de um 
sujeito ‘envolvido’, social e culturalmente ancorado, assim como da 
multiplicidade, mais ou menos objetivada, mais ou menos solidificada, das 
versões do mundo que elas produzem. (CAVALCANTE; RODRIGUES; 
CIULLA, 2003, p. 49) 

 

Estas categorizações e referenciações marcadas nos programas eleitorais da Frente de 

Esquerda do Recife foram escolhidas aqui não pelas repetições, mas porque são consideradas 

o ponto de partida para entender, por meio dos sujeitos, como os discursos foram sendo 

construídos. É como se fossem chaves discursivas para iniciar a compreensão do 

aprofundamento da análise.  

 

JOÃO PAULO 

- É o candidato que a criançada mais gosta. 

- É uma pessoa que lutou e luta pela classe pobre 

- É um homem de luta, de caminhada 

- É trabalhador, comprometido com a luta do nosso povo, povo sofrido 

- É um homem preparado, é um homem talhado para fazer uma nova experiência 
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administrativa na cidade do Recife 

- O novo tempo chega com João Paulo 

- Representa uma nova fase para a cidade 

- É um brasileiro que, diferentemente da maioria, surgiu do Brasil Real, o Brasil do 

povo 

- Com João Paulo a cidade será Recifeliz 

- Com João Paulo todas as crianças do Recife terão um futuro melhor 

- João Paulo é que começa a cidadania 

- Em João Paulo se pode confiar 

- Nasceu para a luta  

- Votar em João Paulo é fazer uma declaração de amor ao Recife 

- João Paulo tem propostas concretas para atender a maioria da população 
- É uma pessoa humilde 

- Representa uma candidatura alternativa e mais próxima dos ideais evangélicos, de 

justiça e de moral cristã 

- Representa uma nova cara para o Recife  

- Representa a grande virada para o Recife  

- Representava a luta democrática para construir um sindicalismo novo, moderno, que 
defendia os interesses dos trabalhadores 

- Tem a sua história marcada junto ao movimento social 

- É o candidato mais preparado 

- É a radicalidade da democracia em Recife 

- É participação popular 

- É a possibilidade de setores populares estarem no poder 

- É a certeza da democratização da cidade de Recife 

- Representa uma gestão democrática com a participação das mulheres 

- Tem uma vida pública marcada pela competência, pela lisura e pela defesa dos 
direitos dos cidadãos 

- É um homem preparado, é um homem talhado para fazer uma nova experiência 
administrativa na cidade do Recife 
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ROBERTO MAGALHÃES 

- Candidato que vivia a prometer... Mas não cumpria com nada 

- É aliado com Fernando Henrique Cardoso 

- Roberto Magalhães esqueceu o primeiro emprego, esqueceu os adolescentes e agora 

vai querer nosso primeiro voto 

- Violência e arrogância nunca combinaram com a poesia do Recife 

- Tem “aquele gênio danado” 

- Ele tenta esconder passado  

- E pensa que engana de novo  

- Ele agora quer vender gato por lebre 

- Se faz de cordeiro manso 

- É pau que nasce torto, morre torto 

- Roberto Magalhães é descontrolado 

- Roberto Magalhães é prepotente e governa de modo autoritário e fechado em gabinete

- Está na contramão da história 

- Já perdeu as estribeiras, já voltou ao velho tom 
- Não está acostumado a ouvir, ceder, acatar, respeitar a vontade do povo 

- Age de maneira desrespeitosa com João Paulo  

- Está desesperado 

- Prega o medo 

- Dissemina o ódio 

- É truculento 

- Governa de costas para o povo 

- É desleixado 

- Age com descaso, omissão 

- É um velho cacique 

- É violento 

- É descuidado 

- É incompetente 

- Ele não conhece o povo do Recife, não conhece o sofrimento do povo do Recife. 

- Ele reprimia o movimento operário  
- É omisso com o povo pobre da cidade 

- É mentiroso 
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- Tenta enganar a opinião pública 

- Dá péssimos exemplos 

- Não tem caráter 

- Faz uma campanha de difamação contra João Paulo 

- Espalhando medo e o preconceito na cidade 

- Ele não se conforma de ver um trabalhador ocupar a cadeira do prefeito do Recife 

- Joga sujo para evitar a vitória do povo. 

- É um bastião da ditadura, é autoritário 

 
Essas nomeações foram construídas pela produção de diversos gêneros discursivos 

(poemas, desenhos animados, depoimentos, paródias de cantigas de roda) que circularam 

dentro dos programas eleitorais de João Paulo. Sabendo-se que as categorizações e 

referenciações emergem de um contexto, que para serem geradas e entendidas dependem de 

conhecimentos de mundo e competências cognitivas similares e partilhadas, então essas 

nomeações fazem parte do jogo político, da realidade da campanha, da história política dos 

candidatos. Ou seja, a publicidade e o marketing político elaboram um tratamento adequado a 

um já-dito. São versões publicamente aceitas, ou melhor, partilhadas, que pode ser por uma 

maioria ou uma parcela da população.  Até porque “não se pode deixar a palavra para o 

locutor apenas. O autor (o locutor) tem seus direitos imprescritíveis sobre a palavra, mas 

também o ouvinte tem seus direitos, e todos aqueles cujas vozes soam na palavra têm seus 

direitos (não existe palavra que não seja de alguém).” (BAKHTIN, apud BRAIT, 2005, p. 

203) 

 Por isso, a comunicação da campanha preocupa-se em mesclar essas categorizações e 

referenciações entre as falas de vários sujeitos-personagens do cenário político, a fim de 

referendar o que é dito por vários enunciadores ou locutores. Quando se nomeia Roberto 

Magalhães como violento, prepotente, arrogante, por exemplo, é com base em episódios 

ocorridos antes e durante o período eleitoral. Foi amplamente divulgado, inclusive pela 

Imprensa e organizações de defesa dos Direitos Humanos, a invasão da redação do Jornal do 

Commercio pelo então prefeito Roberto Magalhães, no ano 2000, que, armado, supostamente 

chegou a ameaçar um colunista social porque publicou nota que lhe desagradou. 

 Também foi divulgada na Imprensa a versão da líder comunitária do Bairro de Jardim 

Uchôa, Maria da Penha, que teria sido agredida fisicamente pelo prefeito, antes do período 

eleitoral, em virtude de divergências no encaminhamento de construção de creche e escola em  
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uma comunidade.  A líder teve espaço privilegiado no programa de João Paulo para narrar, 

com detalhes, o fato sob sua ótica. E, finalmente, durante um evento de campanha, ainda no 

primeiro turno, Roberto Magalhães foi fotografado fazendo gestos obscenos para militantes 

de uma candidatura oponente. Inclusive essa imagem foi exaustivamente explorada pelos 

programas da Frente de Esquerda do Recife no segundo turno. Como se vê, a comunicação e 

o marketing apenas puxaram um fio de novelo para desvendar uma memória e um discurso já 

em circulação.   

 Na outra ponta, está João Paulo com uma história que por si só comove a população: 

um homem de origem simples que chegou a ser deputado estadual. Sem contar que foi líder 

comunitário, operário, sindicalista, fundador da CUT e do PT no Estado e vereador. Pesa em 

seu favor o fato de ser considerado um defensor dos oprimidos, sobretudo depois que obteve 

projeção nacional ao quebrar costelas e ficar internado em hospital durante um embate entre 

policiais militares e moradores da comunidade de Sítio Grande, no bairro da Imbiribeira, no 

Recife, quando era deputado estadual e defendia os moradores contra ação da polícia para 

desapropriação de terra. E mais: João Paulo não contava com qualquer desgaste público na 

sua imagem. Referenciar e categorizar o petista para a construção de uma identidade positiva 

era mais um reforço de discurso, que, aliás, os programas souberam valorizar. 

 Alguns trechos dos programas abrem caminhos para entender como os dois políticos 

foram nomeados nos enunciados em diversos gêneros:  

 
Depoimento do escritor Ariano Suassuna, em programa veiculado em 12/10/2000 à noite 

e 13/10/2000 à tarde:  

“Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países. O país oficial e o país real. O 

país oficial é o país dos poderosos. João Paulo é um brasileiro que, diferentemente da 

maioria, surgiu do Brasil Real, o Brasil do povo. E este Brasil está precisando de tomar as 

rédeas da nação, para corrigir quinhentos anos da secular injustiça que tem sido cometida 

com o povo brasileiro. Essa, pra mim, é a grande significação da extraordinária vitória de 

João Paulo no Recife”.  

 
João Paulo pertence e representa o Brasil que não é dos poderosos, é do povo. João 

Paulo e o povo fazem parte do “Brasil real”. O “país oficial” é o país dos que são responsáveis 

por “quinhentos anos da secular injustiça que tem sido cometida com o povo brasileiro”, dos 

que instalaram a Ditadura Militar no Brasil, enfim, dos que fazem parte do grupo representado 

por Roberto Magalhães, da direita. Mas João Paulo pode “corrigir isso”, tomando “as rédeas 
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da nação” junto com o povo.  Isso dito por um intelectual, um escritor conhecido 

nacionalmente é bem representativo para a construção da identidade positiva de João Paulo, 

porque legitima o petista a administrar a cidade, mesmo sem experiência administrativa, 

mesmo sem escolaridade de nível superior (crítica que circulou durante a campanha, utilizada 

pelos adversários).   

 

Depoimento de João Paulo, durante o programa dos dias 12.10.2000 à noite e 13.10.2000 

à tarde:  

“Esse segundo turno está engasgado na garganta dos poderosos. Deixou Roberto Magalhães 

mais descontrolado ainda. As urnas calaram a prepotência e deram um basta ao modo 

autoritário de se governar fechado em gabinete. Um modelo ultrapassado que vai ser 

enterrado de uma vez. E sabe por quê? Porque o Brasil inteiro está mudando. E o Recife não 

pode ficar na contramão da história. Fique tranqüilo. Estamos juntos e no caminho certo”. 

 

João Paulo chama Roberto e o grupo dele de “poderosos”, no sentido negativo da 

palavra, de quem não está do lado do povo. E ficou “mais descontrolado ainda”, reforçando 

que um homem público não pode perder o controle das situações, ou então não está apto para 

administrar. “Prepotência”, “modo autoritário de se governar fechado em gabinete” são 

expressões que categorizam um político distanciado do povo, e as urnas ‘calaram isso’ no 

primeiro turno, levando ao segundo turno um candidato e que ‘vai governar com o povo’. Que 

vai implementar um novo modelo, não o modelo de Roberto Magalhães, que está 

“ultrapassado”  e “vai ser enterrado de uma vez”. Isso dito pelo próprio João Paulo, como 

alguém que está denunciando ao povo as práticas desaprovadas do pefelista. 

 
Depoimento de rapaz, na rua, exibido no dia 16/10/00, à noite:  

“Uma grande vitória do povo trabalhador, da classe operária, dos estudantes, dos 

aposentados, sem vez e sem voz. Nós vamos conseguir colocar João Paulo na prefeitura. Com 

certeza.” 

 
A ida de João Paulo ao segundo turno é “uma vitória do povo trabalhador, da classe 

operária, dos estudantes, dos aposentados, sem vez e sem voz”. É a identidade do petista 

como ‘homem do povo’, dito por uma pessoa simples nas ruas da cidade. 

 
Depoimento do candidato a vice-prefeito, Luciano Siqueira, que foi ao ar no dia 
13.10.2000 à noite:  
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“Eles não tomam jeito mesmo. Mal o guia começou e as baixarias, as mentiras tomaram 

conta. Estamos fazendo um programa bonito, alegre, apresentando propostas, mostrando as 

diferenças entre os candidatos, esclarecendo o eleitor. Mas eles insistem em baixar o nível e 

de maneira desrespeitosa para com João Paulo. É desespero, o medo de perder. Essa gente 

não está acostumada a ouvir, ceder, acatar, respeitar a vontade do povo. Não medirá 

esforços para caluniar. Ainda bem que você conhece João Paulo. E sabe que pode confiar. É, 

Roberto Magalhães disse que ia mostrar sua verdadeira cara no segundo turno. Está 

mostrando mesmo!” 

 
O vice-prefeito utiliza expressões contundentes, como “baixarias”, “mentiras”, 

“desespero”, “medo de perder” para recriar uma identidade negativa para Magalhães, como 

um fraco, uma pessoa sem classe, sem equilíbrio. E ainda nomeia ele e seu grupo, 

pejorativamente, de “essa gente”, que “não está acostumada a ouvir, ceder, acatar, respeitar a 

vontade do povo”. Os verbos ouvir, ceder, acatar, respeitar são caros a um discurso que 

defende um sistema democrático de governo, que ‘não é o de Roberto Magalhães e “sua 

gente”’, ‘que governa de costas para o povo’(frase repetida em alguns momentos dos 

programas eleitorais em referência a Magalhães).  Por outro lado, o mesmo texto preocupa-se 

em enaltecer a imagem de João Paulo e seu grupo político, nos quais se pode “confiar”, que 

fazem “um programa bonito, alegre, apresentando propostas, mostrando as diferenças entre os 

candidatos, esclarecendo o eleitor”. 

 

Depoimento do bispo Robson Cavalcante, da Igreja Anglicana, durante encontro de 

religiosos em apoio a João Paulo, no programa dos dias 15/10/2000 à noite e 16/10/00 à 

tarde:  

“Todos nós conhecemos João Paulo como uma pessoa que tem uma vida transparente, uma 

vida ética, coerente, sempre na mesma posição, e os cristãos reputam como sendo um aliado 

preferencial em razão de sua biografia e sua coerência.” 

 

Aqui, o discurso de um religioso categoriza João Paulo como um aliado dos “cristãos”, 

porque tem uma vida transparente, uma vida ética, coerente”, num sentido pessoal e político.  

 

Fala de jovem na rua, veiculado nos dias 15/10/00 à noite e 16/10/00 à tarde:  
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“O desespero, né?, do do Roberto Magalhães, da Jane, dessas críticas, né?, que é puro 

resquício da ditadura, de um bastião da ditadura, que é Roberto Magalhães, uma pessoa 

autoritária.”  

Há nessa fala uma categorização e referenciação explícitas para associar Roberto 

Magalhães à Ditadura Militar.  É chamado de “bastião”, defensor, baluarte da ditadura, um 

“autoritário”, referendado, dessa vez, por um jovem entrevistado na rua.  

 

Fala de João Paulo durante debate na TV Guararapes, veiculado no programa do dia 

17/10/2000 à noite, sob a edição de um bloco intitulado “Incompetência”:  

“Ele não conhece o povo do Recife. Não conhece o sofrimento do povo do Recife. Ele não 

conhece as pessoas que estão sem habitação, sofrendo. Que estão sem o saneamento básico, 

que estão sem o direito à saúde, porque um governo que ‘incenera’ mais de um milhão e 

seiscentos mil de medicamentos, por ter deixado velho, isso é na realidade é não conhecer o 

problema do povo.”   

As repetições das palavras ‘não’ e ‘sem’ no texto, já criam, por si só, uma mensagem 

negativa. Quando se refere a Roberto Magalhães reforça uma identidade negativa de 

‘incompetente’ e de quem ‘não conhece o povo’. Dois enunciados que são retomados em 

vários trechos dos programas eleitorais.  

 

Locutor apresenta a líder comunitária Maria da Penha, que denunciou Roberto 

Magalhães por agressão em 2003, no programa veiculado no dia 20/10/2000:  

“Esta é Maria da Penha, uma líder comunitária que já sentiu o peso da mão do violento 

Roberto Magalhães. Seu crime foi questionar a competência do prefeito na construção de 

uma escola no Jardim Uchoa. Na mesma rua da creche que apresentou rachaduras, antes 

mesmo de ser inaugurada. Maria da Penha foi agredida por denunciar mais uma obra sem 

futuro. Dinheiro jogado fora pela incompetência de Roberto Magalhães.” 

Mais uma vez a estratégia discursiva de chamar o pefelista de violento e incompetente. 

Dessa vez por meio de uma denúncia de uma líder comunitária, alternando com imagens de 

jornais que publicaram a suposta agressão do então prefeito à líder comunitária.  

 

Depoimento de Silvia Camurça (Abong/SOS Corpo), uma das participantes do evento de 

apoio de organizações sociais a João Paulo, que foi ao ar em 20/10/2000:  

“É João Paulo porque ele é a radicalidade da democracia em Recife. É treze.” 
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Pela linguagem proferida, vê-se que a intenção é colocar João Paulo como aliado dos 

movimentos sociais, que são mais exigentes quanto à adesão às teses teóricas das esquerdas. 

Não basta ser o popular, o humilde, o esquerdista, ele tem compromisso em instaurar um 

sistema político-ideológico que vai dar conta de teorias defendidas pelo socialismo, que chega 

a uma fase que implementa a democracia radical, ou seja, plena. 

 

Poema veiculado no programa dos dias 12/10/2000 à noite e 13/10/2000 à tarde, narrado 

pelo ator Cláudio Ferrário (de forma bem descontraída):  

 
“Eita, lá vem o seu Roberto 

Com aquele gênio danado 

Ele tenta esconder o  passado  

E pensa que engana de novo. 

Pega leve, seu Roberto 

O povo não é besta não 

Já conhece a reza certa 

Pra não ver assombração. 

Ele agora quer vender gato por lebre 

Se faz de cordeiro manso e avestruz chama de porco 

Cuidado, seu Roberto 

Essa doença dá febre 

Pois pau que nasce torto, morre torto” 

 

Ditos populares são retomados aqui para desqualificar a imagem de Magalhães, por meio de 

ironias, ambigüidades e metáforas: ‘ter gênio danado’, ‘vender gato por lebre’, e ainda é ‘pau 

que nasce torto e morre torto’. Ou seja, tem gênio danado, porque é o truculento, o violento.  

Vende gato por lebre, uma vez que é um advogado, mas invade a redação de jornal para 

supostamente ameaçar um colunista social, e também agride uma líder comunitária (como foi 

publicizado nos programas da Frente de Esquerda). Também vende gato por lebre porque é 

um político que já foi até governador, mas deixa estragar medicamentos para os pobres 

(denunciado por João Paulo no debate da TV Guararapes). E, finalmente, pau que nasce torto, 

é como o ultimato para a história política dele: não tem mais jeito (relembra o depoimento de 

Luciano Siqueira que fala: “temos que enterrar esse passado”). Outra expressão que 

categoriza o político de forma irônica, tentando ridicularizá-lo é “Seu Roberto”. É recorrente 
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nos textos dos programas nomeá-lo de Seu Roberto ou Doutor Roberto. A pretensa atribuição 

de autoridade e intimidade a sua figura é, na verdade, uma ironia. Afinal, ‘um doutor, um 

senhor agindo com truculência, violência, administrando mal a cidade!’. O gênero ‘poema 

popular’, narrado por Cláudio Ferrário, com humor, se presta bem a essa estratégia.  

 

2.2. Os enunciados e os sujeitos  

 

 Como se vê, esses enunciados que permeiam a materialidade do discurso dos 

programas eleitorais de televisão de João Paulo remetem a um princípio norteador da análise: 

são observados sob um olhar, a partir de uma determinada conjuntura que pode aparentemente 

estar fora ou dentro do momento eleitoral, mas de alguma maneira entrelaçado a ele. Por isso, 

jamais haverá um sentido acabado, determinado ou definido a priori ou a posteriori. Há um 

sentido que vai emergindo de acordo com as adesões teóricas escolhidas aqui. O que é certo e 

esperado é a perspectiva de que a observação vai considerar o contexto e suas implicações 

sobre o objeto de análise. Porque 

 

Com efeito, todo ato de enunciação é fundamentalmente assimétrico: a 
pessoa que interpreta o enunciado reconstrói seu sentido a partir de 
indicações presentes no enunciado produzido, mas nada garante que o que 
ela reconstrói coincida com as representações do enunciador. Compreender 
um enunciado não é somente referir-se a uma gramática e a um dicionário, é 
mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, raciocinar, construindo 
um contexto que não é um dado preestabelecido e estável. A própria idéia 
de um enunciado que possua um sentido fixo fora de contexto torna-se 
insustentável.[...] O que se quer dizer é que, fora de contexto, não podemos 
falar realmente do sentido de um enunciado[...](MAINGUENEAU, 2002, p. 
20)  

 

E, nesse universo de enunciados que compõem os programas eleitorais de João Paulo, 

deve-se levar em consideração a materialidade verbal, tendo como suporte a materialidade 

não-verbal, o contexto político e histórico e a relação entre os sujeitos falantes. Como defende 

Bahktin, é pertinente investigar os textos como um conjunto de signos ideológicos, portanto, 

permeados de sentidos produzidos pelos sujeitos e, ás vezes, á revelia deles. “O discurso só é 

discurso enquanto remete a um sujeito, um EU, que se coloca como fonte de referências 

pessoais, temporais, espaciais e, ao mesmo tempo, indica que atitude está tomando em relação 

àquilo que diz e em relação a seu co-enunciador (fenômeno de ‘modalização’).” 

(MAINGUENEAU, 2002, p. 55)  
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 Em Arqueologia do Saber (2005b), Foucault discorre sobre uma premissa: o 

enunciado sempre tem filiação histórica. O autor defende que  

 

Não é preciso, pois, conceber o sujeito do enunciado como idêntico ao autor 
da formulação, nem substancialmente, nem funcionalmente. Ele não é 
causa, origem ou ponto de partida do fenômeno de articulação escrita ou 
oral de uma frase; não é, tampouco a intenção significativa que, invadindo 
silenciosamente o terreno das palavras, as ordena com o corpo invisível de 
sua intuição; não é o núcleo constante, imóvel e idêntico a si mesmo de uma 
série de operações que os enunciados, cada um por sua vez, viriam 
manifestar na superfície do discurso. É um lugar determinado e vazio que 
pode ser efetivamente ocupado por indivíduos diferentes; mas esse lugar em 
vez de ser definido de uma vez por todas e de se manter uniforme ao longo 
de um texto, de um livro ou de uma obra, varia – ou melhor, é variável o 
bastante para poder continuar idêntico a si mesmo, através de várias frases, 
bem como para se modificar a cada uma..[...] (FOUCAULT, 2005b, p. 107) 

  

Assim, os enunciados dos programas de João Paulo não são dados. São construídos a 

partir do que os enunciadores pretendem dizer e o que os sujeitos representam no jogo 

político-ideológico. Por mais que haja uma ‘maquiagem’ nos programas, promovida pela 

linguagem publicitária e as estratégias de marketing político, os enunciados só fazem sentido 

porque estão entrelaças num contexto social, cultural, político e ideológico.  

 

O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações 
entre elementos variáveis, autorizando assim um número talvez infinito de 
modelos concretos); é uma função de existência que pertence, 
exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, 
pela análise ou pela intuição, se eles ‘fazem sentido’ ou não, segundo que 
regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que espécie de ato 
se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). (FOUCAULT, 
2005b, p. 98) 

 

2.3. As marcas ideológicas 

 

Parece redundante, mas é imperativo aqui ressaltar que todos os componentes que 

fazem parte de uma peça de campanha como os programas eleitorais – depoimentos, jingles, 

cenários, entre outros - têm sobre eles, impregnada, perpassada, a ideologia.  A palavra não é 

inocente. O discurso não é inocente. Até porque, “As formações discursivas89 são a projeção, 

na linguagem, das formações ideológicas.”(Orlandi, 2006, p. 17). Ainda mais quando se está 

                                                 
89 “Chamamos então formação discursiva aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 
posição dada numa conjuntura dada, determina o que pode e deve ser dito. Portanto as palavras, proposições, 
expressões recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas.” (Orlandi, 2006, p. 17) 
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decifrando o discurso político. Tudo que é dito num programa político tem um peso 

ideológico, á vezes intencional, às vezes não. “As palavras, expressões, proposições adquirem 

seu sentido em referência às posições dos que as empregam, isto é, em referência ás 

formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem.”(Orlandi, 2006, p. 17). É, 

portanto, na interação e no contexto que as palavras adquirem sentido ideológico. 

 
Os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre uma 
consciência individual e uma outra. E a própria consciência individual está 
repleta de signos. A consciência só se torna consciência quando se 
impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, conseqüentemente, somente 
no processo de interação social. (BAKHTIN, 2004, p. 34) 

 

Os estudos de Bakhtin sobre os signos e a ideologia são apropriados para o estudo do 

discurso de campanha por meio das peças desenvolvidas pela propaganda e o marketing 

político.  As teorias do autor russo, baseadas no marxismo histórico, mostram que a palavra e 

o discurso são a manifestação mais pura da ideologia. Ou a revelam ou aparentemente a 

escondem, mas ali está a ideologia. Daí não poder negligenciar a importância do contexto 

histórico e sociopolítico na interpretação dos signos. Em que pesem outros signos que 

acompanham o discurso – no caso dos programas eleitorais, a linguagem não-verbal, por 

exemplo – a palavra está sempre dotada de ideologia.  

 

É preciso fazer uma na análise profunda e aguda da palavra como signo 
social para compreender seu funcionamento como instrumento da 
consciência. É devido a esse papel excepcional de instrumento da 
consciência que a palavra funciona como elemento essencial que 
acompanha toda criação ideológica, seja ela qual for. A palavra acompanha 
e comenta todo ato ideológico. Os processos de compreensão de todos os 
fenômenos ideológicos (um quadro, uma peça musical, um ritual ou um 
comportamento humano) não podem operar sem a participação do discurso 
interior. Todas as manifestações da criação ideológica – todos os signos 
não-verbais – banham-se no discurso e não podem ser nem totalmente 
isolados nem totalmente separados dele. Isso não significa, obviamente, que 
a palavra possa suplantar qualquer outro signo ideológico. (BAKHTIN, 
2004, p. 37)  

 

A predominância da cor vermelha nos cenários e a apologia ao uso da camisa 

vermelha – como “vermelho é a cor da virada”, “vista a sua camisa vermelha” - remontam à 

cor do PT, ao símbolo do Partido Comunista, dos partidos de esquerda.  É importante frisar 

que esse signo foi abundantemente trabalhado nos programas de João Paulo. A tão falada 

“onda vermelha” foi considerada um ícone da campanha, um símbolo, uma representação do 

novo, da mudança, do que é de esquerda. E ganhou as ruas do Recife nos eventos de João  
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Paulo e no dia da eleição, vestindo militantes e simpatizantes da candidatura. Esse fato foi 

amplamente difundido pela Imprensa local.  

Um dos trechos da campanha que mais lança luz sobre a força desse signo foi 

materializada no texto narrado pela atriz pernambucana Lívia Falcão, durante o programa dos 

dias 12/10/2000 à noite e 13/10/2000 à tarde. Ela aparece em um cenário com a imagem de 

uma estrela vermelha, sem contorno. Lívia está de roupa comum e à medida que vai falando, 

vai abrindo uma camiseta toda vermelha que está dobrada em suas mãos. No final, há um 

corte de cena e ela já aparece vestida com a camiseta vermelha, lisa, sem inscrições, sem 

estrela, sem logomarca.  

 
Texto narrado por Lívia Falcão:  

“Gente, eu vim aqui fazer um convite pra vocês. Eu vim convidar todo mundo que quer 

transformar essa cidade a vestir essa camisa. Não é linda? Não, e o melhor é que ela 

combina com tudo. Combina com qualidade de vida, com moralidade, com transparência, 

com eficiência e mudança. Lisinha, super básica...Engraçado, né? Não tem nenhum nome 

escrito e quer dizer tanta coisa. Quer dizer virada, coragem, competência, honestidade, 

transformação. Eita, transformação tá na moda. Experimente. Isso não é só uma camisa. Isso 

é uma causa. Uma linda causa, que vai cair muito bem em você. Juntos vamos mudar o futuro 

da nossa cidade. A gente tá fazendo história e ninguém pode deixar de votar no dia 29. Em 

janeiro começa um novo século e também uma nova fase para a nossa cidade. Com João 

Paulo na prefeitura”. 

 

A primeira associação que o texto faz ao vermelho é que significa transformação, 

“transformar a cidade do Recife”. O verbo transformar remonta ao novo, à mudança. É uma 

palavra muito utilizada pelos movimentos progressistas no mundo inteiro, para significar um 

contraponto ao conservadorismo, ao que é reacionário. Depois vem a utilização da metáfora 

“ela combina com tudo”. Na verdade, não se está falando da camiseta, mas do vermelho, que 

significa uma proposta de transformação, de uma candidatura que combina com o povo, com 

os empresários, com as crianças, com as pessoas que querem um Recife melhor, enfim, 

“combina com tudo”. Além disso, “combina com qualidade de vida, com moralidade, com 

transparência, com eficiência e mudança”. E ainda mais “é lisinha, super básica”, ou seja, 

João Paulo é simples, é um homem do povo, é popular, “combina com tudo”.  

Quando o texto proclama que a camiseta “não tem nenhum nome escrito e quer dizer 

tanta coisa”, há a referência ao vermelho como símbolo de uma ideologia, que é de esquerda e 
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que representa um fazer tudo o que Roberto Magalhães e o grupo considerado de direita não 

fizeram por Recife. É um novo tempo que pode começar a partir da adesão a uma bandeira 

ideológica que nunca teve experiência administrativa na cidade do Recife. Quando diz “não 

tem nenhum nome escrito e quer dizer tanta coisa”, mostra que essa bandeira é até maior e 

está acima do PT.  Ora, a camisa não tem inscrição, não quer dizer que é do PT, mas o que 

João Paulo representa, que é “virada”, “coragem”, “competência”, “honestidade”, 

“transformação”. João Paulo, afinal, está acima do bem e do mal. Surge novamente a palavra 

transformação, que “está na moda”: a experiência do PT em Camaragibe foi muito explorada 

pelos programas petistas como um modelo a ser seguido. Finalmente, o texto declara, 

quebrando a expectativa construída pela linguagem metafórica, que “Isso não é só uma 

camisa. Isso é uma causa”. Chegou então a hora de dizer “a gente tá fazendo história e 

ninguém pode deixar de votar no dia 29”. Será a primeira vez que um candidato de esquerda 

tem chance de chegar ao mais alto cargo do poder executivo municipal no Recife, desde a 

gestão de Pelópidas Silveira. E conclui: “Em janeiro começa um novo século e também uma 

nova fase para a nossa cidade. Com João Paulo na prefeitura”. Nada como uma nova era, um 

novo século para vir um ‘salvador’, que representa o diferente, uma nova proposta, uma boa-

nova para a cidade, rompendo com o atraso, com tudo que representa o negativo. 

 

O vermelho também é simbolizado no programa veiculado nos dias 15/10/2000 à 

noite e 16/10/00 à tarde: Loc. (voz masculina):  

“E lá vem a onda vermelha, tomando conta da cidade. Nesta terça-feira, grande caminhada 

da vitória, com João, Lula, Luciano e você, que quer mudar o Recife. Concentração a partir 

das três da tarde, na Praça do Oswaldo Cruz, do Bairro da Boa Vista. Venha de vermelho e 

participe dessa festa do futuro do Recife. É João. É o treze.” 
 

A convocação para a caminhada reforça o vermelho, a onda vermelha, “lá vem a 

onda”. É como se dissesse ‘você não pode ficar aí parado’. Onda é um substantivo que 

significa “grande quantidade algo, que aflui, se espalha ou derrama”90. No sentido popular, 

onda significa algo que arrasta, que simboliza “ir na onda”, sem saber porque está indo. Mas a 

palavra vermelha, onda vermelha, abre o sentido para lembrar que não é qualquer onda, é a 

onda da esquerda, das pessoas que querem transformação, um novo tempo. E para ir nessa 

onda, as pessoas têm que ir de vermelho, claro, se não ficam de fora dessa novidade que está 

arrastando os recifenses:  “Venha de vermelho e participe dessa festa do futuro do Recife”. 
                                                 
90 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Editora Objetiva, Rio de Janeiro: 2001.p. 2064 
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E no dia 19/10/2000, durante uma convocação para a participação de uma caminhada 

das mulheres: Loc. (voz masculina):  

“As mulheres do Recife vão levar seu apoio para João Paulo. Nesta sexta-feira, caminhada 

das mulheres com João Paulo, o prefeito que o Recife quer. Concentração na Câmara de 

Vereadores, a partir das três da tarde. Reúna as amigas, vista-se de vermelho e venha 

participar desta caminhada rumo ao futuro do Recife.” 

 

Como se observa, a “onda vermelha” foi pontuada em diversos momentos dos 

programas eleitorais, que, pela repetição, tornou-se um símbolo da campanha de João Paulo. 

Tanto que em outras candidaturas do PT em Pernambuco, depois do ano 2000, a Imprensa 

frisava que determinado candidato não decolou, não empolgou a militância, “não repetiu a 

onda vermelha”.  

 

Outro exemplo foi a chamada, veiculada no dia 12/10/2000, para o programa que traria 

a cobertura de uma carreata da Frente de Esquerda do Recife: Locutor (voz masculina):  

 “E à noite, mais atrações para você. O Recife ficou vermelho de felicidade. É a carreata de 

dignidade.” 

 

O vermelho se transformou em adjetivo para categorizar o que é bom, o que traz 

felicidade. Há um deslocamento do dito popular “ficou vermelho de vergonha” para o 

“vermelho de felicidade”. O vermelho não é mais o temido símbolo dos partidos comunistas 

que foram estigmatizados pela contra-propaganda, que difundiu a idéia, durante a Guerra Fria, 

de que ‘comunista come criancinhas’. Agora o vermelho quer dizer “dignidade”. Quer dizer 

tudo que é positivo para a felicidade das pessoas. Como sugeriu Bakhtin, esses signos não-

verbais são banhados pelo discurso “e não podem ser nem totalmente isolados nem totalmente 

separados dele.”  

 

Todavia, um instrumento pode ser convertido em signo ideológico: é o caso, 
por exemplo, da foice e do martelo como emblema da União Soviética. A 
foice e o martelo possuem, aqui, um sentido puramente ideológico. Todo 
instrumento de produção pode, da mesma forma, se revestir de um sentido 
ideológico: os instrumentos utilizados pelo homem pré-histórico eram 
cobertos de representações simbólicas e ornamentos, isto é, de signos. Nem 
por isso o instrumento, assim tratado, torna-se ele próprio um signo. 
(BAKHTIN, 2004, p. 32) 
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Porque “A palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da 

palavra é absorvida por sua função de signo.(...) A palavra é o modo mais puro e sensível da 

relação social.” (BAKHTIN, 2004, p. 36). A campanha política, tal como outras formações 

discursivas, utiliza as palavras de acordo com o contexto no qual está inserida, o momento 

histórico, o lugar de fala dos sujeitos, a finalidade, as estratégias, enfim, elementos 

valorizados e imprescindíveis para a Análise de Discurso. Assim, “A palavra está presente em 

todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação.”(BAKHTIN, 2004, p. 38) 

O depoimento do ex-governador do Distrito Federal, Cristóvam Buarque, no programa 

veiculado nos dias 15/10/2000 à noite e 16/10/00 à tarde, revelam outras marcas ideológicas 

verbais no discurso da Frente de Esquerda do Recife. Ele aparece em imagem colorida num 

quadro. Em outro quadro menor, simultaneamente, aparecem cenas de violência, imagens em 

preto e branco com crianças e adultos fugindo da polícia, que prende pessoas nas ruas. São 

cenas, supostamente, de repressão à ocupação de terras, com pessoas algemadas, policiais 

batendo em homens com cacetete, em cavalarias, gente sendo carregada pela polícia como se 

estivesse desmaiada, carro tanque nas ruas. Essa cena é recorrente em vários programas, mas 

não há uma explicação lógica para elas, um crédito sobre onde ocorreram ou em que data, e 

de que se tratavam. A finalidade é sempre para associar a violência à imagem de Roberto 

Magalhães, assim como as imagens da Ditadura Militar. Muitas vezes, quando essas cenas 

vão ao ar terminam com a superposição da imagem de João Paulo fazendo gesto obsceno para 

militantes opositores durante um evento público na orla da Praia de Boa Viagem.   

 

Depoimento de Cristóvam Buarque: 

“As forças conservadoras brasileiras cometeram muitos crimes contra o nosso povo. Mas 

talvez o maior desses crimes tenha sido usar a mentira como forma de ficar no poder. E entre 

essas mentiras, a tentativa de assustar o povo. Como se o povo tivesse medo de políticos 

honestos. De políticos comprometidos com os interesses do próprio povo. Mas o povo, o povo 

não é ingênuo. O povo sabe diferenciar quem é que rouba, quem é que governa para os ricos 

e quem é que pode governar para os pobres, com criatividade a serviço do povo. Por isso, o 

povo de Recife não pode ir atrás de ameaças, como se tivesse medo daqueles que podem 

trazer uma nova cara para Recife. Aqui, essa nova cara chama-se João Paulo.”  

 

Começar o depoimento com “forças conservadoras brasileiras” já marca o lugar do 

discurso com forte conotação ideológica. Declarar que há “forças conservadoras” é admitir 

que há forças político-ideológica de direita e, logicamente, de esquerda. “Forças 
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conservadoras” que “cometeram crimes”, como as torturas, prisões e mortes durante a 

Ditadura Militar.  “Usar a mentira como forma de ficar no poder” faz um paralelo entre as 

omissões dos desmandos da Ditadura Militar e a contra-propaganda que ocorreu durante o 

período eleitoral de 2000, dando conta que com João Paulo a anarquia seria instalada no 

Recife. No texto, João Paulo é categorizado como político honesto, político comprometido 

com os interesses do próprio povo. E contrapõe os dois lados: as forças conservadoras 

governam “para os ricos” e as forças progressistas governam “para os pobres”. Chama a 

atenção também a repetição exagerada da palavra “povo” no depoimento. Na verdade, povo 

ora nomeia o próprio João Paulo ora nomeia a população pobre, numa identificação de João 

Paulo com o leitor, com o povo. A expressão “o povo de Recife não pode ir atrás de 

ameaças”, significa João Paulo não se intimidar nem a população temer votar no petista. 

 

2.4. O messianismo 

Quando entram em cena estratégias para colocar João Paulo como competente, 

preparado, aquele que vai mudar o Recife, que vai administrar com o povo, que lutou e luta 

pelas classes pobres, observa-se a adoção, em vários momentos, de um recurso que não é 

novo na política brasileira: o messianismo. As materialidades verbais e não verbais dos 

programas compõem um poderoso reforço para situar o petista como o escolhido, o 

salvador do povo. Generalizando, faz parte do imaginário dos brasileiros a crença de que 

sempre surgirá um salvador da pátria, seja na política, no esporte, nos serviços de 

utilidade pública. Essa fé popular que mistura o profano e o religioso tem origem na 

História do país.  

A história do Brasil traz em eu bojo características flagrantes desse 
imaginário mítico-religioso que tem interferido nos destinos políticos do 
país. Desde o seu descobrimento, os portugueses já aqui vinham com a 
esperança de encontrar o Paraíso Terreal. A colonização, portanto, foi feita 
sob bases de catequização: a Igreja e o Estado caminharam pari passu até a 
Proclamação da República; no entanto, a República não pôde prescindir 
totalmente da influência da Igreja e passou-lhe a responsabilidade de manter 
a hegemonia social de acordo com os cânones políticos. (TAVARES, 1998, 
p. 13) 

 

Para Foucault, o discurso religioso está circunscrito na base de outros discursos, como 

se fosse um discurso primeiro ou fundador na sociedade, embora isso não imprima uma 

ordem fixa, acabada nos discursos. “É certo que esse deslocamento não é estável, nem 

constante, nem absoluto. Não há, de um lado, a categoria dada uma vez por todas, dos 



 

 

144

discursos fundamentais ou criadores(...)”(FOUCAULT, 2006, p. 23). Não é sempre que o 

discurso político está impregnado pelo discurso religioso, mas pode surgir (e surge) em 

conceitos éticos, morais, de normas e padrões sociais do que é considerado certo para a 

sociedade.  

 

Em suma, pode-se supor que há, muito regularmente nas sociedades, uma 
espécie de desnivelamento entre os discursos: os discursos que ‘se dizem’ 
no correr dos dias e das trocas, e que passam com o ato mesmo que os 
pronunciou; e os discursos que estão na origem de certo número de atos 
novos de fala que os retomam, os transformam ou falam deles, ou seja, os 
discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, 
permanecem ditos e estão ainda por dizer. Nós os conhecemos em nosso 
sistema de cultura: são os textos religiosos ou jurídicos, são também esses 
textos curiosos, quando se considera o seu estatuto, e que chamamos de 
‘literários’; em certa medida textos científicos. (FOUCAULT, 2006a, p. 
22) 

 

O caráter messiânico, por vezes, está nas filigranas dos discursos e imagens. O fato de 

João Paulo ter origem humilde, como filho de cobrador de ônibus e dona de casa, trabalhar 

como operário e chegar a ser o deputado estadual mais votado da Assembléia Legislativa o 

torna um modelo ideal a ser enquadrado no perfil de ‘o escolhido’. Até porque a ascensão 

social é algo que emociona e motiva as pessoas. Ainda mais quando esse personagem 

agora está no segundo turno de uma eleição para Prefeito do Recife e com possibilidades 

de vitória. Mais: prometendo trabalhar para o povo, para a maioria. Mas, sobretudo, a base 

religiosa de João Paulo, a sua militância na Juventude Operária Católica e depois na Ação 

Católica Operária remete a uma familiaridade do político com as questões mais 

transcendentais.  

A idéia de ‘salvação’ está sempre ligada às idéias de renovação, de 
regeneração cósmica, de um novo tempo total e absoluto, da restauração da 
pureza e da integridade originais. O ‘messias’, o ‘salvador’ assume, então, o 
papel de representante de Deus na Terra. A ‘experiência do sagrado’ é o que 
possibilita aos homens a sua proximidade com o mundo dos deuses, pois 
esse homem comum tem horror ao caos que o envolve no seu cotidiano 
quase sempre repetitivo.(TAVARES, 1998, p. 16) 

 

Os cenários e imagens de alguns programas também reforçam a tese do salvador, 

como no programa do dia 12/10/2000. A música cantada lenta e suavemente por Roberto 

Carlos serve de fundo musical para imagens que estão em preto e branco e vão ficando 

coloridas quando a estrela amarela da logomarca de João Paulo vai passando, sobrepondo-se 
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ás imagens como um cometa. São imagens aéreas do Recife, cenas de trabalhadores, crianças 

nos bairros, pessoas andando nas pontes do centro do Recife, close de trabalhadores sorrindo, 

pessoas jogando e se bronzeando na praia de Boa Viagem. A letra da música reforça o tom do 

discurso: 

 
Letra da música cantada por Roberto Carlos: 
 
 “Uma estrela vai brilhar, no meu caminho.  

O meu dia vai chegar 

Com muito amor no coração, eu vou seguindo 

Tudo então vai clarear 

Uma estrela vai brilhar 

Uma estrela vai brilhar no meu caminho 

Uma estrela vai brilhar 

Um lindo dia a alegria vai chegar 

E uma estrela vai brilhar no meu caminho 

Uma estrela vai brilhar” 

 

A letra da música tem dois viés: João Paulo falando como ‘messias’ e o povo falando 

como contemplado pela vinda do ‘messias’. São, então, duas vozes representadas no texto. 

João Paulo diz: “uma estrela vai brilhar, no meu caminho” e ‘eu vou chegar mais longe do 

que cheguei sendo eleito para a prefeitura do Recife. Povo diz: “uma estrela vai brilhar no 

meu caminho. E o meu dia vai chegar”, ‘com a vinda de um ser que vai cuidar da gente, pela 

primeira vez’. Afinal, segundo a Bíblia, quando Jesus Cristo veio ao mundo uma estrela 

brilhou nos céus anunciando a sua vinda. E ambos – João Paulo e povo - dizem: “com muito 

amor no coração, eu vou seguindo”. Apesar das críticas de Roberto Magalhães contra João 

Paulo no seu programa, do boato espalhado na cidade de que João Paulo iria colocar os sem-

teto na Prefeitura, que João Paulo estava incentivando a ocupação, por favelas, das margens 

do viaduto Joana Bezerra, apesar de tudo, ‘ele tinha muito amor no coração e vai seguir em 

frente’. E apesar de a população não conhecer nenhuma experiência administrativa de João 

Paulo, apesar de ele não ter escolaridade de nível superior (crítica dos opositores que também  

circulava na mídia), o povo iria seguir com ele, também com amor no coração, junto com 

crianças, adolescentes, idosos, trabalhadores, artistas, intelectuais, enfim, personagens que 

foram valorizados pelos programas eleitorais. E então, ‘todos juntos vamos participar de um 

novo tempo’, porque “tudo então vai clarear”, com a estrela que vai brilhar no caminho de 
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todos, a estrela de João Paulo, a estrela João Paulo. Apesar de a estrela ser o símbolo do PT e 

estar na logomarca de campanha do candidato petista, é como se a figura de João Paulo 

tivesse se apossado desse símbolo, dessa imagem, porque ‘ele é maior que o PT’.  

Outras cenas de campanha também são exemplares. Quase todas as imagens em 

tomadas de rua, como atos públicos, carreatas e caminhadas, mostram João Paulo com os 

braços levantados para cima, olhando para cima, rindo, numa referência bem religiosa, mais 

do catolicismo, que preconiza “sempre para o alto”, em latim Duc in Altum. O Cristianismo 

remonta a sua História, revelando que Jesus Cristo sempre subia em montes para fazer as 

pregações, numa simbologia de estar perto dos céus, do alto, como no Monte das Oliveiras, 

Monte Sinai. O programa do dia 12/10/2000 retrata bem isso. São colagens de quatro imagens 

que aparecem em cena simultaneamente: uma menina olhando para um ponto, de lado (canto 

alto esquerdo). O Sol bem grande, nascendo, logo acima da imagem da cabeça de João Paulo 

e Lula (canto alto direito); multidão numa caminhada com bandeiras; e no canto esquerdo 

baixo, João Paulo, Lula e Luciana Santos. Os três olhando para cima, acenando com um 

braço. O fundo musical é instrumental, lento e dramático. Então o locutor diz: 

 
Locutor (voz masculina):  

“Um novo tempo se aproxima. Conduzido pelo povo, chega tão forte que quebrará as 

barreiras da prepotência. Tão seguro que transformará os diferentes em iguais. Tão concreto 

que direcionará os sonhos de todos, e todos os sonhos para um só. Se instala com dignidade, 

transparência e participação popular. O novo tempo chega com João Paulo. É urgente. Não 

dá mais para esperar.” 

 

A idéia de um “novo tempo” que será inaugurado com a ‘vinda’ de João Paulo é 

recorrente. ‘Ele vem’, ‘João Paulo vem’. O verbo “conduzir” reforça o sentido religioso: João 

Paulo vem “conduzido pelo povo’, ‘vem nos braços do povo’. O homem humilde que vai 

quebrar todas as barreiras pelo e para o povo, inclusive “as barreiras da prepotência” (Roberto 

Magalhães, que é contra os pobres, os humildes). A expressão “e transformará diferentes em 

iguais” remonta a um ‘poder supremo’, capaz de um milagre: ninguém se sentirá excluído, 

todos serão iguais para João Paulo. E ele “direcionará os sonhos de todos, e todos os sonhos 

para um só”, ou seja, ‘João Paulo, o escolhido, vai unir todo o povo em torno dele’. Os termos 

“seguro”, “concreto”, “dignidade”, “transparência”, “participação popular” são repetidos em 

outros trechos dos programas da Frente de Esquerda do Recife.  
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Um poema popular, narrado pelo ator pernambucano Cláudio Ferrário, vestido de 

camisa vermelha, que foi ao ar no programa dos dias 12/10/2000 à noite e 13/10/2000 à tarde, 

é nuclear para referendar que o tom messiânico passeia por vários gêneros nos programas de 

João Paulo, reforçando que os signos verbais e não verbais são maleáveis e podem ser 

reconstruídos, a cada momento e para cada situação.  

 
Poema popular: 
“O Recife ganhou uma nova vida 

E a arrogância deu lugar à alegria 

A intolerância marcou data pra partida 

E a ignorância não está na ordem do dia 

A violência, essa desnecessária vadia 

com a incompetência fez as malas e partiu 

Pra onde foi, ninguém sabe, ninguém viu 

É... brilhou tão forte uma estrela de novo  

Que a alegria chegou nos olhos do povo 

E o rio da vida no Recife surgiu” 

 

Aqui novamente se inscreve a idéia de “nova vida”, ‘novo tempo’. E enquanto 

categoriza e referencia ‘a era Roberto Magalhães (e a ele próprio) de era da “arrogância”, 

“intolerância”, “ignorância”, “violência”, “incompetência”, João Paulo inaugura uma era de 

“alegria”, de uma “nova vida”. Mais uma vez a referência à estrela que anunciou a vinda de 

Jesus Cristo, com o trecho “brilhou tão forte uma estrela de novo”, isto é, “de novo”, dessa 

vez para João Paulo.  O poema é finalizado com o verso “E o rio da vida no Recife surgiu”, a 

expressão “rio da vida” associa os rios que entrecortam o centro do Recife e “o rio”, as águas, 

que são símbolos místico-religiosos.  

No dia 21/10/2000, a Frente de Esquerda do Recife veiculou outra peça de campanha 

sob essa atmosfera de referenciar e categorizar João Paulo como ‘o salvador’. Começa a cena 

com a imagem de uma de uma pipa no céu, vermelha e com o número treze em branco. 

Aparece João Paulo no meio do povo. Pessoas jogando papel picado pelas janelas e varandas 

dos prédios, durante a passagem de caminhada. Militantes acompanhando com bandeiras. 

Clima festivo. João Paulo, sempre rindo, acenando para o povo, sendo abraçado. A câmara 

foca em João Paulo, em close, e vai se sobrepondo à imagem dele a imagem de uma santa 

num altar ao ar livre, num local alto. Depois surge um cenário de mar, no horizonte, com o sol 
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nascendo, um coqueiro, e vai surgindo a estrela da logomarca de João Paulo no horizonte. O 

fundo musical é um dos jingles de campanha, que tem uma melodia lenta: 

 
Jingle: 
“João Paulo é treze de coração 

O nosso guerreiro 

João Paulo é treze de coração 

A nossa esperança 

João Paulo é treze de coração 

O nosso guerreiro 

É treze de coração 

A nossa esperança” 

 

A repetição do substantivo “coração” também remete ao profano e ao religioso. 

Coração de quem tem amor para dar ao povo, de quem não tem rancor, não é violento. 

Coração lembra ainda a cor vermelha, de esquerda, de socialismo. Coração também tem um 

sentido religioso, basta lembrar amuletos com o nome “coração de Jesus”. A palavra 

“esperança” também é reproduzida nesse jingle, como em outras peças da campanha. E a 

palavra “guerreiro” categoriza e referencia João Paulo como o lutador, ‘o homem que pode e 

vai defender o povo’.  

 

Alguns dos momentos dos programas eleitorais de João Paulo desnudam o 

messianismo na sua campanha, como na fala de um trabalhador entrevistado. Ele faz 

referência ao episódio no qual João Paulo quebrou costelas ao ser espancado por policiais 

militares na comunidade de Sítio Grande, no bairro da Imbiribeira, no Recife, durante um 

confronto gerado pela tentativa de desapropriação de terra. Na época, João Paulo era deputado 

estadual e foi defender os moradores.  

 

O programa foi ao ar no dia 12/10/2000, à tarde. Depoimento de trabalhador: “João 

Paulo é uma pessoa que lutou e luta pela classe pobre. Aí inclusive quando ele tava ali 

naquela invasão da Imbiribeira, ajudando aquele povo ali, eu dei em ponto a ele nota dez.”  

 

2.5. A Interdiscursividade 
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 Na introdução do seu livro O Discurso: Estrutura ou Acontecimento, Michel Pêcheux 

versa sobre a vitória de François Mitterand à presidência da França, em 10 de maio de 1981, 

para discorrer acerca desse acontecimento político que “remete a um conteúdo sócio-político 

ao mesmo tempo perfeitamente transparente (o veredito das cifras, a evidência das tabelas) e 

profundamente opaco.”(Pêcheux, 2002, p. 19).  O acontecimento político do momento - a 

eleição de Mitterand – faz parte de uma teia de outros acontecimentos que foram tecidos antes 

da vitória do líder socialista.  

Entre outras interpretações possíveis em torno da afirmativa de Pêcheux, está dito que 

o discurso nunca é novo e os enunciados também. Há sempre vários discursos que são 

retomados por um outro sujeito, pelo Outro, numa relação entre locutor e interlocutor. 

Sobretudo no discurso político, em que há o embate permanente de forças opostas que vão 

desqualificando, desconstruindo e desmistificando a imagem dos adversários. O reflexo 

‘desse Outro’, da sociedade, dos sujeitos, estão dentro desse discurso, concebendo o 

dialogismo entre o autor e o outro. O sentido só emerge dessa interação, dessa troca, do 

interdiscurso. 

 

Em Bakhtin, a questão do interdiscurso aparece sob o nome de dialogismo. 
É preciso examinar mais detidamente esse conceito. Cumpre, no entanto, 
inicialmente, afastar duas leituras recorrentes da obra bakhtiniana: a) 
dialogismo equivale a diálogo, no sentido de interação face a face; b) há 
dois tipos de dialogismo: o dialogismo entre interlocutores e o dialogismo 
entre discursos[...]. Essas duas afirmações parecem equivocadas. (FIORIN, 
2006, p.165)  

 

Ao contrário, para Fiorin “o dialogismo não se confunde com a interação face a 

face(...)”(FIORIN, 2006, p. 166). O autor também desconstrói a tese de que há dois 

dialogismos. “O dialogismo é sempre entre discursos. O interlocutor só existe enquanto 

discurso.”( FIORIN, 2006, p. 166). Os discursos são construídos a partir de outras vozes, que 

se entrecruzam e que são (re)significadas por um outro discurso, que aparentemente é novo, 

mas que nunca é novo. “O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua 

volta.”(FOUCAULT, 2006a, p. 26) 

 

Quando se diz que o dialogismo é constitutivo do enunciado, está-se 
afirmando que, mesmo que, em sua estrutura composicional, as diferentes 
vozes não se manifestem, o enunciado é dialógico.[...]Todo enunciado 
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possui uma dimensão dupla, pois revela duas posições: a sua e a do 
outro.(FIORIN, 2006, p. 170) 

 

A interdiscursividade está presente nos programas eleitorais de João Paulo de forma 

consciente - como estratégia política e comunicacional de retomar fatos, eventos e discursos 

que circulam -, e inconsciente, como é próprio do discurso, que nunca é novo, é sempre o já-

dito, sempre uma (re)significação de outros discursos, de outros textos. Em vários enunciados 

aqui investigados, foi possível observar alguns exemplos de interdiscursividade, a partir de 

categorias e referências que foram se construindo ao longo dos programas de João Paulo. 

Porque 

 

O interdiscurso determina a formação discursiva. E o próprio da formação 
discursiva é dissimular na transparência do sentido, a objetividade material 
contraditória do interdiscurso que a determina. Essa objetividade material 
contraditória reside no fato de que algo fala sempre antes em outro lugar e 
independentemente. O interdiscurso é irrepresentável. Ele é constituído de 
todo dizer já-dito. Ele é o saber, a memória discursiva.[...]Para que uma 
palavra tenha sentido é preciso que ela já faça sentido (efeito do já-dito, do 
interdiscurso, do Outro). A isso é que chamamos historicidade na análise de 
discurso.[...](ORLANDI, 2006, p. 18) 

 

Trabalhando a materialidade dos programas, o texto verbal e não verbal, vai interessar 

aqui observar a intertextualidade como uma forte estratégia dos programas da Frente de 

Esquerda do Recife. De acordo com a semioticista Júlia Kristeva, que estudou o dialogismo 

em Bakhtin, “Todo texto constrói-se, assim, ‘como um mosaico de citações, todo texto é 

absorção e transformação de um outro texto.”(KRISTEVA apud FIORIN, 2006, p. 163). 

Assim, “o discurso (o texto) é um cruzamento de discursos (de textos) em que se lê, pelo 

menos, um outro discurso (texto).” (KRISTEVA  apud FIORIN, 2006, p. 163) 

Alguns exemplos de peças dos programas são significativos para realçar essa 

estratégia discursiva: No programa do dia 12/10/2000 à tarde, vai ao ar um desenho animado, 

com um bonequinho na tribuna amarela representando um candidato de camisa azul e gravata 

(Remetendo a Roberto Magalhães discursando. As cores são da logomarca dele). Chegam no 

cenário bonequinhos de crianças cantando. O candidato sai do cenário depois que as crianças 

chutam a tribuna, expulsam-no. Durante a movimentação do desenho, as crianças cantam uma 

música com melodia da canção infantil que diz “Havia um pastorzinho que andava a pastorar, 
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saiu de sua casa e logo pois-se a cantar, dó-ré-mi-fá-fá-fá, dó-ré-dó-ré-ré-ré, dó-sol-fá-mi-mi-

mi, dó-ré-mi-fá-fá-fá”.” Eis a letra parodiada: 

     
Música (voz de crianças): 
“Havia um candidato que vivia a prometer... 

Mas não cumpria com nada 

Meu voto não vai ter 

Sou mais PT, PT, 

PT eu sou, sou, sou 

Votar eu vou, vou, vou, só no PT 

Vote 13, vote PT!” 

 

Há um quebra de expectativa discursiva quando se desloca uma canção do universo 

lúdico-infantil para um cenário político. Esse discurso infantil retomado no discurso político 

(interdiscurso) “Imerge esse enunciado em uma rede de relações associativas implícitas – 

paráfrases, implicações, comentários, alusões, etc – isto é, em uma série heterogênea de 

enunciados, funcionando sob diferentes registros discursivos[...](Pêcheux, 2002, p. 23). É 

possível deduzir que existe a intenção de vincular a imagem de João Paulo à doçura, à 

sinceridade e à honestidade das crianças (ele foi considerado o candidato mais carismático 

entre as crianças). A retomada do discurso de uma cantiga popular (melodia que está no 

imaginário da população) também reforça a tese de construção da imagem do João Paulo 

popular, mais do que do João Paulo parlamentar, que foi vereador, deputado estadual - 

identidades que foram praticamente silenciadas nos programas.  A letra da música recoloca 

ainda uma fixação do “PT”, fortemente marcada, como contraponto ao adversário: mais uma 

vez a esquerda e a direita, dois lados opostos. No final, as crianças chutam a tribuna na qual 

está Roberto Magalhães e o expulsa: ‘até as crianças rejeitam o pefelista’, segue a construção 

de identidade negativa de Magalhães.  

Outro desenho animado utiliza as mesmas estratégias. São bonequinhos de meninos e 

meninas entrando em cena, puxando uma corda com estrela vermelha amarrada. Vozes de 

crianças cantam uma música que é a paródia do cancioneiro popular infantil “Eu sou pobre, 

pobre, pobre, de marré, marré, marré...”. Finaliza aparecendo a estrela vermelha, com PT 

escrito em branco. O fundo da imagem é todo branco. A peça foi veiculada nos dias 

12/10/2000 à noite e 13/10/2000 à tarde:  
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Música: 
 
“Eu sou forte, forte, forte 

Sou PT, PT, PT 

Eu sou forte, forte, forte 

Sou PT, PT 

Vote treze 

Vote PT” 

 
Outro desenho animado com casinha de porta, janela, chaminé, árvore e a cantiga de roda 

“Ciranda, cirandinha”, cantada com vozes de crianças. Bonequinhos de crianças brincam de 

roda. O quadro fez parte do programa dos dias 12.10.2000 à noite e 13.10.2000 à tarde 

 
Música: 
 
“Ciranda, cirandinha 

Vamos todos cirandar 

No PT vamos votar.” 

“Vote treze! Vote PT!” 

 

Como também o desenho animado veiculado no dia 13/10/2000 à noite, com 

bonequinhos de crianças, ora chupando pirulito ora com pirulito na mão, cantando, no ritmo 

da cantiga infantil “Pirulito que bate-bate” (no último boneco o pirulito é uma estrela):  

 
Música: 
“Candidato tem compromisso,  

compromisso com você,  

É por isso que eu voto em candidato do PT.” 

 

Uma perspectiva diferente de desenho animado surge no programa do dia 17/10/2000. A cena 

remonta ao personagem Barman. O fundo musical é a trilha sonora do filme. Dessa vez é o 

discurso dos super-heróis no discurso político. 

 
Descrição do quadro: Narrador com voz masculina diz: 
 
“Enquanto isso, naquela metrópole...” 
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Imagens de desenho animado de uma cidade à noite. Aparece o reflexo, no céu, do que seria 

o escudo de Batman, só que é o número treze que aparece, em vermelho, dentro de um círculo 

amarelo. Então surge uma caricatura de Roberto Magalhães (desenho animado), de fraque e 

cartola, numa referência ao personagem Pingüin, antagonista do filme Batman. O boneco de 

Roberto Magalhães tem postura revoltada, raivosa, com os ‘balões’ do desenho mostrando 

símbolos de palavrões, como é referenciado em desenhos animados e gibis. Finaliza a cena 

com foco no reflexo do escudo com o treze no céu.  

 

A interdiscursividade aqui se presta a categorizar uma identidade negativa para 

Magalhães. Ele é o “pingüin”, o antagonista. João Paulo é o herói, que vai salvar a 

‘humanidade’ - ou seja, o Recife - com seus ‘super-poderes’.  

 
Na cena que foi ao ar no programa do dia 17/10/00, à noite, o enunciado esportivo é 

retomado no enunciado político. O quadro começa com imagem desfocada do prédio da 

Prefeitura do Recife. Surge a voz do ator Cláudio Ferrário, narrando o texto como se fosse 

uma partida de futebol. É a narração de um jogo de futebol e as cenas de um jogo de futebol 

em desenho animado, mostrando apenas as pernas de dois jogadores. Aparece boneco de João 

Paulo driblando, fazendo gol, sendo aplaudido pelos torcedores. A bola, no início, tem a 

imagem da prefeitura dentro. No final, a bola tem o número vinte e cinco de Roberto 

Magalhães (a bola no final é chutada a gol, de João Paulo). 

 
Texto narrado: 
“Concordo, Seu Roberto, tava tudo bagunçado mesmo. Começou com a prefeitura de 

Gustavo Krause, depois veio Joaquim Francisco, que passou a bola para Jarbas, que voltou 

pra Joaquim bagunçar de novo e entregar pra Gilberto Marques Paulo. Ele devolveu a 

bagunça pra Jarbas mais uma vez passar adiante pra Roberto Magalhães bagunçar de vez. 

(Som de vaias). Também concordo, Seu Roberto. Tá na hora de mudar. Com João Paulo.”  

(Aparece boneco de João Paulo, de calção amarelo e camisa vermelha com o número treze. A 

bola que ele chuta e faz gol tem o número vinte e cinco de Roberto Magalhães.) 

 

Cláudio Ferrário finaliza, dizendo: 

“Gooollllll. (Torcida gritando também ‘João Paulo’), João Paulo despacha o vinte e cinco, 

João Paulo, João Paulo, João Paulo... Aos treze do segundo turno...”  

(Imagem do Replay do gol de João Paulo)    
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O desenho animado é um dos mais marcantes porque quer mostrar o poder passando de mão 

em mão na Prefeitura do Recife, no mesmo grupo político. O grupo político de Roberto 

Magalhães, que já foi referenciado como do atraso, da violência, da prepotência, do desleixo, 

da incompetência. O grupo político das ‘forças conservadoras’. Mais: que João Paulo é ‘o 

herói da torcida’, o ‘campeão do povo’, ‘o representante dos grupos progressistas’, da 

esquerda. E o grupo do pefelista “bagunçou” a gestão municipal durante vários anos. A 

repetição do verbo “bagunçar” é ‘um reforço da herança política que prejudicou o Recife’. E 

nomeia os ex-prefeitos que “bagunçaram”: Gustavo Krause, Joaquim Francisco, Jarbas e 

Gilberto Marques Paulo, que passou o poder a Roberto Magalhães. 

 

Uma das cenas mais repetidas nos programas é a cena com imagens da Ditadura Militar, em 

preto e branco. Ela foi utilizada como estratégia em diversos quadros quando se criticava a 

gestão de Roberto Magalhães, seja por depoimentos, denúncias ou apenas para compor o final 

ou o começo de programas. Muitas vezes, quando acabavam as cenas, aparecia a imagem 

colorida de Magalhães fazendo gestos obscenos. Uma das veiculações ocorreu nos dias 

12.10.2000 à noite e 13.10.2000 à tarde. 

 
Descrição da cena: 
“Começa com imagens da época da Ditadura Militar, em preto e branco, imagens antigas. 

Com fundo musical de som dramático, forte, com fotos de militares, generais à paisana, 

outros fardados, ou andando em carros do Exército. As imagens são tremidas, com barulho 

de coisas quebrando. Multidão protestando com faixa “ABAIXO A DITADURA. POVO NO 

PODER.”. Pessoas apanhando com cacetete de policiais; presos (políticos) atrás das grades 

(sem aspecto de presidiários). Surge então a imagem, já colorida e atual do perfil de um 

homem de óculos, imagem somente da silhueta numa referência a Roberto Magalhães.” 

 

3. PERFIL E ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE 2004: UMA COMPARAÇÃO COM 

2000 

 

 Chega o ano de 2004 e com ele as eleições municipais. João Paulo disputa a reeleição. 

São vários concorrentes. Os mais fortes nas pesquisas, depois do petista, são o secretário de 

desenvolvimento econômico do Governo Estadual, Carlos Eduardo Cadoca, e o ex-prefeito do 

Recife e ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco. Começam os programas 

eleitorais de televisão. Entra em cena o João Paulo gestor. Saem de cena o humor, a leveza e a 
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descontração da campanha de 2000. É uma outra proposta de estética – e de conteúdo. A 

partir de então, não há surpresas nos programas. O padrão é sempre o mesmo: prestação de 

contas, programa de governo e eventuais respostas a denúncias ou a ataques dos adversários, 

sem citar nomes de adversários. Essas respostas não têm a mesma força das categorizações da 

campanha de 2000. Há uma previsibilidade de seqüências e formato, com muitos recursos 

técnicos e maior sofisticação no modelo. O perfil de ‘alto profissionalismo’ é uma nova marca 

da campanha de João Paulo. A estética do improviso, em 2000, deu lugar à estética do 

previsível, em 2004.  

Vê-se um estilo e padrão de telejornalismo. Nenhum humor, praticamente, só duas 

músicas marcantes: uma é o jingle “Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais” e a outra 

em ritmo de manguebeat, feita pelo músico pernambucano Fred Zeroquatro. Sempre 

repórteres nas ruas, poucos depoimentos de João Paulo (tendo como interlocutor o 

telespectador, pelo olhar direto para a câmera), e muita prestação de contas da gestão e 

programa de governo. Não há praticamente referência ao PT. Luiz Inácio Lula da Silva 

aparece como parceiro de João Paulo: o presidente que faz parceria com o gestor municipal. 

Lula não aparece como representante do Partido dos Trabalhadores.   

 
[...]Presa ao instante, essa fala política midiatizada privilegia a astúcia 
verbal e o fim das grandes narrativas como exigência das práticas 
discursivas dos aparelhos audiovisuais de informação. São as técnicas de 
comunicação de massa aplicadas ao discurso político que, homogeneizado, 
torna-se um produto de consumo. Adotam-se estilos da vida cotidiana, da 
vida privada por meio do agenciamento da gestualidade, pois o corpo torna-
se recurso central dessa linguagem de aparência que é a teatralização do 
político. Essa nova maneira de produzir a cultura por meio do espetáculo 
leva à invisibilidade das massas, suplantadas pela visibilidade do homem- 
público. Essa massa desaparecida exige mudanças no regime de produção 
dos enunciados e dos gestos da eloqüência política. Instala-se uma distância 
próxima e uma proximidade longínqua. Políticos oscilam entre heróis de 
novelas e mercadorias à venda. (GREGOLIN, 2003, p. 13) 

 

Já no primeiro programa de 2004, começa a prestação de contas da sua administração 

à frente da Prefeitura do Recife. Repórteres nas ruas, apresentadores, depoimentos e tomadas 

em close do prefeito dão o tom do que serão os programas. O cronômetro bate seis minutos e 

dez segundos de programa e a sensação é a de que há um outro candidato, diferente daquele 

de 2000. Ao contrário do que ocorreu com a imagem de Roberto Magalhães naquele momento 

eleitoral, não há mais a categorização fortemente adjetivada dos adversários, no caso, Cadoca, 

que era o mais forte concorrente. Sempre João Paulo se dirigia aos concorrentes como “meus 
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adversários”, de forma generalizada, embora tenha sofrido ataques explícitos no programa 

eleitoral de Cadoca.  

Outra novidade. O recurso do messianismo praticamente desaparece, bem ao contrário 

dos excessos cometidos na campanha anterior, salvo poucas imagens e falas do próprio João 

Paulo como ‘aquele preparado para salvar a humanidade do sofrimento’. A 

interdiscursividade é observada no campo do discurso do ‘administrador’, do ‘gestor’, do 

personagem do qual se diz “Ele Fez o Que Ninguém Fez e Vai Fazer Muito Mais”91, que foi o 

slogan de campanha de João Paulo, mas que, adaptado à rima de um dos jingles de campanha 

utilizado nos programas eleitorais de televisão, ficou “Já Fez o Que Ninguém Fez e Vai Fazer 

Muito Mais.”  

Uma estratégia importante é a de utilizar depoimentos de João Paulo que foram 

gravados sem ele olhar para a câmera, para o eleitor, para o telespectador - à exceção das 

respostas aos ataques dos adversários ou pontuações sobre o programa de governo, nas quais 

ele falou diretamente para o receptor da mensagem (o público-eleitor). Os depoimentos sem o 

olhar direto para o público foram gravados em ambiente bucólico, com cenário natural de 

vegetação, como se fosse num terraço. Outros são numa espécie de escritório, com João Paulo 

de terno e gravata, mas também sem imprimir o “olho no olho”. Na verdade, é como se ele 

estivesse conversando com um interlocutor à parte do público-eleitor. Essa técnica do não-

olhar não foi utilizada em 2000. E uma técnica utilizada em novelas, por exemplo, para 

simular uma verdade nas cenas: o ator não olha para a câmera.  

Na publicação Lula Presidente: Televisão e Política na Campanha Eleitoral (2003), 

Eliseo Verón, em seu artigo Televisão e Política: História da Televisão e Campanhas 

Presidenciais, retoma um argumento de Umberto Eco, acerca do método “olho no olho” ou o 

que evita o “olho no olho” na televisão. Ou seja, há uma intencionalidade na opção de não 

colocar o falante olhando diretamente para o seu telespectador.  

No seu trabalho, Eco salienta a oposição ‘entre as pessoas que falam 
olhando para a câmera e as que falam sem olhar para a câmera’; ‘...os 
protagonistas de um incidente qualquer filmados pela câmera enquanto o 
fato está acontecendo, não olham para a câmera; os participantes de um 
debate também não, porque a televisão os representa como envolvidos 
numa discussão que poderia acontecer em outro lugar; o ator não olha para 
a câmera para criar, justamente, a ilusão de uma realidade’. O olhar para a 
câmera associa-se, por outro lado, na televisão, com outro tipo de verdade. 
Quem olha para a câmera está dizendo ao espectador, assinala Eco, ‘não sou 
um personagem imaginário, estou verdadeiramente aqui, e é para você que 
estou falando’. O não-olhar para a câmera é, portanto, um ‘efeito de 

                                                 
91 Esse slogan foi criado pelo marqueteiro Duda Mendonça, que coordenou a equipe que trabalhou na produção 
de campanha de João Paulo em 2004. 
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verdade’ no nível do enunciado, ao passo que o olhar para a câmera sustenta 
outra verdade: neste caso, ‘não mais se trata da verdade do enunciado, ou 
seja, da adesão do enunciado aos fatos, mas da verdade da enunciação’, 
conclui Eco. (NETO;VERÓN, 2003, p. 17, grifo do autor) 

 

Optar por depoimentos que não utilizam o “olho no olho” significa também mais uma 

nova estratégia argumentativa e persuasiva do PT, dos programas de João Paulo, na campanha 

de 2004. Não é somente uma escolha do campo da forma. Para um político que veio das 

classes populares, que emergiu dos movimentos sindical e social, da Igreja Católica 

progressista e com forte vinculação com uma visão holística e transcendente da realidade, é de 

se estranhar não olhar no olho do eleitor por meio da câmera. Como se viu nos depoimentos 

ao longo desta dissertação, João Paulo tem um carisma e forte vínculo com as classes 

populares. Ele mesmo chegou a dizer que sua paixão é estar junto ao povo, que prefere falar 

para as massas do que estar em palanque. E sua história mostra isso, ao liderar greves, 

participar da associação de moradores, atuar nas causas populares como parlamentar. 

Portanto, não olhar para o telespectador é simbólico. 

Os programas de 2000, por exemplo, deram grande prioridade às tomadas e cenas de 

rua, João Paulo abraçado com as pessoas, nas caminhadas, com crianças nos braços, 

dançando, enfim, um João Paulo do povo. Quem acompanha trajetória política de João Paulo, 

sabe que esse é um perfil próprio do petista. Para se ter uma idéia, como anfitrião do Baile 

Municipal do Recife, uma das prévias mais tradicionais do carnaval recifense, o prefeito foi, 

em todos os anos, fantasiado, seja de Abreu e Lima (2006) ou Frei Caneca (2007). Na 

abertura do carnaval de 2007, por exemplo, ele entregou a chave da cidade ao Rei e a Rainha 

do Carnaval vestido de caboclo de lança, uma figura do maracatu rural de Pernambuco.   

Essa marcante característica popular de João Paulo foi suprimida nos programas 

eleitorais de 2004, para fazer emergir mais fortemente o gestor. É como se esse palanque 

eletrônico televisivo fosse um lugar privilegiado para o prefeito da cidade do Recife falar para 

a maioria, que nem sempre tem acesso a seu discurso. Sabe-se que a televisão promove uma 

projeção para uma parcela tal de público que nem todos os comícios juntos de uma campanha 

abrangeriam. Então, era chegada a hora de mostrar que João Paulo agora é um administrador, 

é um gestor, é o prefeito do Recife, aquele que ‘fez o que ninguém fez’. Ele agora estava 

revestido de um poder concedido a poucos. E isso não quer dizer que foi uma proposta de 

mudança deliberada. O discurso nunca é inocente, mas nem sempre é uma ação intencional, 

mesmo trabalhado pelo marketing político. 
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Renunciaremos, pois, a ver no discurso um fenômeno de expressão – a 
tradução verbal de uma síntese realizada em algum outro lugar; nele 
buscaremos antes um campo de regularidade para diversas posições de 
subjetividade. O discurso, assim concebido, não é a manifestação, 
majestosamente desenvolvida, de um sujeito que pensa, que conhece, e que 
diz: é ao contrário, um conjunto em que podem ser determinadas a 
dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo. É um 
espaço de exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares 
distintos. (FOUCAULT, 2005b, p. 61) 

 

A institucionalização da política pelo Poder Executivo municipal tem um rebatimento 

forte nessa opção de campanha. Porque a “instituição” sempre diz: “Você não tem que temer 

começar; estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há 

muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra mas o 

desarma; e que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós, que ele lhe advém.” 

(FOUCAULT, 2006,a p. 7). Mas pode haver uma contradição entre o discurso que as 

instituições tentam regular e outras necessidades do sujeito, que pode ser traduzida nas 

palavras de Foucault:  

 

O desejo diz: Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; 
não queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria 
que fosse ao meu redor como uma transparência calma, profunda, 
indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à minha 
expectativa, e de onde as verdades se elevassem, uma a uma; eu não teria 
senão de me deixar levar, nela e por ela, como um destroço feliz. 
(FOUCAULT, 2006a, p. 7)  

 

No curso dessas novas estratégias argumentativas e persuasivas dos programas da 

reeleição de João Paulo, houve um apagamento das marcas ideológicas de esquerda, se 

comparadas com 2000. Isso não quer dizer que o programa não esteja impregnado de marcas 

ideológicas, uma vez que uma peça de campanha eleitoral, por si só, já traz inúmeros 

símbolos e signos ideológicos. Como enfatiza Bakhtin, a própria “palavra é o fenômeno 

ideológico por excelência. [...]A palavra é o modo mais puro e sensível de relação 

social.”(BAKHTIN, 2004, p. 36)(grifo do autor). Fala-se aqui em marcas de esquerda, que 

referenciem o candidato como um candidato de esquerda. Isto é, a fartura de marcas 

ideológicas de esquerda nos programas de 2000 desaparece. Essas marcas, em 2004, 

aparecem mais em cenários com o predomínio da cor vermelha; alguns depoimentos de João 

Paulo que refletem uma inversão de prioridades na sua gestão, de olhar mais para a camada 

pobre da população; falas de moradores das periferias.  
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Patrick Charaudeau (2006) reconhece que há características novas nos discursos dos 

partidos políticos, que avalia como “específicas do nosso tempo”. (CHARAUDEAU, 2006, p. 

298). O autor diz que “percebe-se uma ausência de utopia e o apagamento da instância 

adversária.”(CHARAUDEAU, 2006, p. 298). Embora se baseie em experiências de partidos 

franceses, o teórico coloca questões pertinentes aos partidos em todo o Mundo, sobretudo os 

de esquerda. E que remetem a uma reflexão sobre as novas estratégias argumentativas e 

persuasivas do Partido dos Trabalhadores. É uma discussão atual e pertinente, por se ter visto, 

por exemplo, o apagamento de certas marcas ideológicas no discurso de João Paulo nos 

programas de 2004, inclusive, em ralação as bandeiras de luta do PT, impregnadas no 

discurso de origem da legenda. Outra observação é quanto à não polarização entre esquerda e 

direita em 2004. 

 

Se considerarmos o discurso da esquerda dita clássica, perceberemos a 
ausência de referências a uma sociedade igualitária que deveria se tornar 
realidade em razão da luta do povo explorado contra os possuidores 
exploradores. Não há mais esse discurso da mística da classe operária, que 
por tanto tempo ocupou a cena política do século XX; nem de mística do 
igualitarismo inscrito no frontispício da trilogia republicana francesa 
(Liberdade, Igualdade e Fraternidade); nem de mística do triunfo do povo 
sobre o burguês, sendo que o próprio conceito de povo mudou de 
significado (ele não é mais reservado de forma exclusiva aos operários ou 
aos trabalhadores, mas abrange o conjunto das categorias sociais); nem de 
mística, enfim, de uma transformação da sociedade como motor das lutas 
populares. Agora vemos um discurso que não mais se inscreve em 
uma perspectiva histórica nem mais propõe a utopia, e que pode 
conduzir a certo desencantamento dos setores militantes. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 298) 

 

Em relação a essa reflexão acerca das marcas ideológicas nos programas de 2004, é 

importante observar, ainda, que, se não houvesse a estrela amarela da logomarca de João 

Paulo pontuando os cenários, dificilmente se identificaria que é uma campanha do Partido dos 

Trabalhadores, nos padrões que se seguiam até o ano 2000. Em depoimentos da campanha da 

reeleição, João Paulo dizia “nós do PT...”. Enquanto na campanha anterior havia músicas 

infantis com o nome PT, uma enxurrada de uso da estrela como símbolo do PT, comparações 

com administrações do PT (como em Camaragibe), ou seja, uma forte vinculação da 

campanha com o PT, no ano de 2004 é diferente. Em todos os programas é rara a menção ao 

Partido dos Trabalhadores. Em 2000, seria improvável não se perceber, de cara, que a 

campanha seria de um candidato de esquerda, tanta era a profusão de signos que associavam o 

candidato à ideologia de esquerda. Como analisa Bakhtin: 
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Todavia, um instrumento pode ser convertido em signo ideológico: é o caso, 
por exemplo, da foice e do martelo como emblema da União Soviética. A 
foice e o martelo possuem, aqui, um sentido puramente ideológico. Todo 
instrumento de produção pode, da mesma forma, se revestir de um sentido 
ideológico: os instrumentos utilizados pelo homem pré-histórico eram 
cobertos de representações simbólicas e de ornamentos, isto é, de signos. 
Nem por isso o instrumento, assim tratado, torna-se ele próprio um 
signo.[...]Qualquer produto de consumo pode, da mesma forma, ser 
transformado em signo ideológico. O pão e o vinho, por exemplo, tornam-
se símbolos religiosos no sacramento cristão da comunhão. Mas o produto 
de consumo enquanto tal não é, de maneira alguma, um signo. Os produtos 
de consumo, assim como os instrumentos, podem ser associados a signos 
ideológicos, mas essa associação não apaga a linha de demarcação existente 
entre eles. (BAKHTIN, 2004, p. 32) 

 

Ou seja, somente pelo fato de estarem numa peça eleitoral já tornam os signos 

ideológicos. Por isso, não é que tenha havido um apagamento ideológico, mas um 

apagamento das marcas de esquerda, principalmente se comparadas aos programas de 2000. 

Dessa forma, os signos fazem sentido pela interação. Ao assistir a um programa eleitoral, o 

público já tem uma expectativa em torno do candidato. É a partir daí que surgem os 

significados.  

 

Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos 
socialmente organizados no decorrer de um processo de interação. Razão 
pela qual as formas do signo são condicionadas tanto pela organização 
social de tais indivíduos como pelas condições em que a interação 
acontece. Uma modificação destas formas ocasiona uma modificação do 
signo. É justamente uma das tarefas da ciência das ideologias estudar essa 
evolução social do signo lingüístico. Só esta abordagem pode dar uma 
expressão concreta ao problema da mútua influência do signo e do ser; é 
apenas sob esta condição que o processo de determinação causal do signo 
pelo ser como uma verdadeira passagem do ser ao signo, como um processo 
de refração realmente dialético do ser no signo.(BAKHTIN, 2004, P. 44, 
grifo do autor) 

 

3.1. Categorizações e referenciações  

 

 Merece aqui um comentário acerca do não direcionamento das falas de João Paulo ao 

adversário, como sujeito. Em 2000, os programas de João Paulo fizeram forte adjetivação de 

Roberto Magalhães, como foi visto na análise. Diga-se, que até exagerada. Mas isso é uma 

forma, também, de demarcar o campo. Como se dissesse: Roberto Magalhães representa a 

direita e “nós” representamos a esquerda. Embora João Paulo estivesse polarizado com 

Cadoca nas eleições de 2004, a sua campanha não aproveitou essa circunstância para 
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delimitar que Cadoca era de direita e João Paulo de esquerda. Sabe-se que o sujeito se 

reconhece como tal, reconhece a sua identidade, a partir do momento em que reconhece o 

Outro. Não situar Cadoca como representante de direita significou não se reconhecer como de 

esquerda. A imagem pública que ficou da última eleição era de um João Paulo com outro 

perfil. Um perfil popular, das massas, de esquerda. Um artigo de Albino Rubim, intitulado As 

Imagens de Lula Presidente, explicita esse argumento: 

 

Em primeiro lugar, deve-se anotar que a imagem pública emerge como um 
passaporte que possibilita a existência visível do ator político na 
contemporaneidade. Sem habilitar o espaço eletrônico em rede, que 
ambienta a sociabilidade atual, fica impossível posicionar bem um ator na 
cena política contemporânea. Em segundo lugar, cabe assinalar que a 
construção da imagem pública na política sempre acontece em um campo 
de forças, no qual o protagonista, seus aliados e seus adversários disputam a 
cada instante a construção e a desconstrução das imagens públicas dos entes 
envolvidos no jogo político.(NETO; VERÓN, 2003, p. 51) 

 

Acredita-se que esse perfil de programa, que cede a modelos atualmente adotados pela 

mídia, chega num momento em que o Partido dos Trabalhadores começa a se transformar em 

poder, não mais oposição. Até porque em 2000 havia o recurso televisivo, o recurso midiático 

e que foi amplamente utilizado pela campanha de João Paulo com bastante ênfase. Mas essas 

mudanças discursivas – de forma e conteúdo - provocam movimentos, às vezes, convergentes 

e, às vezes, desarmônicos, mas articulados. Porque é importante reconhecer o outro como 

opositor, como alguém que também tem ‘um lado’: 

 

Tais movimentos, que acontecem de modo simultâneo e imbricado, podem 
ser nomeados como disputa pela interpretação da realidade que irá 
predominar no processo eleitoral e disputa envolvendo a existência e a 
caracterização públicas dos atores públicos em competição. Em um 
movimento, a disputa trava-se em torno da interpretação e da avaliação da 
realidade que irá prevalecer no final do embate eleitoral, possibilitando, em 
condições de normalidade, a vitória daquele que formulou tal interpretação. 
No outro movimento, a disputa se dá pela afirmação ou negação da 
existência social dos atores sociais em competição e pela caracterização, 
positiva ou negativa, desses atores. (NETO; VERÓN, 2003, p. 50) 

 

Numa cena de 18/08/2000, à tarde, por exemplo, observa-se categorizações de João 

Paulo, pelo depoimento do ex-metalúrgico Inaldo de Oliveira. João Paulo é o “metalúrgico”, é 

o “peão”, é o “lutador”, mas é o “prefeito” também. 
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“Quando eu vejo Brasília Teimosa, da forma como está hoje, e sabendo que foi João Paulo, 

foi aquele peão que sempre estava do meu lado, como metalúrgico, nas fábricas, lutando e 

hoje como prefeito consegue mudar uma coisa dessas é da gente se emocionar.” 

 

Numa cena de 18/08/2000, à noite, o programa faz uma referência à vitória de João 

Paulo em 2000, mostrando matéria do Diario de Pernambuco, com a manchete:  

 

“A estrela sobe”. João Paulo, ex-operário, mulato e pobre é o novo prefeito do Recife. Um 

outro título diz: “João Paulo Lima e Silva, o primeiro ex-operário, mulato e pobre, eleito 

prefeito da cidade do Recife”. 

 

Por outro lado, a categorização de “prefeito” e de “gestor” permeia toda a lógica do 

programa.  

 

Em quase todas as aberturas dos programas, não deixa dúvidas. O locutor diz: 

“Está começando agora o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife 

precisa”. 

 

Numa das referências a Cadoca, o programa de 18/08/2004 mostra a categorização do 

adversário.  

 

Depoimento de João Paulo, em programa em resposta a um programa de Cadoca, 

coloca, generalizando, “meus adversários”: 

 

Entrei nessa campanha com a mesma disposição que eu sempre tive, mas quero advertir os 

meus adversários, para que a campanha continue no campo administrativo e político. 

 

3.2. As marcas ideológicas 

 

 Reforça-se, aqui, que o fato de haver um esvaziamento do discurso político de 

esquerda nos programas de 2004, não quer dizer que ocorreu um apagamento ideológico. Essa 

postura de apagamento é também ideológica. A intenção de demarcar o lugar de fala do gestor 

é um argumento impregnado de ideologia. É uma forte marca ideológica. Palavras, gestos, 

enquadramentos situam o petista como o ‘Prefeito do Recife’, não mais o militante, não mais 
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o popular. O lugar de fala agora ‘não permite’ esse perfil tão difundido nos programas de 

2000. O público-eleitor deve tomar ciência de que há um novo falante. É nessa interação que 

emerge o novo discurso.    

 

A interação social por intermédio da língua caracteriza-se, 
fundamentalmente, pela argumentatividade. Como ser dotado de razão e 
vontade, o homem, constantemente, avalia, julga, critica, isto é, forma 
juízos de valor. Por outro lado, por meio do discurso [...] tenta influir sobre 
o comportamento do outro ou fazer com que compartilhe determinadas de 
suas opiniões. É por esta razão que se pode afirmar que o ato de 
argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de determinadas 
conclusões, constitui o ato lingüístico fundamental, pois a todo e qualquer 
discurso subjaz uma ideologia, na acepção mais ampla do termo. A 
neutralidade é apenas um mito: o discurso que se pretende ‘neutro’, 
ingênuo, contém também uma ideologia – a da sua própria objetividade. 
(KOCH, 2002, p. 17, grifo da autora) 

 

Já no primeiro programa, em 18/08/2004, é possível enxergar essa nova estratégia de 

convencer o público-eleitor de que agora é o prefeito que fala: 

 
Descrição da cena: 

Inicia o programa eleitoral. Cena ao ar livre. João Paulo, trajando uma camisa arregaçada 

nos braços, com uma gravata vermelha, caminha em uma rua calçada. Por trás, aparece o 

céu azul claro. Ele caminha sorrindo. Logo atrás dele estão várias pessoas, homens e 

mulheres, caminhando com ele. No final da cena, ainda caminhando, a câmera fecha em 

close apenas no rosto de João Paulo, sempre sorrindo.  

Locutor diz: “Está começando agora o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças 

que o Recife precisa”. 
 

Nesse trecho, um elemento que chama a atenção é o fato de João Paulo vir à frente das 

pessoas, não ao lado. Ele vem caminhando na frente e as pessoas o acompanham. Bem 

diferente de 2000, quando as cenas mostravam João Paulo sempre no meio do povo, 

abraçando e dançando com as pessoas. A frase do locutor também não diz o nome de João 

Paulo. É o “programa do prefeito...”. Por que não apresentá-lo, no primeiro programa, pelo 

seu nome? Há um indício de um apagamento do sujeito. O cargo está acima do sujeito.  

 
Em outra cena, de estúdio, também no primeiro programa do dia 18/08/2004, a 

apresentadora diz: 
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“Em 2000, João Paulo venceu a eleição mais disputada da história de nossa cidade, e 

assumiu a prefeitura levando a esperança de milhares de pessoas, e as dúvidas de outras. 

“Será que vai dar certo, será que ele vai realmente trabalhar para melhorar a vida das 

pessoas?” A resposta a gente vai ver a seguir”. 

 

Por que colocar que havia dúvidas? Por que ele é um ex-sindicalista, de família 

humilde? É como se quisesse dizer: ‘Aquele homem popular, do povo mesmo, que muita 

gente desconfiava que era competente, virou gestor. E vai provar que é competente a partir de 

agora’. ‘Apesar de tudo...’. Entra em cena ‘o gestor que faz’. 

 

Outras falas de repórteres e apresentadora e do próprio João Paulo, no mesmo 

programa, em 18/08/2004, dão o tom do programa que prioriza as obras: 
 

Repórter: 

“Com João Paulo as obras de contenção de encostas são realizadas o ano inteiro, chova ou 

faça sol. Em três anos e meio já são mais de cinqüenta e quatro mil famílias beneficiadas”. 

 

João Paulo também faz depoimento sobre o assunto (Sem o olhar direto para a câmara): 

“O nosso trabalho nas áreas de morros, por exemplo, você ter dez mil e quinhentos pontos de 

pessoas, que não podem dormir a cada chuva... Então nós reduzimos de dez mil e quinhentos 

para quatro mil, então essa é uma alegria muito grande, né?! E alegria maior ainda quando 

nós chegarmos a zero”. 

 

Sob a vista panorâmica da cidade do Recife, repórter diz: 

 “João Paulo fez importantes obras estruturais na nossa cidade, dá só uma olhada”.  

 

 “Ele reformou a Caxangá, está concluindo a paralela da Caxangá e a Ponte Gregório 

Bezerra, fez também a urbanização do Canal do Cavouco e mais de 2000 mil obras decididas 

no maior orçamento participativo do Brasil”. 

 

É interessante observar que o primeiro depoimento do programa é de uma senhora 

pobre, Margarida Costa, moradora do Alto José Bonifácio. Depois vem, seguidos, dois 

depoimentos de empresários. Isso não produziria estranhamento se não fosse comparado com 

2000, quando houve uma espécie de microfone aberto para a população. Foram inúmeros 
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depoimentos de pessoas do povo, em praticamente todos os programas. Mais uma vez 

verifica-se a estratégia de situar o prefeito que trabalha para toda a população, não apenas 

para os mais pobres. 

  

A senhora do Alto José Bonifácio disse, em depoimento, disse: 

“Quando chegou a vez do Prefeito João Paulo, que vieram aí para o Córrego de Euclides, 

né? Vieram aí para a rua da Tapa, e disseram que essa barreira aqui ia ser feita, aí eu chorei 

de emoção, acredita?”  

 

Mas, logo depois, vem o texto da repórter e o depoimento de dois empresários: 

“Outra importante realização de João Paulo foi a inversão do trânsito em Boa Viagem”.  

 

Depoimento do empresário Claudionor Pacheco: 

 “Com a inversão do trânsito mudou bastante. Conquistamos mais clientes!” 

 

Depoimento de outro empresário, Ricardo Pinteiro: 

 “Não só a mudança do trânsito, como também a retirada das Kombis, o trânsito era um 

inferno”. 

 

As falas de João Paulo também incorporam o tem de campanha de ser o gestor. As 

expressões de João Paulo são serenas, suaves, de preocupação. Essa é a tônica de toda a 

campanha. Há uma estratégia de mostrar que o gestor não é o sindicalista que briga, faz greve, 

enfrenta a polícia. Agora ele “salva vidas”: 

 

Depoimento de João Paulo, dia já no primeiro programa, em 18/08/2004: 

 

“Reduzimos a mortalidade infantil em 25%, então fizemos um trabalho inédito no mundo, que 

é referência na ONU do tratamento da filariose. Estamos com uma urgência de primeiro 

mundo, o SAMU, então estamos salvando vidas”.  

 

Uma das maiores vitrines da campanha de João Paulo foi a ação de retirada das 

palafitas do bairro pobre de Brasília Teimosa. Nos programas eleitorais, o assunto ganhou 

destaque, com ênfase para ‘o gestor que faz’ e que inverteu as prioridades na administração. 
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Na cena de Brasília Teimosa, aparece uma imagem das palafitas, sobre o mar. Imagem de 

muita sujeira na beira-mar. A imagem é em preto e branco. 

 

 O locutor, com voz dramática, diz:  

“Brasília Teimosa há mais de quarenta anos...” 

“... famílias viviam em palafitas, sem esperança, sem saúde, sem cidadania...” 

 

Então aparece uma foto de João Paulo em cima de uma máquina escavadeira, sorrindo 

(imagem congelada), ainda em preto e branco. A cena vai recebendo gradativamente o 

colorido da imagem.  

 

Da música dramática passa a tocar o jingle de João Paulo. Locutor continua: 

“...Só um prefeito teve coragem de fazer o que ninguém fez...” 

 

Aparece nova imagem sem as palafitas, mostrando a orla de Brasília Teimosa, com 

muro de proteção.  

 

O locutor continua: 

“...o que era palafita virou praia...”  

 “E os antigos moradores vão ganhar casa própria, no bairro do Cordeiro.”  

 
O jingle de João Paulo foi um dos pontos altos dos programas. Tocado em vários 

momentos, ele nasceu do slogan, como já foi dito: 

 

Jingle: 

Menino espia só como está nossa cidade 

Reparando de verdade Recife tá bem melhor 

O frevo tá bem tocado, o passo tem marcação  

O caminho já tá certo, toque em frente seu João 

O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 

 Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 

As crianças na escola, mais saúde pro povão 

Palafita virou casa, o morro tem proteção 

Tá ficando nos trinques todo mundo pode ver  
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O Recife tem mudado, porque conta com João. 

João Paulo cuidou da gente? 

FOI SIM, SIM SENHOR 

O João mostrou que faz! 

FAZ, FAZ, FAZ! 

Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais! 

 
A estratégia discursiva do jingle é reforçar as ações do programa de governo, que é o 

trabalho de contenção das encostas, projetos na área da saúde, educação e, claro, a retirada das 

palafitas. Dos projetos cruciais inseridos no programa de governo, somente não coloca o 

Orçamento Participativo. Uma observação é que o jingle resgata também o slogan da 

Prefeitura que é ‘A Grande Obra é Cuidar das Pessoas’, na repetição de “João Paulo cuidou da 

gente”. O fato de colocar “gente” e “povão” marca uma aproximação, idéia de intimidade 

com a população. 

 

Música que acompanha cenas de com várias imagens (música com ritmo manguebeat), 

no programa de 18/08/2004, à noite: 

Eu sou do Recife, eu amo o Recife, eu quero o Recife cada vez melhor 

Recife tranqüilo, Recife na paz, Recife de todos nós. 

Recife, Recife, Recife nação, Recife guerreira 

Recife, Recife, Recife que canta, Recife esperança 

Recife que teve a coragem de fazer a mudança. 

 

Apesar das estratégias eleitorais conduzirem a imagem de João Paulo no sentido de 

revelar o gestor, em alguns momentos os programas trazem à tona o João Paulo humilde, de 

família pobre, ex-sindicalista. Esse contraponto é bem utilizado como estratégia para situar 

João Paulo como vencedor, como um exemplo para a população. Mostra o seu percurso de 

ascensão. Também é interessante comentar que os programas de 2000 não enaltecem a figura 

de João Paulo como parlamentar. Na reeleição, os programas retomam um pouco isso. No 

programa veiculado no dia 18/08/2004, à noite, novas cenas apontam nesse caminho: 

 

Locutor diz (voz masculina): 

“Antes de ser prefeito, João Paulo foi duas vezes deputado estadual...” 
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Aparece uma foto em preto e branco de João Paulo como parlamentar, de paletó, com um 

microfone e o outro braço levantado. Rosto com expressão de seriedade. Depois outra foto em 

preto e branco, de João Paulo(bem mais novo), com um microfone na mão e uma bandeira do 

PT, ao lado dele.  

 

Locutor continua: 

“...fundador do PT e ex-líder sindical...” 

 

Mais uma foto em preto e branco de João Paulo (já adulto) e sua família humilde. São onze 

pessoas na foto. Gradativamente a foto vai tomando cor. O primeiro a ficar colorido na foto é 

João Paulo, o segundo é seu pai, a terceira a sua mãe: 

 

Locutor continua: 

“...uma trajetória de coerência, de um homem que é filho do seu Manuel Messias, cobrador 

de ônibus, e de dona Maria de Lurdes, bordadeira.” 

 
Depois das denúncias envolvendo a moradora de Brasília Teimosa, Maria do Socorro, 

que supostamente teve o depoimento comprado (pela esposa do candidato Cadoca) para 

denunciar o processo de retirada das palafitas de Brasília Teimosa, contra João Paulo, o 

prefeito fez uma declaração.  

Olhando direto para a câmara, o petista fez o seguinte pronunciamento, no 

programa do dia 23/08/2004, à noite:  

 

“Desde cedo demarquei o meu campo político, a luta operária, a defesa dos trabalhadores, o 

combate contra todas as desigualdades sociais. Para defender o que eu acredito nunca tive 

medo de enfrentar os poderosos. Entrei nessa campanha com a mesma disposição que eu 

sempre tive, mas quero advertir os meus adversários, para que a campanha continue no 

campo administrativo e político. Manipular o sofrimento dos que mais precisam, tentando 

atingir a mim e ao meu governo, isso eu não vou aceitar. Vou repetir, respeite o sofrimento 

das pessoas. Quando busquei o apoio do Presidente Lula para retirar as palafitas de Brasília 

Teimosa, nascia ali, o compromisso entre o prefeito do Recife e o presidente do país, em 

trabalhar em parceria e para salvar vidas em primeiro lugar. Essa era a grande urgência, 

salvar vidas. As famílias retiradas das palafitas passaram a receber o auxílio moradia, 

enquanto suas casas estão sendo construídas como parte de um grande projeto de inclusão 
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social. Nós fizemos em menos de dois anos o que essas forças políticas que sempre 

governaram Recife não fizeram em quarenta, as mesmas forcas agora lançam mão de todos 

os recursos para tentar voltar ao poder. Mas pode ter certeza, vamos continuar trabalhando, 

com a mesma determinação de sempre para melhorar a vida das pessoas em nossa cidade.” 

 

O momento político exigia um pronunciamento contundente de João Paulo. Várias 

estratégias discursivas são observadas. Primeiro João Paulo sai da postura do “olhar indireto” 

para o público e fala olhando para a câmera. Mas, a postura não é a mesma dos programas de 

2000. Nesse depoimento, João Paulo evita nomear o adversário. Era uma resposta a Cadoca, 

por conta das denúncias de Brasília Teimosa. Mas ele não cita o concorrente. Diz “meus 

adversários”. Apesar de falar em “forças políticas” que querem “voltar ao poder”, ele leva o 

discurso para apelar para o lado emocional da população: “respeite o sofrimento das pessoas” 

porque ele está trabalhando para “salvar vidas”. Aproveita para falar do projeto em parceria 

com o Presidente Lula (somos poder federal!) e pede que a campanha continue no “campo 

administrativo e político” (afinal, estão falando com o gestor, e seu campo não é mais 

somente o político). Emergem novas estratégias argumentativas de proferir um discurso mais 

centrado, mais racional, menos emocional. Menos contundente. Sem adjetivações contra os 

adversários. 

Os investimentos em Brasília Teimosa ocuparam muito espaço nos programas. E um 

grande trunfo foi a visita do Presidente Lula ao local. Era uma associação do poder municipal 

ao poder federal.  

Um exemplo foi o programa de 27.08.2004, à noite: 

Depoimento de João Paulo, sentado, com cenário, por trás, de estantes de livros. 

Olhar indireto, voz serena, ele diz: 

“Foi a primeira vez que o presidente ligou diretamente para mim, e ele disse ‘João Paulo eu 

quero que você escolha uma área carente, uma área que viva em dificuldade na cidade para 

que eu possa visitar.’”  

 

Quando ele termina a frase, aparecem imagens de Brasília Teimosa. João Paulo 

continua: 

“E logo de pronto eu escolhi Brasília Teimosa.” 

 

Depois surgem as imagens da visita de Lula, com João Paulo e ministros, em Brasília 

Teimosa. Volta, então, a imagem de João Paulo, na sala com estante:  
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“Então o presidente Lula veio, com quase todos os seus ministros, conhecer Brasília 

Teimosa. E foi um momento de muita emoção, o bairro todo foi recebê-lo. Ele teve a 

oportunidade de ver o sofrimento daquelas famílias que viviam em palafitas, e disse: 

‘Prefeito João Paulo, meu amigo, eu vou lhe ajudar a resolver esse problema’.” 
 
Uma nova cena, que foi ao ar no dia 27/08/2004, à noite: 
 

Várias pessoas, jovens, crianças, mulheres grávidas, homens, vão caminhando numa 

das pontes do centro da cidade. Todos vão se dando as mãos. João Paulo chega e também 

pega nas mãos das pessoas. A câmera fecha em João Paulo. Todos levantam as mãos para 

cima. O locutor diz: 

 
 “Nos últimos tempos, o Recife vem construindo uma ponte diferente, uma ponte que leva das 

palafitas às moradias dignas, da rua para a escola, do abandono ao cuidado com as pessoas. 

E agora, muito em breve, somos nós que vamos decidir se essa obra pára... Ou se deve 

continuar. João Paulo, prefeito!” 

 
No programa do dia 06/09/2004, aparece uma cena nova, com crianças e adolescentes, 

meninos e meninas. A peça é bem simbólica porque também associa João Paulo, o vencedor, 

ao futuro das crianças e adolescentes. E coloca o sonho de crianças e adolescente como o de  

alcançar profissões de classe média. Com um fundo musical lento, eles dizem:  

 

Aparece primeiro uma adolescente. Ela diz: 

“Quando eu crescer eu quero ser médica.” 

Depois um menino diz: 

“Eu quero ser promotor.” 

Outro menino fala: 

“Eu quero ser advogado.” 

Depois aparece uma menina: 

“Eu vou ser artista plástica.” 

Vem um menino e diz:. 

“Presidente.” 

O locutor diz: 
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“Bolsa escola, aluno nos trinques, escola em tempo integral, ônibus da informática. João 

Paulo está fazendo tudo isso, para que cada criança do Recife tenha o direito de escolher o 

seu futuro.” 

 

Aparece menina e diz, finalizando a cena:  

“Quando eu crescer eu quero ser cidadã.” 

 

Nos programas de 2000, a atriz pernambucana Lívia Falcão narra um texto que faz 

várias re-significações para a ‘camisa vermelha’, à qual associa a “qualidade de vida”, 

“moralidade”, “transparência”, “eficiência” e “mudança”. Em uma das raras cenas de 2004 

que lembram a primeira campanha, aparece a atriz Lívia Falcão, vestida com uma camisa 

vermelha. Foi a única referência mais explícita ao vermelho em 2004. Agora não mais como 

símbolo de esquerda, nem de mudança, mas de manutenção do poder, para dar continuidade 

ao trabalho de João Paulo. Chama a atenção para as ações da Prefeitura, para o programa de 

governo. Há menos emoção.  

Ela narra o texto:  

 
“Olha eu aqui de novo, vestindo com orgulho, a minha camisa vermelha. Orgulho de viver 

numa cidade com mais crianças na escola, com saúde de qualidade, com proteção nos 

morros, com menos palafitas e mais moradias dignas para quem precisa. O Recife está bem 

melhor, melhor graças ao trabalho de João Paulo, que fez o que ninguém fez, e que precisa 

do seu voto, para fazer muito mais.” 

 

3.3. O messianismo 

 

Sabe-se que o messianismo com ícones do esporte, mitos da música, figuras expoentes 

da política, enfim, é um traço já arraigado na formação cultural e religiosa brasileira. No caso 

de João Paulo, entende-se aqui que o marketing político aproveitou características fortes do 

petista, que o tornam um sujeito que cabe fácil na estratégia do messianismo: a religiosidade e 

o misticismo; a crença de que cumpre uma missão por meio da vida política; a origem pobre; 

e o carisma e a simplicidade que são, inclusive, identificadas por cientistas políticos. Os 

programas de 2000 foram generosos com a estratégia messiânica, em busca desse efeito de 

sentido, mas não soou falso. Era como se estivesse mostrando o João Paulo da ‘vida real’. 

Quando houve uma supressão desse recurso nos programas de 2004, aí sim, era um outro 
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político que emergia. Como se o lugar de fala do gestor não fosse pertinente a uma postura 

extremamente popular, como ficou marcado em 2000. Então, as tomadas de rua diminuíram 

muito, as composições de cenas com João Paulo abraçado com o povo foram mais raras, as 

músicas, jingles e paródias que enalteciam o perfil de ‘salvador’ foram praticamente abolidos.  

Aqui não interessa elaborar um juízo de valor acerca dessa estratégia do messianismo, 

que é muito criticada, porque estimula as pessoas a atribuir ao político - o ‘messias’ - a 

responsabilidade de ‘salvar a pátria’, ou seja, repassa todos ‘os poderes’ – que são também do 

povo – ao político para melhorar a sua situação social e econômica. É, portanto, considerada 

uma atitude despolitizada, de sociedades com baixo nível de conscientização. No entanto, 

apagar, junto com o messianismo de 2000, os recursos que mostravam o perfil popular de 

João Paulo fez desaparecer, também, um dos traços mais marcantes da sua imagem política. 

 

As relações discursivas, como se vê, não são internas ao discurso: não ligam 
entre si os conceitos ou as palavras; não estabelecem entre as frases ou as 
proposições uma arquitetura dedutiva ou retórica. Mas não são, entretanto, 
relações exteriores ao discurso, que o limitariam ou lhe imporiam certas 
formas, ou o forçariam, em certas circunstâncias, a enunciar certas coisas. 
Elas estão, de alguma maneira, no limite do discurso: oferecem-lhe objetos 
de que ele pode falar, ou antes (pois essa imagem da oferta supõe que os 
objetos sejam formados de um lado e o discurso, do outro), determinam o 
feixe de relações que o discurso deve efetuar para poder falar de tais ou tais 
objetos, para poder abordá-los, nomeá-los, analisá-los, classificá-los, 
explicá-los etc. Essas relações caracterizam não a língua que o discurso 
utiliza, não as circunstâncias em que ele se desenvolve, mas o próprio 
discurso enquanto prática. (FOUCAULT, 2005b, p. 51-52) 

 

Nos programas eleitorais de 2004, o ponto mais forte do messianismo na campanha de 

João Paulo, por meio dos programas eleitorais, foi o trecho no qual ele dizia, em depoimento, 

com olhar para outro interlocutor que não era o público-eleitor (a câmera): “Enquanto tiver 

uma pessoa sofrendo no planeta, eu tenho o compromisso de continuar lutando para pôr fim a 

esse sofrimento.”. Esse depoimento foi gravado com João Paulo sentado sob plantas, como 

num jardim, focalizado em close, mostrando muita tranqüilidade, sobriedade, serenidade. Esse 

depoimento foi repetido em vários programas, inclusive, o último programa de televisão do 

petista trouxe esse texto escrito, com a assinatura de João Paulo.   

Esse discurso de João Paulo o coloca como salvador da humanidade. Não basta 

‘salvar’ as pessoas do município, ‘salvar’ as pessoas do País, é necessário ‘salvar’ também as 

pessoas do planeta. Essa postura, por assim dizer, ‘transcendental’, é muito do perfil pessoal 

de João Paulo, de sua vinculação com a meditação transcendental, com os ensinamentos do 
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guru Maharishi, de uma preocupação planetária. É como se nesse trecho ele tivesse aberto 

uma fissura no discurso do gestor para falar por ele mesmo, sem o controle institucional.  

Mas há também um outro recurso de campanha que traz uma dupla mensagem: a do 

messiânico e a do gestor. Trata-se do slogan, que é uma das peças mais importantes de uma 

campanha. O slogan de João Paulo em 200492 foi “Ele Fez o Que Ninguém Fez e Vai Fazer 

Muito Mais”, que, como foi visto, no jingle ficou: “Já Fez o Que Ninguém Fez e Vai Fazer 

Muito Mais”. No livro que é um clássico do assunto, O Slogan, o autor Olivier Reboul (1975) 

discorre sobre as diversas facetas que encobrem a articulação de palavra ou palavras que 

servem para espalhar essa mensagem. Para o teórico,  

 
Ele é slogan, não pelo que diz, mas pelo que não diz, e que, no entanto, 
constitui o seu alcance real, o seu poder de incitação.[...] Tal é o traço 
característico de todo slogan: fazer as pessoas ‘ir na onda’, fazê-las agir sem 
que possam discernir a força que as impele.[...] É particularmente difícil 
refletir sobre o slogan pois o seu traço característico é impedir a reflexão. 
[...]Daí a segunda observação: o poder do slogan. Poder singular, misterioso 
mesmo. Como é possível que uma breve fórmula, que pode ser vulgar ou 
fina, figurada ou demonstrativa, emotiva ou racional, consiga provocar esta 
ou aquela reação de massa, vender um produto de que ninguém tem 
verdadeira necessidade, mudar o resultado de uma eleição, atrair multidões 
para alguma causa que não é a delas, levar povos inteiros à revolta ou à 
guerra: sempre a arrastar as pessoas para onde, e por si mesmas, não teriam 
ido? (REBOUL, 1975, p. 2-3, grifo do autor) 

 

Há os sentidos implícitos e explícitos do slogan. É por isso que “O slogan é um tema 

multifário (seria o caso de dizer interdisciplinar?) que concerne à Lingüística, à Filosofia 

Analítica, à Retórica, à Psicologia Social, à Psicanálise, à História, sem falar nas técnicas de 

publicidade e propaganda.” (REBOUL, 1975, p. 4). E há diferenças quanto à finalidade do 

slogan, de acordo com o contexto no qual ele se insere.  

 

[...]O slogan político serve a fins mais diversos, cujo denominador comum 
é, sem dúvida, o poder: poder de um partido, de uma causa, de um país.[...] 
O slogan político pode fazer apelo  aos interesses coletivos de uma nação, 
de uma classe, de um partido, etc., que implicam o sacrifício de interesses 
individuais; daí seu caráter aparentemente ‘desinteressado’.[...] O slogan 
publicitário dissocia os indivíduos; o slogan político agrupa-os, cria um laço 
‘horizontal’ entre eles. (REBOUL, 1975, p. 97, grifo do autor) 

 

                                                 
92 João Paulo não teve slogan na campanha de 2000. 
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Como foi analisado, na campanha eleitoral de João Paulo, em 2004, observa-se uma 

tendência em apelar para um apagamento das tradicionais palavras que compunham as 

bandeiras do PT, como ‘luta’, ‘trabalhador’, ‘povo’ e até a menor alusão à cor vermelha, que 

foi muito utilizada durante a campanha de 2000. Então, o slogan ‘Ele Fez o Que Ninguém Fez 

e Vai Fazer Muito Mais’ segue a linha estratégica da proposta da campanha, de apresentar o 

gestor competente, numa estratégia de ‘esconder’ o discurso esquerdista. E por isso mesmo 

ele é ideológico. Aliás, já por ser um slogan, e político, jamais poderia estar desvinculado de 

ideologias. Por outro lado, o slogan de João Paulo tem um apelo também messiânico. É bem 

simbólica esta análise porque esse slogan de João Paulo foi uma marca forte também em todas 

as peças, inclusive as impressas, da campanha do petista.  

Vê-se esse aspecto messiânico no uso de cada palavra, analisadas sintática e 

semanticamente. Primeiro, o pronome pessoal da terceira pessoa do masculino singular ‘ele’. 

‘Ele’ (João Paulo), o ‘messias’, o ‘salvador’. O dicionário Aurélio resgata no verbete ‘ele’ 

também numa expressão popular muito utilizada no Brasil: ‘que só ele’, ‘como ele só, como 

ninguém mais’, que também dá idéia de ‘único’, ‘não existe ninguém como ele’. O verbo 

‘fazer’, traz a força do significado ‘dar existência’, ‘criar’. E completa a força messiânica da 

frase o pronome indefinido ‘ninguém’, que significa ‘nenhuma pessoa’. ‘Vai fazer muito 

mais’ traz a perspectiva de futuro, com a força do verbo ‘ir’, e o ‘muito mais’, locução 

adverbial que significa ‘intensamente’ (FERREIRA, 1999, p. 724/886 e 1409). 

 

Outro exemplo é o programa de 18/08/2004, João Paulo aparece falando em 

depoimento: 

 “E a minha felicidade vem daí, por quê? Porque nos conseguimos resolver o problema de 

milhares de pessoas, seja na saúde, seja na educação, seja na moradia, seja na área de  

saneamento, então tem um sofrimento muito grande ainda, porque tem muitas pessoas 

aindasofrendo na cidade. E acredito que esse sentimento me leva, e foi justamente a tomada 

da consciência política, enquanto tiver uma pessoa sofrendo no planeta eu tenho 

compromisso de continuar lutando para por fim nesse sofrimento.” 

 

Nova cena 18/08/2004, à noite, revela o João Paulo que saiu de uma família humilde e 

alcançou o status de ser prefeito. João Paulo em depoimento: (Olhar indireto para a 

câmera): 
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 “Papai fazia tudo para nós não termos dificuldades né?! Mamãe bordava, e quando a coisa 

apertava mesmo, papai se desempregava, às vezes ela lavava roupa para poder ter algum 

dinheiro.”  

 

Em nova cena, novo depoimento da irmã de João Paulo (Maria de Fátima), reforçando o 

seu lado ‘salvador’. Até num comentário inusitado para uma campanha política. (São 

mostradas fotos de quando o João Paulo era criança com seus irmãos.). Fundo musical lento: 

“Ele sempre deu prioridades para os menores. Vamos dizer de um pedaço de carne maior, aí 

dividia, ele sempre ficava com o menor, e deixava o maior para a gente.” 
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CAPÍTULO IV 

O MARKETING POLÍTICO E AS NOVAS ESTRATÉGIAS 

ARGUMENTATIVAS E PERSUASIVAS DE JOÃO PAULO 
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Até aqui, este trabalho pretendeu conhecer as novas estratégias argumentativas e 

persuasivas do PT para se comunicar com a população, por meio dos programas eleitorais de 

televisão de João Paulo, nas campanhas para prefeito do Recife, em 2000 e 2004. Na análise 

do corpus, observou-se fortes mudanças no discurso materializado nos programas eleitorais 

de 2004 em relação ao ano 2000. Como se pôde observar, o João Paulo popular, místico, 

sindicalista, esquerdista, cedeu lugar ao João Paulo gestor. O que chama mais atenção é o fato 

de a administração de João Paulo na Prefeitura do Recife, na primeira gestão e na segunda 

(que ainda está em curso), ser considerada uma referência de esquerda, como foi apurado 

durante esta pesquisa. Parece, inicialmente, incompreensível que não se tenha imprimido este 

perfil durante os programas de 2004. Como se viu, no primeiro período eleitoral houve uma 

forte polarização entre esquerda e direita. Houve interesse em situar que João Paulo é um 

político de esquerda e ponto. Na campanha da reeleição, não houve uma estratégia de 

delimitação desse campo ideológico. 

Essas mudanças ficam bem claras quando se compara a gênese do discurso do PT e de 

João Paulo com as estratégias argumentativas e persuasivas dos programas de 2000 e 2004. 

Na primeira campanha, está lá o João Paulo com forte vinculação ao movimento sindical,  

movimentos sociais, Igreja Católica e partidos revolucionários. Há um encontro entre as 

matrizes do discurso da formação do PT e o discurso de João Paulo – eles se entrelaçam, uma 

vez que João Paulo é a maior referência do PT em Pernambuco atualmente. Sem contar que 

ele foi o pioneiro da legenda em alcançar as diversas esferas de poder a que chegou durante a 

sua trajetória, por meio do voto. É natural que ele fale a língua da origem do partido. Mas em 

2004 há um distanciamento do discurso de João Paulo dessas matrizes discursivas que 

estavam na base da fundação do Partido dos Trabalhadores. Pela análise do corpus, observa-

se que há uma forte influência do marketing93  político na definição das novas estratégias 

argumentativas e persuasivas do PT. É estranho pensar que um partido como o PT e um 

político testado nas greves, campanhas políticas e mandatos parlamentares tenham um  

                                                 
93 De acordo com a publicação Marketing Político: Hegemonia e Contra-hegemonia (2002), “Nos Estados 
Unidos, parece consensual admitir que foi Eisenhower (em 1952) quem primeiro se elegeu presidente usando o 
marketing político e eleitoral. No Brasil, é entre as décadas de 1980 e 1990 (coincidindo com a volta das eleições 
para cargos majoritários e o horário gratuito de TV) que se expandem ‘as novas regras para o fazer político 
apoiadas em um saber que lhe é precedente, o marketing comercial ou publicitário, mas que exige um esforço de 
adequação às peculiaridades do produto (a política)’,[...] uma vez que ‘o grande desafio para os estrategistas de 
marketing político é encontrar e abraçar, antes de todos os outros, o ciclo de idéias e aspirações que está em 
ascensão em um determinado momento na sociedade’. Mas o candidato é um produto vivo que tem uma história, 
e esta pode ser contraditória com o ‘lugar dos desejos’ dos eleitores/consumidores em uma determinada 
conjuntura[...]Enfim, admite-se que também para os políticos vale a mesma e velha regra que os publicitários 
conhecem bem – ‘a melhor embalagem é insuficiente para garantir a venda de um  mau produto’. Na prática, 
isso implica a exigência de que alguma correspondência entre a imagem e o produto possa ser percebida, sem o 
que o efeito de verdade não opera.”  (ALMEIDA, 2002, p. 78) 
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discurso totalmente submetido às regras do marketing político. Esse estranhamento motivou 

esta pesquisa a seguir adiante, no sentido de tentar descobrir até que ponto o marketing 

influencia esse novo discurso do PT.   

    Para tanto, este capítulo lança-mão de uma série de entrevistas com pessoas 

envolvidas nas campanhas à Prefeitura do Recife, em 2000 e 2004, pois, a análise do material 

textual por si só não daria conta de responder tal pergunta. Queríamos saber quem, 

finalmente, decide o tom final do discurso. Embora durante toda a feitura desta dissertação as 

respostas já foram se delineando, aqui, agora, é hora de se deter no cerne da questão, da frase 

que incomoda e que circula em diversos meios: “o marketing político tem o poder de 

transformar o discurso do PT a ponto de despolitizá-lo?”. Conhecer os bastidores dos 

programas, fazer uma contextualização dos momentos eleitorais, verificar a lógica que 

funcionava para levar os programas ao ar são elementos abordados nesta parte do trabalho. E, 

sobretudo, descobrir quem estava à frente das principais decisões: o núcleo político ou o 

núcleo de comunicação (os marqueteiros)? E nesse momento emerge uma vertente que vai ser 

fundamental ao longo deste capítulo: mudou o lugar de fala de João Paulo. Ele faz parte agora 

de uma institucionalização, conferida pelo poder de prefeito do Recife. Há um discurso 

institucional que impõe regras e normas. Ou há regras e normas institucionais que impõem a 

moldagem de um novo discurso, como define a abordagem foucaultiana. 

   Na primeira campanha de João Paulo, em 2000, esteve à frente o marqueteiro 

Cláudio Barroso, que cuidou dos programas eleitorais de televisão. Segundo revelou, ele não 

é publicitário nem jornalista de formação, mas se especializou, na prática, em comunicação e 

estratégias de campanhas políticas, desde 1982. Entre outras, trabalhou nas campanhas de 

Marcus Cunha (PMDB), para prefeito do Recife, em 1988, que não foi vitoriosa, e de 

Fernando Bezerra Coelho (PMDB), para prefeito de Petrolina, Sertão de Pernambuco, em 

1992, da qual o candidato saiu vitorioso. Não foi convidado para a campanha de João Paulo 

em 2004. No período, esteve à frente de uma candidatura à prefeitura da cidade de Campina 

Grande, na Paraíba. Cláudio Barroso foi um dos fundadores da produtora alternativa TV Viva, 

situada em Olinda. Barroso não gosta de ser comparado aos marqueteiros. Não sei se sou 

marqueteiro, porque é uma palavra muito desgastada, muito pejorativa atualmente. Uma outra 

coisa me diferencia dos demais, que é exatamente a busca desse programa que pareça mais 

natural possível.  

 
Na realidade, começou tudo no primeiro turno. Nós tínhamos uma 
campanha com pouco dinheiro, poucos profissionais e eu fui chamado 
muito em cima do início do programa eleitoral. Já existia uma pré-equipe. 
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Eu consegui levar somente uma jornalista, uma produtora, para que eu 
pudesse ter o mínimo de confiança com quem eu ia trabalhar. Quando a 
gente iniciou a campanha, João Paulo tinha 5% ou 6% e Roberto Magalhães 
apontava com mais de 50%. Então eles chegaram na campanha eleitoral 
muito no salto alto, tinham total consciência de que iriam levar a campanha 
logo no primeiro turno.(BARROSO) (informação verbal)94 

 

De acordo com Cláudio Barroso, os adversários contavam com uma estrutura maior e 

mais sólida. “Eles tinham pelo menos duas ou três agências de publicidade com eles e pelo 

menos duas produtoras por trás. Eu tinha um quartinho com meia dúzia de pessoas, um 

equipamento relativamente velho, poucos profissionais.”(BARROSO). Segundo ele, a 

estratégias de utilizar cenas em preto e branco foi muito por questão de estrutura. “Tinha 

muito da dificuldade do meu fotógrafo na época. Mas a nossa idéia era desconstruir tudo o 

que eles estavam dizendo, que estava tudo melhor, saúde, os bairros, a segurança... Então eu 

jogava já tudo isso em preto e branco.”(BARROSO). A utilização das cenas da época da 

Ditadura Militar, que também eram em preto e branco teve também uma intencionalidade:  

 

Usei cenas da época da ditadura quando eles proibiram na Justiça de a gente 
falar da banana [gesto obsceno de Roberto Magalhães para um militante, 
em ato na Praia de Boa Viagem] que o Roberto Magalhães deu. Eles 
proibiram também a utilização das matérias de jornais sobre o assunto... 
Então, em função disso, a gente fez um retrospecto, voltando para a 
ditadura, quando realmente havia a censura e que tudo era proibido. A gente 
utilizava o mesmo jornal que eles proibiam e metia as tarjas, exatamente pra 
fazer o link com a ditadura. E também porque, na realidade, o Roberto 
Magalhães é um fruto da ditadura, pode não ter sido um dos mentores, mas 
é fruto daquele processo, como foi Marco Maciel. Então nós aproveitamos 
essa deixa para poder fazer uma reflexão do que foi a censura que acontecia 
na ditadura e o que estava acontecendo em 2000, que era uma coisa 
inimaginável, não era o momento pra isso, o país em plena democracia. Ali 
disputando um cargo político, acho que não seria o momento de abrir esse 
tipo de precedente. (BARROSO) 

 

Para Cláudio Barroso, essas estratégias foram responsáveis por levar João Paulo para o 

segundo turno. “A partir daí nós fomos crescendo ponto a ponto. Teve até gente que trabalhou 

do lado de lá e acabou nos emprestando equipamentos nas altas madrugadas. Havia também 

todo um desejo da sociedade de ter uma mudança radical.” (BARROSO). O marqueteiro 

revela que não contavam com qualquer pesquisa para embasar os rumos da campanha. “Com 

o nosso discurso nós trouxemos para campanha do João Paulo quase toda a juventude, uma 

boa parte do pessoal da área de cultura, música, cinema, teatro. E com isso fomos  

                                                 
94 Os depoimentos de Cláudio Barroso foram coletados por meio de entrevista exclusiva, no Recife, no dia 
28/12/2006. 



 

 

180

conquistando pontos.”(BARROSO). Segundo ele, a construção negativa de Roberto 

Magalhães, por meio de categorizações, se deu por terem sido instigados pelos programas do 

adversário. “Eles começaram a chamar Dr. Roberto, depois Roberto, depois Senhor Roberto. 

Então a gente resolveu bombardear mesmo e mostrar que era farinha do mesmo saco e que 

aquele programa bonito era fruto de muita publicidade que é a arma forte do 

Lavareda.”(BARROSO). Ainda sobre a categorização e referenciação de Roberto Magalhães 

como ‘truculento’, ‘violento’, ‘desleixado’, nos programas do segundo turno de 2000, ele 

acrescenta: 

 

A gente viu que isso dava resultado, virou consenso para as pessoas que 
pensavam politicamente a campanha, de que tínhamos que atacar por aí. 
Não só a comunicação, mas no discurso de João Paulo nos bairros, nos 
comícios, na rádio, na entrevistas para jornal. E o carro-chefe foi a 
televisão. Quando começamos a mostrar que ele era um cara destemperado, 
na realidade, a gente quis convocar todos os eleitores jornalistas, porque 
estavam todos meio revoltados com a atitude que ele teve de invadir a 
redação, puxar revólver, enfim... A gente sabia que iria ter resultados, 
porque apesar de passar uma imagem de estadista, de um advogado, um 
jurista, um professor da Faculdade de Direito, na realidade ele é um cara 
destemperado, despreparado, porque um prefeito não vai invadir a redação 
de um jornal, com uma arma na mão para ameaçar um jornalista. O objetivo 
era desconstruir o discurso de Roberto Magalhães, também na utilização 
dos decassílabos, que eram os versinhos de Cláudio Ferrário. A gente 
brincava com isso. As vindas do Lula para cá foram muito importantes, 
no sentido de arregimentar pessoas, gente usava disso, da emoção, da 
brincadeira, da juventude coisas que eles não conseguiriam usar 
jamais. O pernambucano é um bicho muito bem humorado, 
brincalhão, gosta de uma gréia. (BARROSO) 

 

Cláudio Barroso revela que é da sua formação utilizar a estratégia de humor nas 

campanhas que coordena. “Eu acho que o povo brasileiro faz questão de humor, gosta disso. 

A minha própria formação na TV Viva trouxe muito dessa coisa do meio popular.  Então eu 

tentei levar isso para dentro das campanhas que eu fiz.”(BARROSO). Ele também atribui o 

mérito da vitória da campanha ao perfil de João Paulo. “A vantagem é que eu tinha um 

candidato extremamente a fim de ganhar e é um homem que não mede esforços de trabalho, 

acorda de três horas da manhã, quatro horas da manhã, enfim, por ele a gente não precisava 

nem dormir. Isso dava gás na equipe.”(BARROSO).  

Além disso, ele exalta o carisma do petista.  “Obviamente, o perfil de João Paulo me 

permitiu fazer uma coisa muito mais solta, mais graciosa, mais bem-humorada, com 

vinhetinhas meio MTV. Ao mesmo tempo é um homem jovem, carismático.”(BARROSO). 

Ele observa que o perfil do programa não seria o mesmo se o candidato fosse Roberto 
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Magalhães, por exemplo. “Se fosse ele o meu candidato, eu estaria preso a uma série de 

coisas, porque o candidato já é mais duro, mais tradicionalzão, mais pesado.”(BARROSO). E 

complementa: “Também porque ele tinha duas ou três agências de publicidade mais o 

Lavareda, que fica o tempo inteiro com pesquisa. E a pesquisa é mais uma ferramenta, 

porque, se ela determinasse a vitória, o Roberto Magalhães teria levado a 

eleição.”(BARROSO).  

Cláudio Barroso conta que havia reuniões periódicas para tomar as decisões políticas. 

“Nós tínhamos liberdade para trabalhar, mas a linha política sempre foi determinada pelas 

reuniões de pauta. Eu sempre tinha João da Costa [assessor de João Paulo] comigo, Luciano 

Siqueira [candidato a vice-prefeito].”(BARROSO). Ele afirma que no segundo turno tiveram 

o apoio da empresa de pesquisa Datamétrica, que começou a passar informações sobre o 

retorno do público em relação à aceitação dos programas.  

 

Quando a mulher de Roberto Magalhães disse que o Recife ia virar uma 
Cuba, que todos iam invadir a sua casa, achei isso uma palhaçada. A gente 
pegou o nosso motorista que tinha uma cara de cubano, vestiu ele de 
cubano, fizemos uns coqueiros lá atrás, meio fake, uma coisa construída, 
botamos duas meninas e tocamos uma salsa. Eles dançando, fazendo graça, 
porque era uma piada, no meu entender. Aí o que é que aconteceu? O 
Lavareda vinha com imagens de Brasília, de uma repressão lá na época do 
Cristovam [Buarque, do PT], que foi uma invasão que houve. Ele pegava 
aquilo e mostrava uma imagem com violência, muito cachorro, como se 
fosse uma coisa que o PT fosse trazer para aqui para dentro.(BARROSO) 

 

Sobre o messianismo na campanha de João Paulo, em 2000, Cláudio Barroso relata 

como se deu esse processo:  

 
Não era colocar ele como ‘messias’, nem endeusar, mas o que a gente quis 
passar e acho que conseguimos é que era a hora de ter um prefeito popular. 
Não é o Dr. Roberto ou Senhor Roberto. É o João Paulo, o João Paulo 
metalúrgico, filho de cobrador de ônibus, de uma dona-de-casa. Que era 
discriminado até como deputado estadual. Que queira ou não ele foi o 
primeiro em tudo, o primeiro presidente da CUT, o primeiro vereador 
eleito, depois o deputado mais votado. E guardei, nos últimos momentos do 
segundo turno, aquelas imagens de quando ele vai lá para Imbiribeira, em 
Sítio Grande, onde desceram o cacete, e João Paulo acabou quebrando umas 
costelas, sofreu. E aquelas imagens a gente conseguiu. Então não era 
mostrar o cara apanhando, era mostrar que o cara era igual a qualquer um. 
Era popularzão como todo mundo e entrava na defesa da população de Sítio 
Grande, porque ele sabia, ele já tinha passado aquilo na pele. Eu queria 
mostrar a diferença entre o candidato Roberto Magalhães, que a gente 
tentava desconstruir o tempo inteiro, e João Paulo, que a gente estava 
construindo como um cidadão de bem, um cidadão do povo.(BARROSO) 



 

 

182

Terminaram as eleições de 2000. João Paulo venceu no segundo turno e perto dos três 

anos de gestão já se preparava para a campanha da reeleição. A Imprensa pernambucana sai 

na frente e anuncia: “PCR: agora é com Duda Mendonça. Direção Nacional do PT traça 

estratégia publicitária agressiva nas 30 maiores cidades brasileiras, entre elas o Recife. Equipe 

da PCR evita falar sobre o assunto.” (Jornal do Commercio, 10/08/2003). Abaixo desse título 

e subtítulo, a matéria diz: 

 

Depois de eleger o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com 
a ajuda de um dos maiores nomes da publicidade e marketing político do 
País, o baiano Duda Mendonça, a direção nacional do PT já disparou o 
gatilho de sua artilharia com vistas às eleições municipais de 2004. O plano 
é audacioso e está baseado em uma estratégia publicitária agressiva e 
intensa nas 30 maiores cidades brasileiras, além das capitais onde o partido 
já está no poder (São Paulo, Belém e Recife). No Recife, considerado um 
dos municípios de maior prioridade na matemática eleitoral petista, o 
trabalho já começou. Integrantes da equipe de Duda Mendonça, entre eles 
três nomes do estafe da matriz da empresa [Duda Mendonça Associados], 
localizada em Salvador, circulam pelos corredores da Prefeitura. (Jornal do 
Commercio, 10/08/2003) 

 

A matéria do jornal estava correta. O jornalista baiano Raimundo Luedy, da equipe de 

Duda Mendonça, teve a incumbência de vir para o Recife, um ano antes da campanha de 2004 

começar, para trabalhar a imagem de João Paulo, por meio de contrato com o PT nacional. 

Luedy veio prestar uma espécie de consultoria. “Era mais recomendação para ele não fugir do 

assunto, não deixar de responder as perguntas dos repórteres... Se fez uma obra que não foi 

muito bem feita, falou alguma coisa que se arrependeu, que diga logo, reconheça logo, é a 

melhor coisa.”(LUEDY)(informação verbal)95.  

O acompanhamento da imagem pública do prefeito contou também com assessoria 

para melhorar o seu visual. “Claro que se você é um prefeito tem que estar bem vestido, tem a 

coisa de postura pessoal. João Paulo às vezes usava uns ternos folgados demais, então a gente, 

na campanha especialmente, trouxe uma pessoa que era especialista nisso, uma personal 

stylist.” (LUEDY). Luedy contabiliza no currículo as campanhas do primeiro turno de 

Eduardo Campos (PSB), para governador de Pernambuco, em 2006; de Zeca do PT, para 

governador do Mato Grosso do Sul, no segundo turno de 2002; de Joaquim Roriz, em 

Brasília, no ano de 1998, entre outras.  

Depois dessa consultoria, Luedy foi o coordenador geral da campanha de João Paulo.  

“Duda era o cara que coordenava o planejamento geral das campanhas, de todas as campanhas  

                                                 
95 Os depoimentos de Raimundo Luedy foram coletados, por meio de entrevista, no Recife, no dia 28/12/2006. 
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ele participava até o final da elaboração da estratégia geral, da criação de slogan, da marca, 

marcas visuais, jingles, as primeiras peças que vão dar tom da campanha.”(LUEDY). Duda 

Mendonça veio apenas uma vez ao Estado acompanhar a campanha. “Ele não podia ficar no 

dia-a-dia, rodando todas as campanhas, ele fazia isso, vamos dizer assim, por amostragem. 

Ele veio aqui uma vez, por exemplo, e disse: ‘olha ele está aparecendo muito pouco tem que 

botar mais ele na tela’.” (LUEDY). Fora essa única vinda do publicitário, Luedy diz que ele 

acompanhava os programas à distância. “Ele vinha pouco, mas conversava muito com a 

gente, conversava muito com o próprio prefeito, ele via os programas e orientava também.” 

(LUEDY). Os programas eleitorais de televisão para Duda Mendonça (MENDONÇA, 2001) 

têm o seguinte significado:  

 

Se você me perguntar quais são as dez coisas que considero as mais 
importantes numa campanha política, não vou nem precisar pensar para 
responder. As seis primeiras, pelo menos, sei de cor e salteado. A primeira, 
sem dúvida, é o contexto, o momento político em que as eleições se 
realizam. Essa conjuntura pode ser favorável ou prejudicial a este ou àquele 
candidato, aumentando ou diminuindo as suas chances de vitória. A 
segunda, sem dúvida, é o candidato. Um candidato-mala é dose para 
carregar. A terceira é o horário de TV. A quarta, o horário de TV. A quinta 
e a sexta, o horário de TV. Depois disso vem o rádio. Quanto ao resto, 
confesso, eu precisaria pensar um pouco. Vai depender da campanha, vai 
depender do lugar. (MENDONÇA, 2001, p. 111-112) 

 

A transformação radical de forma e conteúdo dos programas - comparando 2000 e 

2004 - se deveu a alguns fatores. O primeiro deles, apontado por Luedy, foi pela decisão de 

abolir totalmente o humor dos programas. O outro ponto foi a questão de João Paulo ser 

gestor, de estar candidato a uma reeleição. “O conteúdo necessariamente é diferente, porque o 

candidato de oposição tem um discurso de criticar a administração. Ele é portador de uma 

proposta nova, pelo menos acha que é nova. E o discurso do candidato à reeleição é 

necessariamente é mais conservador.”(LUEDY).  

 

Duda Mendonça - e eu acho que ele tem razão - ele não gosta daquela coisa 
que vocês pernambucanos gostam muito...É o humor, fazer gréia... E Duda 
não gosta, nunca gostou de fazer humor. Eu acho que, tirando uma coisinha 
ou outra, ele tem razão. Isso é uma coisa que a gente nunca admitiu: ficar 
fazendo piada com o adversário. Então isso perde um pouco também dessa 
coisa da brincadeira, dessa festa que fica, que foi sempre a eleição em 
Pernambuco. Isso esfria um pouco a eleição, mas também é bom para ela. 
Isso afeta a forma, nesse caso aí, porque o conteúdo é dado: o cara está no 
governo, ele precisa mostrar o que fez, e mostrar o que pode fazer ainda 
mais.(LUEDY) 
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A equipe de produção da campanha foi mista: havia profissionais da Bahia, de São 

Paulo e de Pernambuco. “Lá na pracinha de Casa Forte [bairro na zona norte do Recife] 

tínhamos uma equipe local muito grande, no rádio, no jornalismo.”(LUEDY). Por outro lado, 

Luedy informa que as decisões políticas vinham acima da comunicação. “Tudo que ia ao ar 

tinha uma decisão do conselho político, nunca ia ao ar nada que fosse decisão do marqueteiro. 

Sempre havia alguém que via antes, e havia uma discussão prévia também, para saber qual era 

o tema que a gente iria levar ao ar.” (LUEDY). Ele afirma que João Paulo era um candidato 

presente na produção dos programas. “João Paulo é um cara fácil, porque ele não pretende 

substituir o profissional, mas ele tem muita percepção. No fundo, quem decide é ele. Então, 

ele quer ver tudo, ele elogia, ele critica, mas ele quem decide no final das contas.”(LUEDY). 

Segundo Luedy, João Paulo gosta de ver as peças publicitárias, principalmente na pré-

campanha. “Depois, na campanha, diminuiu mais, aí ele já mandava João da Costa [secretário 

de Orçamento Participativo e do chamado ‘núcleo duro’ da Prefeitura].” (LUEDY). Para o 

marqueteiro, as mudanças na postura de João Paulo nos programas representaram também 

uma transformação do candidato.  

 
Eu acho que João Paulo sentiu um choque grande de realidade, é uma 
opinião pessoal minha... A responsabilidade de administrar uma cidade 
como o Recife, com tantos problemas, do tamanho que é, ele teve que 
mergulhar. E ele é um cara muito disciplinado nisso, teve que mergulhar na 
compreensão da administração da cidade, dos problemas da cidade, então 
ele passou muito tempo fora das ruas, ele ficou muito afastado da 
população, durante dois anos, ou dois anos e meio. Porque ele estava 
aprendendo, ele estava fazendo esse sacrifício também. Tanto que as 
pesquisas, de um certo momento, mostravam ele como um cara muito 
mudado, em relação que ele era. Ele era um cara muito mais distanciado do 
povo. Ao mesmo tempo, vamos lembrar que ele estava disputando com 
duas figuras testadas como grandes administradores, que era Joaquim 
Francisco e Cadoca. Pessoas que se pareciam com a marca da competência. 
Então João Paulo tinha que mostrar também, pelo menos, que se igualava 
com eles, ele tinha que mostrar que era um cara competente. (LUEDY)  

 

De acordo com o jornalista, a preocupação da campanha foi, então, mostrar o discurso 

de “quem fez”. “O discurso do cara que já fez alguma coisa, porque ele foi eleito para fazer 

alguma coisa. Ele não foi eleito para continuar um cara do povo, ele foi eleito para fazer 

alguma coisa para o povo, e tinha que mostrar o que estava fazendo, é a inversão das 

prioridades.”(LUEDY). Luedy enumera algumas ações que foram a marca da gestão e tinham 

que ser valorizadas no programa. “A Caxangá, aquela avenida que foi mudada para melhorar 

a vida da população, da classe média baixa, pobre, as palafitas... Não foi nem tanta coisa 

assim, em termos percentuais, para uma cidade, mas foi muito simbólico aquilo que ele  
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fez.”(LUEDY). E conclui: “Ele tinha que mostrar isso, porque se ele não mostrasse, iria ficar 

só no discurso ideológico. E no discurso ideológico ele perdia, porque não tinha mais aquela 

emoção de 2000, aquela novidade, as pessoas querem novidade.”(LUEDY)  

 
O discurso tinha que ser da competência do homem do povo, como se fosse 
‘tá vendo aí, que é bom colocar uma pessoa do povo, que entende mais o 
povo, sabe as prioridades do povo’. E também que não só faz as coisas para 
o povão mais pobre, que sabe fazer a inversão do trânsito em Boa Viagem 
[bairro da Zona Sul do Recife], tirar as kombis da cidade [projeto que 
acabou com o transporte clandestino], inclusive ele acabou também 
avançando sobre o eleitorado da classe média, que em certo momento tinha 
votado nele com emoção e que estava um pouco arrependido, porque se 
empolgou com ele no último momento de 2000. (LUEDY) 

 

Luedy afirma que as pesquisas qualitativas eram instrumentos eficazes para guiar os 

programas, sobretudo, a de grupos focais, diários. Os grupos focais, geralmente, são formados 

por pessoas de segmentos e classes sociais diferentes, para assistir aos programas e opinar 

sobre apresentadores, conteúdos, formato, entre outros elementos.  “Esses grupos influenciam 

na elaboração dos programas. Você verifica tendências, se certas coisas que você usou no 

programa, certas falas, se houve clareza, se as pessoas aceitam o que ele disse, se está 

passando sinceridade ou não.”(LUEDY).  

O jornalista comenta sobre o messianismo nas campanhas de João Paulo, que, diga-se, 

foi uma estratégia muito pouco utilizada em 2004. Mesmo assim, houve os depoimentos em 

que João Paulo parecia estar num jardim, falando para interlocutores que não eram o 

telespectador, com o olhar não direcionado para a câmera. Nessas  gravações, João Paulo 

narrou o texto mais utilizado na propaganda política de televisão: ‘Enquanto tiver uma pessoa 

sofrendo no planeta, eu tenho o compromisso de continuar lutando para pôr fim a esse 

sofrimento.’ Luedy explicou esse processo:   

 
Aquilo foi numa entrevista muito longa que nós fizemos com ele, numa 
casa, e que ele respondeu espontaneamente. Não foi nenhuma coisa que nós 
colocamos na boca dele para ele falar. Foi o João Paulo puro e simples. O 
que a gente fez foi ter um pouco de sensibilidade e perceber o que era bom 
naquela entrevista toda e separar. Se você olhar os melhores momentos da 
campanha, é tudo entrevista com ele, é ele falando para uma pessoa, 
geralmente eu e mais uma colega, minha adjunta, que entrevistávamos ele. 
Tinha um tema e ele sabia o que ia falar porque ele já conhecia bem a 
administração dele mesmo. Mas isso mostra quem ele é, no que é que ele 
pensa, o posicionamento dele como pessoa no mundo. Aquilo foi um 
sentimento dele.(LEUDY) 
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Sobre a importância do marketing político na definição do discurso de campanha e na 

influência entre a derrota e a vitória do candidato, Raimundo Luedy defende que “o marketing 

molda muito pouco, ou quase nada.”(LUEDY). “E a campanha de João Paulo é uma prova 

disso. Voltando a 2000, foi uma campanha muito emocionante, mas o que realmente ganha a 

eleição é uma conjunção de coisas, que o marketing tem pouco a ver, na verdade.” (LUEDY). 

Ele afirma, retomando a campanha de 2000, que “juntando o momento histórico com a figura 

de João Paulo, parecia o homem certo, no lugar certo, no momento certo.” Ele diz também 

que “João Paulo é um cara extremamente popular, que faz política com uma facilidade. Ele é 

a política direta com o povo, é uma coisa que ninguém pode negar. Como disse Ariano 

Suassuna, ‘é um homem do Brasil real’, é como Lula.”(LUEDY). Na opinião de Luedy, o 

marketing foi secundário tanto em 2000 quanto em 2004, quando ele fez a campanha. 

“Embora tenha sido uma campanha muito bem feita em 2000, Cláudio Barroso fez uma bela 

campanha, mas o marketing sempre, no caso nosso também, é extremante secundário, ele é 

importante, mas não é decisivo.”(LUEDY). Em ralação ao fato de se considerar marqueteiro, 

ele afirma: 

 

 Depende, eu acho essa expressão feia, marqueteiro... Tem muito de 
pejorativo. Mas eu tenho que admitir que sou. Porque marqueteiro 
aparentemente não trabalha com a verdade, trabalha com o amoldamento da 
verdade, adaptação da verdade. A percepção que existe, principalmente dos 
jornalistas, é essa. Eu digo que já joguei nos dois times: então o jornalista 
diz a verdade, embora ele saiba que não exista, mas ele procura fazer o 
retrato da realidade. E o trabalho do marqueteiro, do cara que cuida do 
marketing do político, é um trabalho de buscar e evidenciar os melhores 
aspectos da pessoa, da pessoa e do candidato, do político. Nós não vamos 
trabalhar para político para evidenciar as coisas ruins que ele tem. Todo 
mundo tem coisas boas e ruins. (LUEDY) 

 
Ulisses Tavares, atualmente assessor da Secretária de Gestão Estratégica e 

Comunicação da Prefeitura do Recife, participou dos bastidores das duas campanhas de João 

Paulo à prefeitura do Recife. Sua função era coletar dados para dar suporte aos conteúdos dos 

programas eleitorais. Na campanha de 2000, Ulisses revela que se empenhou em identificar 

“alguns programas que não andavam” na gestão de Roberto Magalhães, então candidato à 

reeleição. “Vimos que o programa Prefeitura nos Bairros só realizava em torno de 10 a 15% 

do previsto. Em compensação, havia muitos gastos com publicidade, festas, que eram sempre 

muito além do que era previsto no orçamento. Isso foi dando um desenho.” 

(TAVARES)(informação verbal)96. Já em 2004, ele pesquisou os gastos da Secretaria de 

                                                 
96 Os depoimentos de Ulisses Tavares foram coletados, em entrevista exclusiva, no Recife, no dia 03/01/2007. 
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Turismo, no período em que Cadoca estava à frente da pasta. “Assim a gente colocava 

informações mais precisas, como os gastos com as políticas públicas. A gente identificava as 

fragilidades dos adversários. Na campanha de 2000 a gente não fazia só gréia. A gente batia 

com consistência.”(TAVARES) 

Sobre as pautas dos assuntos que iriam gerar os conteúdos dos programas, ele afirma 

que sempre ocorriam reuniões com a participação de João Paulo, Lygia Falcão, Múcio 

Magalhães, João da Costa, Luciano Siqueira, além do pessoal da comunicação e marketing. 

“A partir de algumas informações que eles tinham, e também do sentimento deles, do 

conteúdo político, se definia a pauta e o meu trabalho era cair em campo para embasar o 

discurso.”(TAVARES). 

 
Em 2000, a gente era muito amador. Por mais estrutura que a gente teve no 
segundo turno, era insignificante com o que havia em 2004. Em 2004, 
houve toda uma preparação, pesquisas, a gente era muito assessorado por 
pesquisas antes de começar os programas, durante todos os programas. A 
gente tinha um grupo de pessoas que fazia uma análise de mídia, era muito 
mais rico, a gente tinha muito mais pessoas à disposição, muito mais 
técnicos. Acho que essa diferença estética se deu muito a isso. Em 
conteúdo, eu acho que o conteúdo era muito consistente, em 2000, não sinto 
essa diferença. Sinto muito mais do lado da estética, porque eram muitos 
profissionais à disposição, tinha uma equipe de criação muito boa, uma 
dupla realmente voltada para a criação, em 2004, o que não ocorria em 
2000. Em 2004, a gente já foi mais refinado. (TAVARES) 
 

Ulisses Tavares conta que, nos dois momentos eleitorais, João Paulo fazia questão de 

participar pessoalmente das decisões. “Ele tinha responsabilidade sobre todos os programas 

que saíam, em 2000 e 2004. Tudo passava por uma decisão final dele.” Inclusive, conta ele, 

nas decisões mais polêmicas. “Do episódio de Dona Maria do Socorro [envolvendo denúncias 

sobre a retirada das palafitas do bairro de Brasília Teimosa], em 2004, na questão da greve 

da PM, em 2000, João Paulo sempre estava como coordenador.”(TAVARES). Ele narra, 

ainda, que as primeiras peças enviadas pela equipe de Duda Mendonça continham pouca cor 

vermelha e João Paulo e a equipe política pediram para colocar mais vermelho. “Aqui a gente 

refez algumas coisas, dando ênfase maior a essa questão do vermelho.” (TAVARES). De 

acordo com Ulisses, “João Paulo via, discutia e interagia com a gente, e influenciava muito no 

conteúdo. Essa definição da política era dele. Por mais que ele estivesse na rua, sempre tinha 

um tempo para chegar, interferir e dar esse norte.”(TAVARES) 

 

No episódio de Dona Maria do Socorro, João Paulo peitou a decisão 
sozinho. Ele foi contra mim, contra Lygia, contra João da Costa, acho que 
até o próprio Duda Mendonça. Porque, quando Socorro colocou que fez a 
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denúncia porque foi a mulher de Cadoca que estava por trás, a gente podia 
ter usado aquelas imagens sem ter falado da mulher dele. Mas João Paulo 
disse: ‘se ela disse espontaneamente, nós não compramos esse depoimento, 
então a gente vai colocar”. João Paulo bancou sozinho. E ele estava certo. 
(TAVARES) 

 
A secretária de Gestão Estratégica e Comunicação da Prefeitura do Recife, Lygia 

Falcão, também acompanhou as campanhas de 2000 e 2004, fazendo parte do núcleo político. 

Ela faz coro com os demais profissionais envolvidos nos programas eleitorais, afirmando que 

as decisões políticas estavam acima da comunicação e do marketing político. “A gente, na 

verdade, nunca seguiu a linha dos marqueteiros. Sempre João Paulo teve uma visão muito 

clara, e nós todos também, de que a política tem que prevalecer. E o marketing vem para 

ajudar a comunicar.” (FALCÃO)(informação verbal)97. Segundo ela, o marketing tem o papel 

de tornar a política, as propostas, mais acessíveis à população. “Sempre a gente definiu do 

ponto de vista político e estratégico o que é que se queria com as campanhas, com os 

mandatos. O marketing e a comunicação, com toda a importância que têm, sempre entravam e 

entram como auxiliares a essa definição política.” (FALCÃO)  

 
Não que houvesse uma negação das propostas e dos caminhos apontados 
pelo marketing. Muitas vezes, até coincidia. E até pela sensibilidade 
também que João Paulo sempre teve nessa questão da comunicação. Ele é 
um marqueteiro muito bom dele mesmo. O marketing tem que expressar 
uma verdade, não pode ser uma coisa criada, como se fosse um produto 
falso que a gente está querendo vender, uma coisa que não é. Então, era 
para descobrir uma coisa que João Paulo tem de bom, e o que isso significa 
para a população, para os eleitores, para isso ser bem trabalhado e explorado 
pelo marketing.(FALCÃO) 

 

Lygia Falcão ressalta um traço do perfil político de João Paulo que praticamente todos 

os entrevistados desta pesquisa reconhecem: o carisma. “Eu acho que tem muito do que não 

se explica. A gente vê que são poucas as pessoas que têm esse carisma tão claro, tão evidente 

como ele. É algo que não é trabalhado para dar certo, ele é assim.”(FALCÃO). Ela afirma que 

no início da carreira política de João Paulo as pessoas achavam que era uma atitude 

meramente eleitoral. “As pessoas pensavam ‘depois que ele for eleito, vai mudar.’ E o tempo 

mostrou que ele não mudou. Ele sempre manteve a simplicidade , o contato com o povo que 

ele ama, ele se aproxima das pessoas não para ganhar o eleitor, ele se aproxima porque gosta.” 

(FALCÃO). Na opinião dela, foi muito fácil para o marketing trabalhar isso, esse perfil. Mas 

o messianismo ela considera que pode se transformar em uma faca de dois gumes: 

                                                 
97Os depoimentos de Lygia Falcão foram coletados por meio de entrevista, realizada no Recife, no dia 
27/12/2006. 
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Esse lado assusta. Na verdade, como isso é raro entre as pessoas, então tem 
hora que você pensa que a população, as pessoas ali em torno, estão 
entrando em transe, porque enlouquecem... Tem que chegar perto, tem que 
beijar, tem que abraçar... E isso assusta. Eu acho que tem esse lado que é 
perigoso, porque, muitas vezes, por falta até de outras referências na vida 
daquelas pessoas, isso toma uma dimensão muito grande. Tem gente que 
tem uma relação com ele como se fosse alguém muito próximo da família, 
isso é muito bonito de a gente ver, crianças que escrevem para ele, homens, 
mulheres. Eu vejo assim como algo que foge um pouco ao controle. Tem 
que ter cuidado para que não transformem ele em alguma coisa tão divina 
que pareça que não é gente. Ele é gente e tem também seus defeitos, suas 
dificuldades. Tem que tentar traduzir esse amor todo para devolver em 
ações. (FALCÃO) 

 

Com a experiência de quem acompanha a trajetória política de João Paulo há vinte e 

dois anos, Lygia acredita que assumir o poder provoca mudanças na postura do político. “Eu 

acho que muda porque quando se assumi um governo, seja ele uma prefeitura, um governo do 

estado ou o governo federal, você passa a ter a dimensão real das coisas e percebe onde é que 

exagerou.”(FALCÃO). Para ela, o PT deve fazer essa autocrítica. “Não que o discurso 

político do PT foi em vão ou não era para ter sido feito. Mas a gente exagerou. Quando você é 

oposição tem um certo grau de responsabilidade. Quando João Paulo era deputado a gente 

percebeu que devia ter mais cuidado com o que dizia.”(FALCÃO). Nas campanhas, ela 

explica como houve a preocupação de não manter o perfil do opositor: 

 
Na disputa para a Prefeitura, a gente deve ter carregado demais na crítica 
contra Roberto Magalhães. E quando chegou o momento da reeleição, e que 
João Paulo já era um gestor, tinha que falar com mais propriedade e mais 
responsabilidade com a coisa pública. E com o trato com o adversário. João 
Paulo nunca foi também de ser aquele que partia para esculhambar... Eu 
acho que a gente modificou dando um tratamento mais civilizado, mais 
responsável, em alguns momentos sendo mais contundente, mas sem 
desclassificar a pessoa. É da vivência política. Agora uma coisa que a gente  
trabalhou bem na época da oposição era um pouco do deboche. E isso a 
gente também teve que mudar um pouco porque não dá para você ser um 
governante debochado.  Então, na oposição cabem certas posturas, aquele 
humor todo. Agora o grau de deboche eu acho que diminuiu bastante em 
função do papel que ele ocupa hoje. (FALCÃO) 

 
O vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, participou do núcleo político das duas 

campanhas que o elegeram junto com João Paulo. Para ele, a campanha de 2000 teve duas 

fases. “O primeiro turno, quando estávamos numa batalha em que poucos acreditavam e as 

condições de produção eram muito precárias. E o segundo turno, em que tivemos o apoio de 

outras forças e passamos a produzir o programa em outras condições técnicas.”(SIQUEIRA). 

Mas o perfil dos programas, segundo ele, “era tipicamente de quem estava na oposição e  
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queria governar”.(SIQUEIRA). Já na campanha da reeleição, em 2004, o vice considera que 

foi mais difícil. “Tratava-se de um governante pedindo mais quatro anos para continuar a obra 

de governo. Então, essa condição de um governante que pretende ter mais quatro anos 

condiciona enormemente o conteúdo e a forma do programa, vale dizer, o 

discurso.”(SIQUEIRA).  

 
Nós tínhamos uma necessidade, assim, extrema de dizer o que tinha sido 
feito, porque nós começamos a campanha em terceiro lugar e as pesquisas 
de aprovação do governo eram meio a meio na cidade. E talvez mais de 
60% que nós tínhamos feito a população não sabia. Um outro aspecto é que 
é um programa mais técnico se é possível dizer isso do que político, não é 
que não fosse político, ele foi muito técnico centrado na figura do prefeito... 
Foi uma opção política, da qual nós não podíamos fugir, porque se tratava 
da reeleição. No nosso programa, quando precisava fazer uma crítica mais 
contundente ao adversário, não era o prefeito que fazia, nem foi o candidato 
a prefeito, nem o prefeito candidato a reeleição, era eu. O chamado 
editorial, que era aquela fala mais demorada para se contrapor ao 
adversário... Isso é uma decisão política também, porque se desse errado, o 
negativo vinha para o vice e não para o candidato a prefeito (SIQUEIRA)   

 

A opinião de Luciano Siqueira sobre a influência do marketing político nas campanhas 

é taxativa. “Eu tenho absoluta convicção de que eu nunca vi o marketing ganhar uma eleição, 

podem ser os marqueteiros mais competentes do mundo, podem ajudar, podem dar o glacê do 

bolo, mas se o bolo não tiver consistência o eleitorado não se ilude.”(SIQUEIRA).  Ele diz 

baseado na experiência de quem participou “dos comandos das campanhas eleitorais para 

governador e prefeito, desde 1982, aqui em Pernambuco.” (SIQUEIRA). Segundo o vice-

prefeito, “não dá para tratar uma campanha eleitoral submetido à técnica de marketing. A 

técnica de marketing pode potencializar a mensagem, aprimorar a mensagem. Mas a 

mensagem é uma questão política, de concepção de mundo e de vida, então não dá para 

inverter as coisas.”(SIQUEIRA) 

 
O marketing pode até interferir no discurso se os candidatos forem frágeis, 
política e ideologicamente, e não tiveram vontade própria. Nem tudo que 
Duda Mendonça sugeriu na campanha de João Paulo foi aceito. Vou dar um 
exemplo: Duda defende uma tese de que a militância vota de qualquer jeito, 
satisfeita ou insatisfeita. Então nós deveríamos nos dirigir tão somente ao 
grande público. Nós não aceitamos isso, porque nossa campanha, do PT e 
do PC do B, considera a militância não apenas os filiados ao partido, mas as 
pessoas conscientes que tomam parte na campanha, um tesouro 
indispensável. Então a televisão e o rádio também servem para nós 
armamos a militância de argumentos, de entusiasmo e emoção. Então ele 
dizia isso, ele dizia ‘pouco me importa se a militância está insatisfeita’. Nós 
não polemizamos com ele, mas não aceitamos e não praticamos isso. Eles 
queriam também colocar mais João Paulo em câmera parada do que a  
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emoção da rua... Havia uma certa tensão, vou dizer aqui agora, uma certa 
tensão entre os marqueteiros, o pessoal responsável pelo programa do ponto 
de vista técnico, e o nosso desejo de colocar mais a rua no vídeo. Eu digo 
assim: se você tiver algo na vida que não lhe emocione, desconfie. Ou não é 
algo importante ou você não percebeu a importância. (SIQUEIRA) 

 
Nos dois momentos eleitorais do Recife, em 2000 e 2004, do outro lado da moeda do 

jogo eleitoral estava Antonio Lavareda, coordenando a campanha de Roberto Magalhães e 

depois a de Cadoca. Bacharel em Direito e em Jornalismo, mestre em Sociologia e doutor em 

Ciência Política, Lavareda não se considera um marqueteiro. “Eu trabalho com comunicação 

de governo, comunicação de partidos, comunicação de candidatos em campanhas eleitorais. 

Eu participei ora coordenando comunicação, ora atuando como consultor de estratégia, ora 

como coordenador de pesquisas.” (LAVAREDA) (informação verbal)98.  Ele conta que já 

trabalhou em 55 campanhas majoritárias pelo Brasil, sem contar as campanhas de 2006. 

 
Eu não sou formado em marketing nem sou publicitário, daí eu não me 
pareço com marqueteiro. Marqueteiro é um publicitário que trabalha em 
marketing político, esse é o marqueteiro. Eu sou sociólogo e cientista 
político. Eu me considero sociólogo e cientista político, essa é minha 
formação. O fato de eu ter uma empresa de marketing não me transforma 
em mercadólogo, do ponto de vista privado, ou marqueteiro. Assim como 
eu poderia ter um hospital, assim como João Carlos Paes Mendonça, que 
não é jornalista, é dono do Jornal do Commercio. Assim como [José] Serra 
não era médico e era ministro da Saúde. No meu caso, então, eu não me 
qualifico, classifico como marqueteiro por conta disso.(LAVAREDA) 

 

Para Antonio Lavareda, o marketing político não tem uma importância decisiva no 

processo eleitoral. E ele é enfático quando aborda o assunto: “Na minha visão, eu penso em 

circunstâncias onde o marketing político se resume à menor expressão possível, isto é, de 

importância. Onde é que se resume?”(LAVAREDA). Ele justifica:  

 
Há municípios no Brasil que ainda hoje têm menos de mil eleitores. Então, 
como é uma eleição para prefeito num município desse? As pessoas 
conhecem os candidatos e o que existe de marketing é o que sempre existiu: 
o candidato faz seu discurso, isso é marketing, o próprio candidato falando; 
o candidato aperta a mão dos eleitores, isso é marketing, o candidato 
apertando as mãos; o candidato, às vezes, ataca o adversário, isso é 
marketing também; os adeptos do candidato pintam seus nomes nas 
paredes, isso é marketing também; o candidato distribuindo o máximo de 
santinhos, feitos pelos tipógrafos da cidade, isso é marketing também. Mas 
nessas circunstâncias a chance de ficar claro para a população, para a 
sociedade quem é o melhor candidato é muito mais perceptível. Mas fora, 
nas grandes cidades, nos estados e no País, há um programa eleitoral na 
televisão, há um programa no rádio, ou seja, há técnicas mais sofisticadas 
de marketing que ajudam os candidatos, mas que não substituem em 

                                                 
98 Os depoimentos de Antonio Lavareda foram coletados por meio de entrevista, no Recife, no dia 13/07/2006. 
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nenhuma situação, não substituem uma avaliação que o eleitor faz de qual é 
o melhor candidato naquela circunstância específica. (LAVAREDA) 

 
Lavareda reforça a sua tese, relatando um fato da campanha de Roberto Magalhães, no 

ano 2000. “Teve o episódio das bananas [gesto obsceno feito por Magalhães] e nós tínhamos 

feito na televisão, inclusive, um pedido de desculpas dele pelo episódio. Naquela 

circunstância, a maioria da população rejeitou a postura de Roberto Magalhães.” 

(LAVAREDA). Ele defende que este acontecimento fez com que parte dos eleitores optassem 

por João Paulo. “Disseram, então: ‘agora vamos para João Paulo, que nessas circunstâncias 

nós, a população, queremos derrotar esse senhor que não procedeu da forma adequada’. A 

população não escolhe o santo, escolhe a melhor possibilidade, a melhor 

alternativa.”(LAVAREDA). Ele complementa seu raciocínio dizendo que “aos olhos da 

população, numa conjuntura especifica, leva-se em conta o rol de alternativas.” 

(LAVAREDA) 

 Na opinião do especialista, as decisões do marketing político vêm depois das decisões 

políticas. “Nas campanhas que nós fazemos e que temos assistido, sempre, em última 

instância, a decisão é política. Nos momentos marcantes, momentos de atacar, momentos de 

produzir uma resposta, explicação, a decisão é eminentemente política.”(LAVAREDA). Ele 

acrescenta que isso não quer dizer que o marketing tenha sua influência. “Óbvio que os 

políticos sempre levam em conta aspectos técnicos, mas a visão é política.”(LAVAREDA). 

Mais uma vez ele exemplifica sua teoria, baseado na campanha de Roberto Magalhães:  

 
Na última semana da campanha de 2000, nós tivemos a oportunidade de 
apresentar a Roberto Magalhães pesquisas que mostravam que se ele não 
fosse aos dois debates daquela semana - depois do episódio [dos gestos 
obscenos] da Avenida Boa Viagem -, se ele não comparecesse, ele iria 
perder uma porção expressiva dos votos naquele caso. Por uma decisão 
pessoal, ele achou que não teria a calma necessária para enfrentar os 
adversários e aí, se não tivesse, iria colocar tudo a perder. Então, isso foi 
uma decisão pessoal do candidato, que também é outra dimensão que você 
precisa levar em conta. As decisões de campanha, às vezes, se tornam 
situações extremas, que são políticas e são notadamente pessoais do 
candidato. O marketing vem em terceiro lugar, o marketing vem, sobretudo, 
no aspecto de pesquisas, que é um dos braços do marketing, no 
aconselhamento, na área estratégica. (LAVAREDA) 

 
Comparando os dois períodos eleitorais nos quais ele trabalhou para os adversários de 

João Paulo, Lavareda aponta as diferenças de conjuntura. “São duas eleições marcadamente 

diferenciadas, no que concerne não só aos candidatos, mas à posição de João Paulo. Embora 

houvesse a mesma candidatura de João Paulo, ele partia de situações diametralmente  
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opostas.” (LAVAREDA). Ele explica: “Na primeira campanha, era uma campanha de 

oposição, onde ele partia de uma situação bastante inferior à do candidato líder, Roberto 

Magalhães. E ele foi crescendo ao longo da campanha e, de fase em fase, no segundo turno, se 

configurou melhor.” (LAVAREDA). O cientista político aponta esse momento eleitoral como 

de “explícita polarização, com uma tentativa de qualificação ideológica e de construção de um 

espectro ideológico esquerda-direita.”(LAVAREDA). Já na eleição subseqüente, em 2004, 

contra Cadoca, ele situa a campanha de João Paulo como mais de prestação de contas 

administrativas. “Foi uma campanha baseada na capitalização das suas ações sociais, das 

ações administrativas, enfim, do seu governo. No meu entendimento, foi menor essa tentativa 

de polarizar esquerda-direita.”(LAVAREDA).  

 
No caso de Roberto Magalhães, era mais fácil para o PT tentar construir 
essa referência do candidato, por conta do seu passado político. Ele já vinha 
do PDS, Arena, e então era mais fácil. No caso do candidato Cadoca, isso 
era mais difícil, porque Cadoca tinha uma trajetória no campo do PMDB, 
do antigo MDB, o campo da resistência democrática etc. Tanto que essa 
estratégia do PT talvez tenha surtido algum resultado na primeira 
campanha, na campanha de 2000, mas não foi essencial para demarcar a 
vitória de João Paulo na campanha de 2004. Então, em 2004 João Paulo 
ganhou a campanha com uma capitalização das suas realizações 
administrativas, que ele conseguiu fazer, e com a desqualificação da 
principal referência da mensagem central do principal candidato de 
oposição, que era o Cadoca. (LAVAREDA) 

 
Antonio Lavareda avalia que seria impossível para João Paulo, na campanha de 2004, 

não procurar capitalizar fortemente ações administrativas e as ações sociais para a sua 

candidatura. “Seria um absurdo se ele não o fizesse. Volto a dizer que numa campanha 

eleitoral, no que diz respeito a seus resultados, apresenta-se uma grande multiplicidade de 

fatores determinantes.”(LAVAREDA). Para ele, ao analisar uma campanha eleitoral “é muito 

importante se olhar a floresta e conseguir identificar as árvores.”(LAVAREDA). “No caso de 

2004, o fundamental foi isso. A campanha de Cadoca era direcionada estrategicamente para 

dizer que não havia uma mudança real na cidade, tal como João Paulo havia prometido no ano 

de 2000, e que o que o PT fazia era apenas propaganda.”(LAVAREDA).  De acordo com a 

avaliação dele, João Paulo consegui ganhar a eleição em 2004 porque descredibilizou a 

campanha com o “episódio Maria do Socorro”. “E também pela imputação à mulher do 

candidato da responsabilidade na cooptação de um depoimento de grande importância no 

começo da campanha. Desqualificou o aspecto verdade, ou seja, descredibilizou a campanha 

de Cadoca.”(LAVAREDA). Ele completa dizendo que “com isso, João Paulo abriu uma 
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avenida na sua campanha, para mostrar as mudanças que de fato havia, segundo o discurso 

petista, realizado na cidade.” (LAVAREDA). 

 

Mas eu acho que em campanha o que é importante é comunicação, 
campanha outra coisa não é senão comunicação. Campanha tem que ter 
várias coisas tem que um jurídico, tem que infra-estrutura, tem que ter 
distribuição de material, tem que ter uma burocracia interna, várias coisas, 
mas tudo isso na verdade deve servir à comunicação. E na comunicação, 
qual é o canal de comunicação, qual é a ferramenta que mais chega ao 
eleitor? A televisão. Os programas de televisão, e eu destacaria também os 
comerciais, e destacaria muito os debates. (LAVAREDA) 

 
Antonio Lavareda observa que o marketing não tem o poder de despolitizar discursos: 

 

A responsabilidade disso não é dos chamados marqueteiros, a 
responsabilidade é dos candidatos e dos partidos, porque quando eles 
contratam esses marqueteiros, contratam para cumprir exatamente essa 
tarefa de pasteurizar sua comunicação. Quando o PT chamou Duda 
Mendonça, em 2002 - e eu lembro sempre -, quem levou o discurso de Lula 
para o centro, no espectro ideológico, não foi o marketing, não foi o Duda, 
foi o PT, que já tinha estratégia de trazer o PT para o centro. Isso foi uma 
decisão do PT, do Lula, de fazer um discurso tranqüilizador para o mercado, 
foi uma decisão política do PT. E o Duda Mendonça apenas foi a pessoa 
que formalizou esse conteúdo político definido, político ou despolitizado, 
mas definido pelo PT e pelo Lula.(LAVAREDA) 

 
Junto com Antonio Lavareda nas duas campanhas – de Roberto Magalhães e Cadoca 

contra João Paulo -, estava o jornalista Fernando Veloso, um dos coordenadores de 

comunicação das duas candidaturas. Veloso foi também gerente de comunicação do Governo 

do Estado, no período entre 1999 e 2006. Aliás, o então governador Jarbas Vasconcelos 

apoiou Roberto Magalhães e Cadoca. Com 26 de profissão, Fernando Veloso traz no currículo 

a presidência do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco e passagens pelos jornais Diario de 

Pernambuco, Folha de Pernambuco e Jornal do Commercio, além da TV Globo e várias 

rádios locais. É filiado ao PDT e se considera um brizolista. Pela sua experiência, ele afirma 

que há, sempre, uma articulação entre a comunicação e o comando político das campanhas. 

“As decisões são tomadas dentro desse colegiado: o comando da comunicação e o comando 

político. E na cabeça da mesa, o candidato. As decisões só podem ser tomadas assim, porque 

a comunicação tem que colher esse sentimento do comando político e colocar no 

ar.”(VELOSO)(informação verbal)99. Na concepção dele, a importância do marketing político 

deve ser encarada na medida certa, nem mais nem menos: 

                                                 
99 Os depoimentos de Fernando Veloso foram coletados em entrevista exclusiva, no Recife, dia 03/07/2006. 
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O marketing pode derrotar um bom candidato. Tem um candidato muito 
bom, mas a campanha dele é ruim e ele perde. Agora, o marketing, também, 
por melhor que ele seja, não vai salvar uma campanha, ele não vai fazer de 
um candidato ruim uma coisa boa. Há muita polêmica em torno disso e, a 
meu ver, tem dois grandes equívocos: o primeiro é satanizar o marketing, 
que ele é tudo o que acontece de ruim, que faz as pessoas comprarem todo 
candidato, que não presta. Isso não é verdade. O segundo é endeusar o 
marketing. Ele faz todos os milagres do mundo. Pegue um poste e entregue 
a dois bons marqueteiros e o poste se elegerá, isso é falso. Nem é verdade a 
satanização nem o endeusamento do marketing. É uma atividade 
fundamental em campanha, porque, para falar para o conjunto da 
população, é preciso ir pela comunicação de massa, não há mais 
possibilidade de fazer uma campanha conversando de um por um, isso era 
no interior, há sessenta anos. Hoje você só chega no eleitor através da 
comunicação de massa, e aí, na comunicação política, o marketing tende a 
se profissionalizar. Quem em agências de propaganda fizer marketing 
político que só faça isso, não faça o marketing político e o do sabonete. E aí 
mistura, acha que o candidato é um sabonete e aí quebra a cara porque não 
é. Essa diferença é fundamental.(VELOSO) 

 
Quando comenta sobre a conjuntura das eleições de 2000 e a postura dos programas 

eleitorais, o jornalista avalia que o marketing político da campanha de Roberto Magalhães não 

buscou uma polarização com João Paulo. “A gente não tinha uma polarização com João 

Paulo, nem com os demais candidatos. Havia uma vantagem muito grande de Roberto 

Magalhães. Então nós não entrávamos numa espécie de provocação, de polarização, fizemos 

uma campanha propositiva.”(VELOSO). Segundo ele, a campanha mudou de rumo no 

segundo turno.  “O negócio de [Magalhães] invadir a redação do Jornal do Commercio trouxe 

uma coisa de arrogância e de até violência. Um candidato que se propõe a governar o Recife e 

deixa passar um traço de que é uma pessoa violenta, não vai governar Recife nunca.” 

(VELOSO). Ele destaca que outro fato ajudou a mudar o perfil da campanha, que foram os 

gestos obscenos de Roberto Magalhães em plena orla da Praia de Boa Viagem.  

 
Em plena avenida Boa Viagem trocar gestos obscenos por conta de 
provocação de partidários dos adversários... Eu creio que a estratégia mais 
eficiente da oposição naquela eleição não estava na comunicação, tanto de 
João Paulo como de Carlos Wilson [candidato a prefeito pelo PTB], foi fora 
dela, foi a provocação a Roberto Magalhães, que eles conheciam e que é 
uma pessoa de pavio curto, uma pessoa temperamental e se imaginava, e foi 
correto, que, provocado, ele se desestabilizaria. Agora a comunicação soube 
ir buscar esses erros de Roberto e amplificá-los, vamos dizer assim, que o 
que era a tarefa da comunicação. Nesse aspecto, a comunicação funcionou. 
O que eu estou a dizer é que a estratégia correta para desenhar um segundo 
turno e polarizar com Roberto Magalhães era uma estratégia voltada para a 
rua para o temperamento dele, não era nada político. (VELOSO) 
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Veloso aponta esse contexto para afirmar que a ascensão de João Paulo na campanha 

se deu pelos erros de Roberto Magalhães. Ele também defende a tese de que a polarização 

direita-esquerda, construída nos programas do petista foram inócuas. “Ali em 2000, a coisa de 

Ditadura, de esquerda e direita, era uma coisa meio surrada, que não é o que ajudou e nem o 

que contribuiu para levar João Paulo para o segundo turno. O que contribuiu foram os erros 

gravíssimos cometidos pelo nosso candidato.”(VELOSO). Segundo ele, as pesquisas 

encomendadas pela campanha que coordenava, apontavam que a delimitação de campo entre 

direita e esquerda era inteiramente superada.  

 

Houve uma matéria no programa de João Paulo, falando de Marcelo Santa 
Cruz, um vereador do PT de Olinda, mostrando que o irmão dele até hoje é 
um desaparecido político da Ditadura Militar e que houve omissão de 
Roberto [Magalhães], de Marco Maciel, e tudo isso. Quando a gente foi 
apurar o resultado da equipe de pesquisa qualitativa, as pessoas achavam 
que tinha um homem desaparecido, porque tinha uma briga entre famílias. 
Então, você vem trazer hoje um tema que está completamente fora da 
agenda da população. E se a comunicação não perder muito tempo para 
explicar o que é isso, chegar e colocar a coisa, as pessoas não vão entender. 
Então, aquela coisa do discurso ideológico as pessoas não entendiam, 
certamente não entendiam. (VELOSO) 

 

No momento eleitoral de 2004, o jornalista também acredita que a derrota de Cadoca 

se deveu a atropelos pessoais e políticos do candidato durante a campanha. “Nós tivemos 

outro acidente. O episódio Maria do Socorro parece a história que corre no Recife, dos anos 

50, da lenda da perna cabeluda. Aquilo ali vai ficar uma história absolutamente não 

esclarecida e não resolvida, ao meu ver.”(VELOSO). O comunicador conta que as denúncias 

envolvendo uma ex-moradora das palafitas do bairro pobre de Brasília Teimosa, zona sul do 

Recife, foram determinantes para a derrocada da campanha de Cadoca. “Ela [Maria do 

Socorro] afirma, no programa de João Paulo, que foi para o guia [programa eleitoral de 

televisão] de Cadoca comprada pela mulher de Cadoca. O que provocou o maior dano na 

candidatura de Cadoca foi essa informação, de que ‘a mulher dele comprou’.” (VELOSO). De 

acordo com Veloso, entrar na esfera íntima do candidato provocou um arranhão irreparável à 

candidatura.  

 
Quando ela faz a denúncia de que era a mulher do candidato, a mulher do 
candidato é o candidato, é a sua intimidade. Então, na hora que a mulher 
fez, ele [Cadoca] quem fez. Do ponto de vista da população, essa 
informação que o PT colocou no ar provocou, evidentemente, um desgaste 
muito grande na candidatura de Cadoca, que vinha bem na pré-campanha e 
começou a tropeçar antes de Maria do Socorro, já nos primeiros debates, 
onde não teve um bom desempenho, partiu quase que para a briga com um 
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candidato. Aí vai de novo um problema de temperamento, que ele ficou 
desestabilizado. Agora o mais violento ataque que eu já presenciei em 
Pernambuco foi o de João Paulo contra Cadoca. Você ter a coragem de 
dizer, sem provar, que a mulher do candidato suborna pessoas... Na história 
política de Pernambuco, que eu vivo há 30 anos, não vi uma baixaria tão 
grande. Não há registro que um candidato vá ‘dentro da casa do outro’ fazer 
uma acusação. Esse foi, para mim, o mais grave ataque político desde que 
eu acompanho política em Pernambuco. (VELOSO) 

 
Na avaliação do jornalista, as vitórias de João Paulo têm também a marca do 

candidato. “Eu vejo em João Paulo méritos inegáveis, a comunicação não inventou João 

Paulo. Ele tinha uma bela história no movimento sindical, no movimento popular e no 

movimento político. Foi um dos fundadores do PT e tudo mais. João Paulo tinha uma bela 

trajetória.”(VELOSO).  Ele também se reporta à origem de João Paulo: “Aquela coisa do 

paradigma de Lula, um cara de origem humilde, de origem metalúrgica, do bairro do Ibura. A 

história de João Paulo é extraordinária, é uma história de vencedor.”(VELOSO). Fernando 

Veloso destaca, ainda, a postura política do petista. “Aí vai a diferença, ele nos pareceu um 

excelente candidato, um candidato pró-ativo, um candidato que faz a coisa certa, que vai bem 

na rua, que conversa com as pessoas.”(VELOSO).  

 

Essa é a diferença do marketing político para o do sabonete. O sabonete não 
tem vontade, o sabonete não tem família, não tem mau humor, não tem bom 
humor, não tem história. Então não se deve nunca levar essa coisa para o 
lugar comum, aí você monta uma estrutura de campanha para um candidato, 
aí chega um dia, o candidato está de mau humor e bota tudo a perder. A 
mulher do candidato faz escândalo e atrapalha o negócio todo. Então tem 
coisa que você nunca vai poder fazer: essa mistura de que pelo marketing é 
possível inventar a pessoa. Não tem apoio político que garanta um 
candidato que desarruma, ele próprio, a sua campanha do meio para o fim 
ou no fim. Não tem apoio que sustente nem comunicação que sustente. 
(VELOSO) 

 
Para o filósofo e historiador social Michel Zaidan, hoje há uma tendência de 

superestimar o papel do marketing político. “O marketing funciona quando você tem um 

candidato competitivo, um candidato que tem história. Quando o candidato é ruim, que não 

tem história nenhuma, o marketing não funciona.”(ZAIDAN)(informação verbal)100 Segundo 

ele, a questão do marketing tem que ser relativizada. “O marketing ajuda quando o candidato 

por si só já é um candidato bom e não comete erros. Agora se o candidato for muito ruim, não 

tem milagre pra fazer essas coisas.”(ZAIDAN). E ele faz uma analogia para explicar melhor: 

“Há limites entre o hambúrguer e o candidato. O hambúrguer não tem história nenhuma, mas  

                                                 
100 Os depoimentos de Michel Zaidan foram coletados em entrevista exclusiva, em Recife, no dia 04/04/2006. 
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o candidato tem que ter algum tipo de história. Não é de uma hora para outra que aparece uma 

marca e a pessoa compra aquela marca por causa da propaganda.”(ZAIDAN).  

  
Não é assim. As pessoas desconfiam de quem não conhecem. Acham que 
pode ser um aventureiro, uma pessoa mal-intencionada, não tem experiência 
administrativa, por exemplo, tem outros interesses para levar adiante. O 
marketing é uma importação americana do estilo de fazer campanha, que vê 
a sociedade como um mercado político, o voto como mercadoria e o eleitor 
como consumidor. Então o marketing vai vender o produto. Mas isso 
concorreu pra uniformizar muito as campanhas e elitizá-las, porque o custo 
é muito alto, se dá muito valor ao marketing, ele tem mais importância que 
o político. Assim, perdeu-se completamente o veio ideológico, 
programático. Então as candidaturas, de uma hora para outra, estão muito 
parecidas. Há uma estetização excessiva dessas campanhas em função das 
assessorias, dos escritórios. E essa conversa fiada de que os marqueteiros 
vão decidir eleição, isso é bom para eles, que ganham mais dinheiro. Mas 
isso não corresponde à realidade. O que ganha eleição é se realmente o 
candidato é competitivo, se tem história, a conjuntura, o seu discurso é um 
discurso consistente, e depende muito da necessidade das pessoas também 
em determinado momento. É um conjunto de fatores que vai decidir.” 
(ZAIDAN) 

 
De acordo com o coordenador do Núcleo de Documentação sobre os Movimentos 

Sociais de Pernambuco, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, professor Luis 

Momesso, o marketing é nocivo às campanhas quando ele vai substituindo a organização, a 

militância pelo objetivo de construção de imagem. “Na medida em que se começa a assumir 

essa postura de marketing, vai mudando, esvaziando o conteúdo político-ideológico. Não há 

mais preocupação com o debate da realidade. Por outro lado, uma escolha dessa de marketing 

não é inocente.”(MOMESSO)(informação verbal)101. O pesquisador ressalta, também, que, 

quando se altera a forma, altera também o conteúdo. “Forma e conteúdo estão em relação 

dialética, não são coisas separadas.”(MOMESSO). Ou seja, quando o marketing político 

mudou o formato dos programas de João Paulo, em 2004, isso teve um peso também na 

desideologização do campo de esquerda da campanha.  

 
Eu não sou contra o marketing na política, quando se tem um eixo muito 
claro de ação, de organização, de participação, de debate. O risco é de você 
ir se adaptando às técnicas de marketing e vai deixando de usar uma cor, de 
usar certas palavras, aí pouco a pouco não se vê mais diferença entre um 
programa de um burguês e de um representante de esquerda. (MOMESSO) 

 

As entrevistas aqui delineadas e a análise do corpus formulam uma resposta para as 

questões levantadas neste trabalho: o discurso de João Paulo nos programas eleitorais mudou 

e o responsável por esse novo discurso do PT não é o marketing político apenas. O marketing 
                                                 
101 Os depoimentos de Luis Momesso foram coletados em entrevista exclusiva, no Recife, no dia 09/02/2007. 
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político tem uma forte influência, mas ele não está sozinho. Até mesmo porque, como 

assinalou o pesquisador Luiz Momesso, a opção pelo grande investimento em marketing não 

é uma escolha inocente. Mais: a campanha de João Paulo estava contratando Duda Mendonça, 

que foi considerado o responsável pela era Lulinha paz e amor, nas eleições de 2002, quando 

Lula foi eleito pela primeira vez Presidente da República. Não que se concorde, aqui, que 

Duda Mendonça foi o responsável por essa suposta fase light de Lula. A crença, nesta 

dissertação, é a de que o estilo Duda Mendonça se prestou e se presta muito bem ao modelo 

de despolitização e sofisticação de campanhas, de investimento em alta tecnologia e menos 

emoção das ruas.  

 
Aliás, os compromissos assumidos por Lula – em documentos como ‘A 
Carta ao Povo Brasileiro’ e o ‘Compromisso com Soberania, Emprego e 
Segurança do Povo Brasileiro’ tiveram um papel importante no resultado da 
eleição de 2002, pois garantiram a todos uma mudança sem grandes 
rupturas. O empresário Benjamim Steinbruch chegou até a escrever: ‘A 
atitude e os compromissos publicamente assumidos por Lula naquela hora 
de tensão provavelmente lhe garantiram a eleição.(NETO; VERÓN, 2003, 
p. 50) 

 

Ficou claro na análise dos programas que houve um apagamento das marcas 

ideológicas de esquerda em 2004, sobretudo quando comparadas ao ano 2000. Na campanha 

da reeleição, João Paulo era o gestor. O lugar de fala era outro. Pelo que foi apurado durante 

esta pesquisa, há um consenso de que o marketing político não tem ingerência sobre as 

decisões do núcleo ou conselho político das campanhas. Por outro lado, não se pode dizer que 

o marketing não tem um papel fundamental na formatação desse discurso que vai ao ar. Seria 

incorrer no erro e cair no outro extremo de minimizar a importância do marketing nas 

campanhas e nas orientações dos discursos. Ele tem seu peso, sim. Não decisivo, mas tem. 

Até porque, dizer que o marketing político se preocupa com a forma e o núcleo político com o 

conteúdo é outro equívoco: conteúdo e forma estão imbricados.  

De mãos dadas com o marketing político está a postura do gestor. “Quando assumi a 

condição de prefeito, incorporei que sou o prefeito da cidade, com as responsabilidades e os 

desafios. Então eu não falo como opositor eu tenho que falar como governante.”(JOÃO 

PAULO)(informação verbal)102 A institucionalidade procura ditar as regras do discurso do 

gestor. Tenta enquadrá-lo. É como diria Foucoult, coloca o sujeito em outra ordem do 

discurso. Essa é a grande questão que altera o discurso do sujeito que sai da posição de 

                                                 
102 Os depoimentos de João Paulo foram coletados em entrevistas, realizadas no Recife, nos dia 07/01/2007 e 
12/02/2007. 
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opositor para gestor. Porque “o discurso verdadeiro não é mais o discurso precioso e 

desejável, visto que não é mais o discurso ligado ao exercício do poder.”(FOUCAULT, 

2006a, p. 15) 

 

[...]suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 
de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade.(FOUCAULT, 2006a, p. 8-9) 

 

Entende-se que no ano 2000, João Paulo e sua equipe seguiu mais o desejo de difundir 

um discurso que estava nas origens da formação do PT, na gênese da vida política e pessoal 

de João Paulo. Como opositor, o petista ainda não tinha sido controlado pelo exercício do 

poder, pelo discurso que a instituição cobra. “A disciplina é um princípio de controle da 

produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de 

uma reatualização permanente das regras.” (FOUCAULT, 2006a, p. 36). Ou seja, 

 

[...]ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas 
exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo. Mais 
precisamente: nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e 
penetráveis; algumas são altamente proibidas (diferenciadas e 
diferenciantes), enquanto outras parecem quase abertas a todos e ventos e 
postas, sem restrição prévia, à disposição de cada sujeito que fala. 
(FOUCAULT, 2006a, p. 37) 

 

Uma fala de João Paulo traduz bem a tensão permanente entre o discurso do opositor - 

sem compromisso com um lugar de fala privilegiado - e o discurso do gestor, que incorpora as 

regras e normas do poder, da institucionalidade. Para ele, o discurso do gestor muda: “Porque, 

lógico, tem muito mais responsabilidade, tem muito mais conhecimento, informação. Tem 

muito mais conhecimento dos seus limites. Você tem que falar para o conjunto da sociedade, 

você não vai falar só para aliados. Então aumenta ainda mais a responsabilidade.(JOÃO 

PAULO). 

 
[...]O ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que 
falam (e que, no jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, devem 
ocupar determinada posição e formular determinado tipo de enunciados); 
define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto 
de signos que devem acompanhar o discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta 
ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os 
limites de seu valor de coerção. Os discursos religiosos, judiciários, 
terapêuticos e, em parte também, políticos não podem ser dissociados dessa  
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prática de um ritual que determina para os sujeitos que falam, ao mesmo 
tempo, propriedades singulares e papéis preestabelecidos. (FOUCAULT, 
2006a, p. 39) 

 
 Na esfera política, essas limitações impostas ao discurso (e pelo discurso) tendem a 

ganhar uma dimensão maior. Afinal, é da (e pela) comunicação que a política e o poder se 

estabelecem. É pela comunicação que o público toma conhecimento das propostas, ideologias 

e ações políticas. Há, portanto, uma obrigatoriedade de fazer os discursos circularem. É a 

razão de ser da política: fazer-se ouvir, fazer-se conhecer, fazer-se acreditar, enfim, fazer-se 

vencedor. A legitimidade é reconhecida pelo ato da palavra, também. Mas, sobretudo, pelo 

seu poder de argumentação e persuasão: 

 

Sendo a política um domínio de prática social em que se enfrentam relações 
de força simbólicas para a conquista e a gestão de um poder, ela só pode ser 
exercida na condição mínima de ser fundada sobre uma legitimidade 
adquirida e atribuída. Mas isso não é suficiente, pois o sujeito político deve 
também se mostrar crível e persuadir o maior número de indivíduos de que 
ele partilha certos valores. É o que coloca a instância política na perspectiva 
de ter que articular opiniões a fim de estabelecer um consenso. Ela deve, 
portanto, fazer prova da persuasão para desempenhar esse duplo papel de 
representante e de fiador do bem-estar social. (CHARAUDEAU, 2006, p. 
79)  

 

Dessa forma, entende-se que, se é difícil fugir a essa ‘adequação’ à esfera de poder 

institucional, cabe ao sujeito político, pelo menos, aderir a um duplo recurso: de atender à 

demanda institucional e à das suas bases de apoio, da sua história; no caso do PT, da sua  

militância de esquerda. Delimitar o discurso no campo de esquerda - se há um projeto de 

esquerda entranhado nesse discurso, como é o caso de João Paulo – é entrar no espectro de 

construção social de politização da sociedade. É um projeto que não pressupõe que a política 

objetiva apenas alcançar poder e espaço institucional, mas a consciência política dos cidadãos 

e cidadãs. Essa preocupação, intencionalmente ou não, não parece ter ocorrido nas estratégias 

argumentativas e persuasivas dos programas eleitorais de 2004. É como se o exercício do 

poder fosse mais forte ao lançar as regras do discurso do gestor. 

 
O político deve, portanto, construir para si uma dupla identidade discursiva; 
uma que corresponda ao conceito político, enquanto lugar de constituição 
de um pensamento sobre a vida dos homens em sociedade; outra que 
corresponda à prática política, lugar das estratégias da gestão do poder: o 
primeiro constitui o que anteriormente chamamos de posicionamento 
ideológico do sujeito do discurso; a segunda constrói a posição do sujeito 
no processo comunicativo. Nessas condições, compreende-se que o que 
caracteriza essa identidade discursiva seja um Eu-nós, uma identidade do 
singular-coletivo. (CHARAUDEAU, 2006, p. 79-80, grifo do autor) 
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 O marketing político entra (ou deveria entrar) na moldagem do discurso para valorizar 

a identidade do sujeito falante (o EU) e manter os vínculos com a sua história, as suas bases 

de apoio o púbico em geral (o Nós). E isso é uma decisão política. Nesse ponto, utilizar as 

técnicas para equilibrar a razão e a emoção. O que pressupõe também a prestação de contas, 

os programas de governo, as respostas e críticas aos adversários. Até porque a identidade do 

sujeito se dá na interação com o Outro, com o reconhecimento desse Outro e do lugar de onde 

ele fala.  Como se viu na entrevista do vice-prefeito Luciano Siqueira, havia uma orientação 

de Duda Mendonça em não direcionar o discurso dos programas de 2004 para a militância. 

Ora, para qualquer outro partido talvez isso não fosse tão grave. Mas, tendo em vista a 

formação do PT, que é considerado um partido de massa, popular, essa orientação declara um 

apagamento desse Nós, do coletivo. Só para se ter uma idéia, o PT é a única instituição 

partidária do Brasil que elege seus representantes por meio do voto direto da sua militância.  

 

Efetivamente, as estratégias discursivas empregadas pelo político para atrair 
a simpatia do público dependem de vários fatores: de sua própria identidade 
social, da maneira como ele percebe a opinião pública e do caminho que ele 
faz para chegar até ela, da posição dos outros atores políticos, quer sejam 
parceiros ou adversários, enfim, do que ele julgar necessário defender ou 
atacar: as pessoas, as idéias ou as ações. (CHARAUDEAU, 2006, p. 82) 

 
Outro ponto que merece comentário é quanto à retirada do humor nos programas de 

2004. Foi dito nos depoimentos que é do estilo de Duda Mendonça abolir o humor (a “gréia”) 

dos programas. Por outro lado, há um traço cultural na estratégia de humor nas eleições de 

Pernambuco. Sem contar que essa estratégia foi abundantemente utilizada em 2000, até com 

certo exagero. Apagar o humor por completo pode ter significado também uma alteração na 

imagem pública de João Paulo. Mas, como disse Lygia Falcão na entrevista deste capítulo, 

“uma coisa que a gente trabalhou bem na época da oposição era um pouco do deboche. E isso 

a gente também teve que mudar um pouco, porque não dá para você ser um governante 

debochado.” Segundo ela, “na oposição cabem certas posturas, aquele humor todo. Agora o 

grau de deboche eu acho que diminuiu bastante em função do papel que ele ocupa hoje.” Mais 

uma vez a institucionalização, o cargo, o poder impõem um ritual, uma ‘maneira de ser de 

gestor’. Por outro lado, apagar o humor por completo revela uma tensão permanente que há 

entre o núcleo político e o núcleo de comunicação (o marketing político). Mas a nova ordem 

do discurso fala mais alto. De acordo com CHARAUDEAU (2006), é possível utilizar o 

humor com bom-senso em campanhas: 

O político pode igualmente recorrer ao humor, mas a enunciação 
humorística é difícil de ser controlada em um contexto político, uma vez 
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que os cidadãos esperam, a priori, que este mantenha um discurso sério. O 
excesso de humor, de réplicas de ironia ou de derrisão trazem o risco de 
fazer o orador passar por frívolo ou cínico, o que não é aceitável nesse caso. 
Entretanto, quando consegue acertar na mosca, a enunciação humorística 
diverte-se à custa do adversário, obtém a cumplicidade do auditório, 
constrói em favor de si um ethos103 de ‘inteligência’, e pode ser fatal para o 
oponente. (CHARAUDEAU, 2006, p. 104) 

 
Uma vez que o marketing político transita pela razão e emoção, as estratégias de  

persuasão e argumentação estão no bojo dessa atividade. Para CHARAUDEAU (2006), a 

persuasão no discurso político vincula-se com a paixão, a razão e a imagem. “Com paixão, 

pois o campo político é por excelência o lugar em que as relações de poder e de submissão 

são governadas por princípios passionais.”(CHARAUDEAU, 2006, p. 93). De acordo com o 

teórico, relaciona-se com a razão porque “os que procuram comandar devem se tornar 

legítimos e fidedignos, e os que aceitam submeter-se por delegação interposta procuram 

controlar o poder outorgado e mesmo reivindicar o direito de questionar sua 

aquisição.”(CHARAUDEAU, 2006, p. 94). E o discurso político também vincula-se à 

imagem, já que “em última análise, não há adesão a idéias que não passe pelos homens.” 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 94). Por meio dessas estratégias, o marketing político trabalha 

para produzir um efeito que não é o da “verdade”, é o da veracidade. O político que 

argumenta tenta produzir um efeito de prova. (CHARAUDEAU, 2006, p. 101) 

 Em outras palavras, apesar de o marketing político estar programado para elaborar 

uma roupagem ao discurso do candidato – dentro de um perspectiva midiática - ,de ser um 

vetor de força que não pode ser subestimado, reforçando a tese de Foucault (2006a), a 

circulação do enunciados sofre um controle que está para além do marketing, ou melhor, que 

pode ser aproveitado pelo marketing. Como afirma Gregolin (2003): 

 
Há sempre batalhas discursivas movendo a construção dos sentidos na 
sociedade. Motivo de disputa, signo de poder, a circulação dos enunciados é 
controlada de forma a dominar a proliferação dos discursos. Por isso, aquilo 
que é dito tem de, necessariamente, passar por procedimentos de controle, 
de interdição, de segregação dos conteúdos. Por serem produtos de práticas, 
social e historicamente determinadas, as maneiras de se utilizarem as 
possibilidades do discurso são reguladas, regulamentadas: não se pode, 
absolutamente, falar de uma coisa qualquer num lugar e tempo qualquer. 
Há, sempre, que se submeter à ordem do discurso, articulando aquilo que se 
pode e se deve dizer no momento histórico da produção dos sentidos. 
(GREGOLIN, 2003, p. 12). 

                                                 
103 “A questão do ethos vem de longa data, da Antigüidade. Aristóteles propôs dividir os meios discursivos que 
influenciam o auditório em três categorias: o logos, de um lado, que pertence ao domínio da razão e torna 
possível convencer; o ethos e o pathos, de outro, que pertencem ao domínio da emoção e tornam possível 
emocionar.[...]O ethos é voltado para o orador.”(CHARAUDEAU, 2006, p. 113). “O ethos é como um espelho 
no qual se refletem os desejos uns dos outros.” (CHARAUDEAU, 2006, p. 87, grifos do autor) 
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Estudar as novas estratégias argumentativas e persuasivas do Partido dos 

Trabalhadores, por meio do discurso do atual prefeito do Recife, João Paulo, foi como montar 

um quebra-cabeça de histórias, fatos, vidas que se cruzam, lutas, vitórias e derrotas, enfim, 

discursos que circulam. Foi instigante pesquisar em dois campos entrelaçados – a 

comunicação e a política – sob o aparato teórico da Análise do Discurso, as construções e 

reconstruções do discurso político. Como se viu ao longo desta dissertação, a pesquisa 

analisou, prioritariamente, o corpus formado pelos programas do Horário Eleitoral Gratuito da 

Propaganda na Televisão das campanhas de João Paulo para a Prefeitura do Recife, em 2002, 

quando era oposição e, em 2004, disputando a reeleição. Mas, para conseguir responder às 

questão levantadas aqui, foi necessário investir em entrevistas, que serviram, ora para ajudar a 

reconstruir o discurso de origem do PT e de João Paulo, ora para dar conta da atualidade 

desses discursos e ouvir o que tinham a dizer os profissionais envolvidos com a produção e 

concepção dos programas eleitorais em foco. Assim sendo, a lógica textual desta dissertação 

foi trazer, inicialmente, um panorama dos discursos fundadores do Partido dos Trabalhadores, 

observando os principais documentos de sua origem e os discursos das tendências políticas, 

bem como situar o discurso do Partido dos Trabalhadores na tensão entre o discurso do ‘ser 

poder’ e ‘ser esquerda’. Um outro passo foi tentar reconstruir os discursos que alicerçaram a 

trajetória política de João Paulo, por meio de fatos e episódios da sua vida pessoal e política, 

com a finalidade de entender os alicerces filosóficos, religiosos e, sobretudo, ideológicos que 

estiveram (e estão) na base de sua formação política. Claramente, foi dada ênfase maior a sua 

militância no movimento sindical, uma vez que foi ali que João Paulo se projetou e se 

credenciou para ser um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e, especialmente, porque 

o sindicalismo foi a sua base política eleitoral primeira.  Para formular respostas à proposição 

central deste trabalho, se investiu na análise do corpus, como já foi dito, o que proporcionou 

revelar que o PT assumiu novas estratégias argumentativas e persuasivas para se comunicar 

com o público-eleitor. O estudo do corpus foi importante, ainda, para mostrar como se dão e 

se materializam essas novas estratégias discursivas do PT. Também coube a essa parte crucial 

do trabalho propiciar a observação do funcionamento prático do marketing político, de um 

período eleitoral para outro, pontuando as filigranas do discurso que emerge desses 

enunciados. E, finalmente, o capítulo específico sobre o marketing político trouxe o contexto 

que cerca os bastidores dos programas eleitorais, mostrando a tensão entre as decisões 

políticas e as de comunicação. Acima de tudo, esta parte final do trabalho tentou lançar luz 

sobre os condicionamentos impostos pela mudança do lugar de fala do sujeito político, 

revelando que a institucionalidade, o poder, imprime uma outra ordem ao discurso. Depois 
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dessas observações, esta dissertação traz, agora, algumas considerações acerca do objeto de 

estudo, sabendo-se que essas observações finais são o resultado de um ‘encontro possível’ 

entre o pesquisador e o objeto de estudo. Portanto, um olhar dentre outros possíveis.   

 
1. É relevante começar por um comentário sobre o significado do título desta dissertação: As 

novas Estratégias Argumentativas e Persuasivas do Partido dos Trabalhadores – Uma Análise 

do Discurso de João Paulo. Acredita-se que, ao estudar o discurso político de João Paulo, por 

meio dos programas eleitorais, está-se lançando também uma análise sobre o PT, na sua 

macropolítica, sob vários aspectos. Primeiro porque João Paulo é um legítimo representante 

do Partido - e isso é inquestionável. A sua vinculação com as matrizes discursivas que estão 

na base de formação do PT, a sua participação na fundação da legenda e, sobretudo, seu 

pioneirismo em ocupar as instâncias de poder mais representativas no Estado, por intermédio 

do processo eleitoral, levando a estrela e a sigla do Partido como bandeira, símbolo e recurso 

de legitimidade. Falar de João Paulo é falar do PT. Observar o discurso do opositor João 

Paulo é entender como o PT se portava como oposição. Investigar o discurso de João Paulo 

gestor é compreender como o PT moldou seu discurso depois que chegou ao poder. Também 

porque o discurso do PT local não é isolado do discurso do PT nacional e vice-versa. São 

estratos de um mesmo discurso. Até mesmo nas entrevistas para esta pesquisa foi natural os 

entrevistados associarem, imediatamente, a gestão de João Paulo na Prefeitura do Recife com 

a de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República. Sem contar que a crise política do 

chamado Mensalão, que inquietou o Partido e levantou um discurso de “refundação” do PT, 

embora tenha atingido mais diretamente a direção nacional, o Palácio do Planalto e a Câmara 

Federal, logicamente resvalou no discurso do PT em todo o Brasil. Outro aspecto que é 

relevante: ao contratar a empresa do publicitário Duda Mendonça para produzir os programas 

eleitorais de 2004, por intermédio de um acordo com o PT nacional, há uma tentativa de 

“unificar” o discurso da legenda. Ou melhor, há uma intencionalidade em nivelar as 

estratégias argumentativas e persuasivas do Partido dos Trabalhadores para se dirigir ao 

público-eleitor. Isso porque Duda Mendonça foi o marqueteiro que esteve à frente da 

campanha que elegeu Lula Presidente, depois de três tentativas frustradas, em 1989, 1994 e 

1998. Foi também considerado o responsável pela estratégia do PT de “não bater nos 

adversários” nos programas eleitorais e de inaugurar a fase Lulinha paz e amor (como já foi 

dito, este trabalho não concorda com essa versão). Por esses motivos, ao estudar as novas 

estratégias argumentativas e persuasivas de João Paulo, pretende-se lançar reflexões acerca do 

discurso do PT como um todo. Por outro lado, é importante frisar que não se propõe aqui 
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defender que há uma unicidade nos discursos. Pelo contrário. Sabe-se que o discurso traz a 

autoria do sujeito, mas, sobretudo, é permeado de outros discursos que o fazem sempre 

retomado, nunca novo. É nessa perspectiva que o discurso de João Paulo e do PT estão 

entrelaçados. E são discursos em construção.   

 
2. Uma outra reflexão possível de ser feita com os resultados desta pesquisa é sobre o 

paradigma de esquerda e como João Paulo e o PT se situam nesse contexto. É sabido que a 

crise da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, enfim, a derrocada do chamado 

socialismo real provocou uma crise das esquerdas no Mundo. Os depoimentos coletados 

durante este trabalho mostraram que é praticamente uma unanimidade para os petistas que não 

existe um modelo de socialismo no mundo a ser seguido. É como se a falência dos exemplos 

de socialismo tivesse esvaziado o discurso, inclusive das tendências políticas do PT, sobre o 

que é, afinal, ser de esquerda. Concorda-se, aqui, com Norberto Bobbio, quando o autor 

defende que as esquerdas não acabaram. Não, não acabaram. Mas acredita-se, por outro lado, 

que há uma crise em curso no discurso das esquerdas, sobretudo no Brasil. Sobretudo no PT. 

Em contrapartida, observou-se que houve um deslocamento das formulações teóricas sobre ‘o 

que é ser de esquerda’ para formulações práticas sobre ‘o que é ser de esquerda’. Na hora de 

defender e justificar, por exemplo, porque considera que a gestão de João Paulo é de 

esquerda, a maioria dos petistas – inclusive o próprio João Paulo e assessores diretos – lista as 

ações que priorizam a maioria da população. Termos como “inversão de prioridades”, “olhar 

para os mais pobres”, “discutir o orçamento com a população”, “implementar obras nos 

morros”, “retirada de palafitas”, “democratização das festividades culturais”, “trabalhar pela 

conscientização das pessoas” emergem como expressões que associam João Paulo e o PT ao 

campo de esquerda. Entendendo que cada palavra tem sua história, talvez esse aparato 

discursivo seja o novo “modelo” do que é ‘ser de esquerda’ para o PT. Para esse PT que não é 

mais oposição, e para o qual não bastam apenas experiências teóricas marxistas, uma vez que 

a realidade exige uma prática, uma práxis. Essa crise de identidade esquerdista do Partido dos 

Trabalhadores também recoloca a discussão sobre a dinamicidade da História (ou da “nova 

História”). Seria possível, como muitos defendem, o PT manter o mesmo discurso de 

fundação, que, tal como o Manifesto do Partido Comunista, traz uma forte vinculação à 

emergência do proletariado? Se a História é reconstruída no presente e é resignificada a cada 

momento, talvez esse resgate das bandeiras de luta do PT seja um conservadorismo, para os 

parâmetros do que o Partido se transformou hoje, em poder também no Governo Federal. Por 

outro lado, não se pretende apagar aqui as críticas contundentes das próprias tendências do 
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Partido acerca dos novos rumos do PT como partido apenas “eleitoreiro” e “pragmático”, que 

busca apenas “espaços de poder”, atuação atribuída por quase todos os entrevistados à 

estratégia de ação do chamado Campo Majoritário, até pouco tempo hegemônico no Partido. 

Esse assunto – como todos os outros – não pretende ser esgotado nesta dissertação. Longe 

disso. Também não é interesse transformar uma discussão tão complexa como os rumos e o 

discurso das esquerdas em algo simplista. Dentro das limitações desta pesquisa, apenas é 

importante colocar como o discurso do João Paulo gestor está situado nesse novo discurso de 

esquerda. E ele se situa neste campo por conta da sua prática não por uma teoria filosófica ou 

econômica que o fundamenta. Portanto, para esta pesquisa, dentro dessa concepção de 

esquerda, João Paulo faz uma administração que o situa no campo das esquerdas em 

Pernambuco e no Brasil. E, como legítimo representante do PT, a gestão de João Paulo 

representa uma experiência petista de esquerda.    

 
3. Para os estudos da Análise de Discurso, é fundamental entender o discurso do sujeito a 

partir do seu lugar de fala. Nessa perspectiva, foi central para este trabalho, desde a escolha do 

corpus e do personagem a ser estudado, comparar dois momentos eleitorais que colocam o 

discurso em dois lugares opostos, mas com o mesmo protagonista: João Paulo opositor, em 

2000, e João Paulo gestor, em 2004. Daí porque esse corpus foi investigado na sua 

complexidade. Ou seja, há um discurso político que está sob a interferência das técnicas do 

marketing político, que está sob condicionamentos promovidos pela conjuntura econômica, 

política, social e, antes de tudo, eleitoral das campanhas. E há, principalmente, o sujeito 

falante, com sua história pessoal e política, sua visão de mundo, sua ideologia, sua formação 

filosófica e religiosa e sua imagem pública. Há, enfim, um sujeito falante que ainda está 

construindo a sua história, tal como o Partido dos Trabalhadores. Difícil complexidade essa. É 

como se o discurso estivesse num campo minado e dali ele emergisse para chegar, via 

televisão, ao público-eleitor. O aparato teórico da Análise de Discurso, então, ofereceu o 

suporte necessário para decifrar as estratégias argumentativas e persuasivas do Partido dos 

Trabalhadores, por meio do discurso de João Paulo. A identificação das marcas ideológicas, a 

interdiscursividade, o sujeito e os enunciados, as categorizações e referenciações (como 

expressões emprestadas à Análise de Discurso), enfim, foram retirando véus que se formavam 

sobre esse discurso. Por esse viés, foram investigados os programas de 2000 e 2004 e depois 

elaborada uma comparação para se verificar as transformações no discurso, nesses dois 

períodos de campanha. As reconstruções da história de João Paulo e do PT, junto com a 

contextualização do discurso do PT hoje, criaram as condições para trabalhar sob o alicerce da  
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Análise de Discurso e identificar essas novas estratégias do PT para se comunicar com o 

público-eleitor. Verificou-se que, em 2000, os programas do petista refletiam as principais 

matrizes discursivas de sua formação: estava ali o sindicalista, o esquerdista, o messiânico, o 

popular. Estava ali o opositor. O João Paulo que falava para a militância. Muito humor, 

descontração, técnica simulando improviso, depoimentos fortes e contundentes, deboche com 

o adversário, muitos signos associando o candidato ao PT, como estrelas, cor vermelha e 

palavras de ordem, além de vários jingles e vinhetas criativas deram a tônica dos programas. 

João Paulo venceu no segundo turno. Vieram, então, as eleições de 2004 e com elas o gestor. 

João Paulo assume novas estratégias argumentativas e persuasivas. São programas mais 

sérios, sem humor, sem categorizar com adjetivos contundentes os adversários, menos 

diversidade de jingles, vinhetas e músicas. Praticamente desaparecem as referências ao PT, 

em palavras e símbolos, se comparadas aos programas de 2000. Há também uma nova 

técnica, durante a maioria dos depoimentos de João Paulo: o não olhar direto para a câmera, 

ou seja, o público-eleitor. Seu interlocutor é outro, o que é muito simbólico. Não tem mais o 

‘olho no olho’ do eleitor. Há um apagamento do Eu-Nós do discurso político, tão bem 

teorizado por Charaudeau. É como se o gestor estivesse mais só, no seu cargo, no seu poder, 

ensimesmado no espaço institucional. O coletivo sai de cena. Daí porque diminuem as cenas 

de rua, com João Paulo no meio do povo, em caminhadas e carreatas. O óbvio também é 

realizado: tempo disponível para a prestação de contas da gestão e programa de governo para 

os próximos quatro anos. Há um formato de telejornalismo, com repórteres nas ruas e cenas 

de João Paulo reunido com os secretários de governo, tal como nos programas eleitorais de 

Lula para Presidente. São programas tecnicamente sofisticados e com alto grau de 

profissionalismo. Pouco lembra as matrizes discursivas da sua formação, que bebe na fonte da 

Igreja Católica progressista, nos partidos clandestinos da esquerda revolucionária, no 

sindicalismo operário e nos movimentos sociais. A nova matriz discursiva é a do gestor. O 

perfil dos programas (o perfil de João Paulo) é montado para dizer, olha, “Ele Fez o Que 

Ninguém Fez e Vai Fazer Muito Mais”. Essa é a mensagem, resumida, que levou João Paulo à 

vitória ainda no primeiro turno.  

 
4. Como foi visto, mudaram as estratégias argumentativas e persuasivas do Partido dos 

Trabalhadores, como resultado do deslocamento do lugar de fala de João Paulo. E o 

marketing político teve uma forte influência nesse novo discurso. Mas não uma ingerência 

sobre ele. Por meio das entrevistas realizadas durante a pesquisa, revelando os bastidores da 

produção dos programas eleitorais de 2000 e 2004, constatou-se que o núcleo ou conselho 
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político não é submetido ao marketing. Há uma definição de conteúdo que está acima das 

decisões dos marqueteiros. Há uma instância maior que, inclusive, tem o candidato como 

sujeito pró-ativo nessas definições. Por uma abordagem foucaultiana, chegou-se  

à conclusão de que as interdições no discurso, provocadas pela vivência institucional, levaram 

a essas transformações no discurso de João Paulo em 2004. Há uma nova lógica que mostra 

como um gestor deve falar para o seu público, como um prefeito deve se portar diante das 

pessoas, que palavras podem ser mais adequadas para quem desempenha tal função. Essas 

interdições não são conscientes, como são as estratégias de marketing para dissimular um 

discurso radical, por exemplo, a fim de agradar a uma maioria de eleitores. Ou quando o 

marketing promete somente mudar a forma, sabendo que a forma mexe com o conteúdo, já 

que forma e conteúdo estão em relação dialética, são imbricados. Alguns entrevistados 

pontuaram que o discurso tem que mudar, porque o gestor não pode mais incorrer em certos 

exageros no discurso político, como abusar do humor, debochar do adversário ou categorizar 

tão fortemente como foi feito com Roberto Magalhães. O que surpreende é que se deu uma 

mudança muito radical. Acredita-se que, ao lado de um novo discurso que emergia, do gestor, 

teve uma boa acolhida a proposta de marketing que visa a esvaziar o discurso ideológico de 

esquerda. Ou seja, apesar de ter havido uma tensão entre as decisões políticas e os 

encaminhamentos da comunicação, do marketing político, como assegurou o vice-prefeito 

Luciano Siqueira, possivelmente essas novas técnicas seriam muito mais rejeitadas na 

conjuntura de 2000. Até porque, o ato de contratar uma equipe com a fama nacional da  

empresa de Duda Mendonça, já é um sintoma de  que há alguma afinidade com as propostas 

comunicacionais. Mais um motivo para afirmar: o marketing não despolitizou o discurso do 

PT. O marketing não tem esse poder todo. Por outro lado, há uma questão que não coube a 

esta pesquisa responder. O discurso pressupõe uma prática. Se João Paulo tem uma gestão 

considerada de esquerda, por que investir num discurso despolitizado, sem marcas ideológicas 

de esquerda? Há nisso um indício de um certo afastamento das práticas esquerdistas, de 

acordo com a concepção de esquerda adotada pelos petistas entrevistados? Enfim, entende-se 

aqui que é improvável e talvez impossível um rompimento com as interdições no discurso 

político provocadas pela institucionalização, pelo acesso às diversas instâncias de poder. No 

entanto, é possível equilibrar o discurso esperado do poder, dessa nova ordem do discurso, 

sem se afastar por completo das matrizes discursivas das bases de formação do sujeito político 

e ainda utilizar o marketing para oferecer informação com qualidade ao público, de tal maneira 

que os programas eleitorais sejam peças importantes no jogo democrático, sirvam para despertar a 

consciência e a cidadania das pessoas. O marketing político como um aliado da democracia.  
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ANEXO 01 – Entrevistados 
 
AMORIM, Jaime. 21 de abril de 2006 
 
BARRETO, Oscar. 24 de abril de 2006 
 
BARROSO, Cláudio. 28 de dezembro de 2006 
 
BERZOINI, Ricardo. 20 de fevereiro de 2006 
 
BUARQUE, Sérgio Miguel. 09 de agosto de 2006 
 
CAMILO, Aluízio. 10 de março de 2006 
 
CASTANHA, Carlúcio. 22 de junho de 2006 e 26 de janeiro de 2006 
 
CÉSAR, Jorge. 16 de março de 2006, 22 de março de 2007 e 05 de abril de 2006 
 
FALCÃO, Lygia. 27 de dezembro de 2006 
 
FERREIRA, Hely. 05 de junho de 2006 
 
FERRO, Fernando. 09 de janeiro de 2007 
 
GUIMARÃES, Gilson. 10 de janeiro de 2007  
 
JACINEIDE LIMA. 30 de janeiro de 2007 
 
JOÃO PAULO. 7 de janeiro de 2007 e 12 de fevereiro de 2007  
 
LAVAREDA, Antônio. 13 de julho de 2006 
 
LIMA, Odilon. 30 de março de 2006 
 
LUEDY, Raimundo. 28 de dezembro de 2006 
 
MAGALHÃES, Múcio. 29 de dezembro de 2006 
 
MARANHÃO, Bruno. 08 de janeiro de 2007 
 
MELO, Marcelo Mário de. 26 de janeiro de 2007 
 
MENEZES, Edmilson. 20 de março de 2006 
 
MOMESSO. Luís. 09 de fevereiro de 2007 
 
OLIVEIRA, Inaldo Francisco de. 12 de abril de 2006 
 
PAULO, João. 07 de janeiro de 2007  
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PEIXE, João Roberto. 23 de fevereiro de 2007 
 
PEIXOTO, Dilson. 14 de março de 2006 
 
ROMÃO, Onildo. 27 de dezembro de 2006 
 
SIQUEIRA, Luciano. 02 de junho de 2006 
 
TAVARES, Ulisses. 03 de janeiro de 2007  
 
VELOSO, Fernando. 03 de julho de 2006 
 
VELHO BARRETO, Túlio. 20 de março de 2006 
 
VIEIRA, Paulo Ubiratan. 18 de abril de 2006 
 
ZAIDAN, Michel. 04 de abril de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DOS PROGRAMAS1: 
 

2000 e 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Os programas aqui transcritos foram analisados da matriz original dos programas que foram ao ar em 2000 e 
2004. Portanto, há falhas de datas na “cabeça” de apresentação dos programas, como repetições de dias e 
numerações, diminuição de tempo, entre outros. Aqui foi deixado tal qual aparecia nos originais. Acredita-se 
que com o corre-corre das campanhas, mudanças de última hora, interpelações jurídicas ocasionaram esses 
erros. Mas aqui estão os programas que realmente foram veiculados. 
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Transcrição dos Programas 
 
2o Turno - ANO 2000 
 
Frente de Esquerda do Recife – PT – PcdoB – PCB – PGT 
Exibir em 12.10.2000 (Tarde) 
Duração: 10 minutos 
 
Vermelho predomina – estrela amarela no meio  
Batuque – Música – Batuque 
Loc. Frente de Esquerda do Recife – João Paulo Prefeito – Vote e cobre depois 
 
É hora de construir 
É hora de participar  
É hora de reagir 
A vida não pode esperar  
João Paulo (gritado) (ele aparece) 
Vote no treze, vote no João  
Vote em João Paulo, é treze de coração 
Vote no treze, vote no João  
Vote em João Paulo, é treze de coração 
 
Loc.  
“Você vai ver agora, os melhores momentos de uma campanha, que vem conquistando a cada dia mais 
recifenses...Uma campanha que foi crescendo junto com a vontade do povo, no seu desejo de mudança. Uma 
campanha que foi “conquistando” a cidade, pela sua sinceridade, pela sua autenticidade, sem mágoa, sem 
rancor, “com amor”, com propostas.” 
 
Duas mãos fazendo uma estrela em origami, de papel, com música alegre (fundo musical instrumental). 
Depois apareceu várias estrelas formando um treze (13) e uma estrela ao alto. 
 
Vinheta: Pra mudar o Recife, vote João Paulo. Vote 13! 
 
Entra desenho animado, com bonequinhos na tribuna amarela e o candidato de camisa azul e gravata 
(remetendo a Roberto Magalhães discursando). Chegam no cenário bonequinhos de crianças cantando. O 
candidato sai do cenário depois que as crianças chutam a tribuna. 
     
Música (voz de crianças): 
Havia um candidato que vivia a prometer... 
Mas não cumpria com nada 
Meu voto não vai ter 
Sou mais PT, PT, 
PT eu sou, sou, sou 
Votar eu vou, vou, vou, só no PT 
Vote 13, vote PT! 
Nova cena 
Cenário de sala de aula. João Paulo, em pé, falando para alunos de uma escola. João Paulo assinando o nome 
no quadro ao lado da sigla PT. Depois aparece ele sentado. (Aparece a legenda com o nome Projeto Nossa 
Escola). 
 
Loc. (voz do ator Cláudio Ferrário) 
“Criança é compromisso assinado. João Paulo é o candidato que a criançada mais gosta. Ouviu sugestões, 
respondeu perguntas, aprendeu com a criançada.”  
 
Criança (aluno) falando para João Paulo:  
“É que uma só pessoa não tem tanto poder quanto todas juntas.” 
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João Paulo para a criança:  
“Você quebra um palito com a maior facilidade do mundo, dois você tem mais dificuldade, quando você pega 
os quarenta palitos você não consegue quebrar.” 
 
Criança (aluna):  
“Roberto Magalhães está tentando quebrar os quarenta palitos todos juntos” 
 
João Paulo para alunos:  
“Ele não vai conseguir quebrar os quarenta palitos que somos todos nós, que é o povo e a maioria dessa 
população, por isso que eu tenho certeza que nós vamos para o 2o turno, e vamos ganhar essa eleição” 
(Aplausos das crianças) 
 
Vinheta: “Vote no treze!” 
 
Imagens do entrevistado amolando alicate de unhas num torno, depois a voz dele coberta com imagens de 
policiais militares no bairro da Imbiribeira, quando João Paulo quebrou costelas e foi hospitalizado em 
confronto com a polícia.  
 
Depoimento de trabalhador: 
 
“João Paulo é uma pessoa que lutou e luta pela classe pobre. Aí inclusive quando ele tava ali naquela 
invasão da Imbiribeira, ajudando aquele povo ali, eu dei em ponto a ele nota dez.”  
 
Imagem da inscrição na tela do nome: ONDA VERMELHA (com imagem de uma bandeira grande do PT). 
Imagens de carreata. 
 
Loc. (voz masculina):  
“Onda vermelha toma conta da cidade. Veja à noite no nosso programa.” 
 
Imagem do ator pernambucano Cláudio Ferrário, fazendo ‘V’ de vitória, beijando o broche de estrela do PT e 
som de bateria ao fundo, som de maracatu, de frevo. Grito de várias mulheres que dizem “João Paulo” e 
aprece a imagem do treze. 
 
Nova cena 
Imagem de João Paulo numa padaria, falando com o povo nas ruas, imagens da população. (Fundo musical de 
frevo) 
Loc. (voz masculina):   
“Morro da Conceição. Uma comunidade respeitada pela luta política de seu povo só podia receber João 
Paulo assim. Aqui o futuro prefeito do Recife está em casa.” 
  
Maria das Graças, doméstica, falando na rua:  
“Ele é da comunidade do Morro da Conceição então ele merece o voto do povo do Morro”. 
 
Eloísa, professora, diz:  
“Olha, João Paulo é um homem de luta, de caminhada, que luta contra todo esse governo de opressão, de 
injustiça”. 
 
André Ricardo, frentista, fala:  
“O outro candidato é aliado com Fernando Henrique Cardoso. Por conta de Fernando Henrique Cardoso 
existe desemprego, existe falta de educação, falta na saúde, por isso que eu vou votar em João Paulo”. 
 
Rosana Soares, dona de casa: 
“João Paulo é trabalhador, comprometido com a luta do nosso povo, povo sofrido de Casa Amarela. Nós 
confiamos nele”. 
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Moradora (sem nome):  
“Paciência tem limite. João Paulo na cabeça” (João Paulo vai abraçar ela) 
  
Crianças da comunidade cantando e pulando: “Uuuu tererê, vote no PT”. 
 
Vinheta: João Paulo prefeito, vote no treze. (imagem da logomarca) 
 
Nova cena 
 
Imagem da caminhada e pessoas na rua, bandeiras. João Paulo com Lula, em cima de carro aberto, com 
Luciano Siqueira. 
 
Toca jingle: 
“João Paulo, João Paulo, João Paulo  
É treze de coração 
João Paulo, João Paulo, João Paulo 
Vote no treze, vote no João” 
 
Loc. (voz masculina):  
“A caminhada de Lula e João Paulo invade a Conde da Boa Vista. Pelos jornais, o maior ato público de toda 
a campanha eleitoral no Recife. É o segundo turno chegando. O povo ouve o futuro prefeito do Recife e o 
presidente de honra do PT.” Faixa na frente escrito na bandeira vermelha “Uma ponte para o futuro”,PT em 
destaque com a estrela do PT no meio e o nome Prefeito João Paulo. 
 
 
Fala de Lula depois da caminhada, no palanque:  
“O homem que tem a história do João Paulo, um homem que veio de onde ele veio, e chegou aonde ele 
chegou, é um homem preparado, é um homem talhado para fazer uma nova experiência administrativa na 
cidade do Recife”. 
 
Imagem do povo concentrado abaixo do palanque. 
 
Entra o jingle:  
“João Paulo, João Paulo, João Paulo  
É treze de coração  
João Paulo, João Paulo, João Paulo  
Vote no treze, vote no João”  
 
Nova cena 
Imagem de fundo chapado vermelho, estrela grande amarela e dentro da estrela a imagem do rosto de um 
trabalhador. 
 
Loc.: 
 
“E logo mais ã noite, no horário nobre, estréia o novo programa do povo do Recife, e a principal estrela é 
você”. 
 
Vinheta: João Paulo Prefeito, vote no 13. 
 
Nova cena (NÃO É UMA PRODUÇÃO LOCAL) 
 
Depoimento de jovem branco, vestindo a camisa no quarto, depois um blazer, com várias imagens de cartazes 
na parede, de esportes:  
“É, pai, desde pequeno eu ouço o senhor falando que o Brasil vai melhorar, que o país vai pra frente. Desde 
criança o mesmo papo. Eu confesso que cheguei até a acreditar nessa conversa. Só que agora, procurando 
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emprego, é que eu vejo, que aqueles políticos que o senhor elegeu, não resolveram nada. Ah, pai, dá uma 
chance, vota comigo, vamos eleger quem realmente quer trabalhar pelo Brasil. Vota comigo no PT”. 
 
 
 
Nova cena  
 
Fundo colorido, tipo caleidoscópio, aparecendo imagem das palavras “Tá ligado” (com um fundo preto ao 
meio). Palavras laranjas. Som de música e várias vozes femininas e masculinas dizendo “Tá ligado,tá 
ligado...” (com vários tipos de fontes/letras se alternando). 
 
Vinheta: “Vote no 13”, com visual colorido, descontraído. 
 
Imagem de um jovem bem descontraído, dentro de uma imagem colorida de círculo e um treze verde, no 
canto esquerdo da tela.  
 
O jovem é o ator João Lima, que diz, rindo:  
“Roberto Magalhães esqueceu o primeiro emprego, esqueceu os adolescentes e agora vai querer nosso 
primeiro voto. Esqueça”. 
 
Mesma imagem, agora com João Paulo. Aparece o 13 no canto esquerdo da tela e aparece a jovem atriz 
Juliana Calheiris. 
 
Atriz diz: 
 
“Por isso meu primeiro voto é para João Paulo, tá ligado?” 
 
Vinheta: Duas mulheres, uma negra e uma branca, vestidas de melindrosas, tipo Marilyn Monroe, bem 
maquiadas, de peruca loira, uma de vestido verde e outra de vermelho, fazem pose de lado e voz 
sensual dizem:  
“Vote no treze. João Paulo”. 
 
Nova cena 
Ao fundo, imagem aérea do Recife, cenas de trabalhadores, crianças nos bairros, 
pessoas andando nas pontes do centro do Recife, close de trabalhadores sorrindo, pessoas jogando e se 
bronzeando na praia de Boa Viagem. Tudo coberto com a voz lenta do cantor Roberto Carlos. Durante toda a 
música, imagens que começam em preto e branco. Então surge a estrela amarela da logomarca de João Paulo. 
Onde a estrela passa vai tornando a imagem colorida.  
 
Música:  
“Uma estrela vai brilhar, no meu caminho.  
O meu dia vai chegar 
Com muito amor no coração, eu vou seguindo 
Tudo então vai clarear 
Uma estrela vai brilhar 
Uma estrela vai brilhar no meu caminho 
Uma estrela vai brilhar 
Um lindo dia a alegria vai chegar 
E uma estrela vai brilhar no meu caminho 
Uma estrela vai brilhar” 
 
Vinheta: Mulher loira, com blusa colorida e uma bandeira de João Paulo aberta nos seus braços por 
trás do seu corpo. Também imagens da carreata, com bandeiras e carros.  Sorrindo, ela diz: “Vote no 
treze”. Som de bateria e várias imagens dela, sempre sorrindo. 
 

 



 

 

7

Nova cena 
Chamada para o Programa Eleitoral da noite, com imagem de João Paulo e Luciano Siqueira em cima de 
carro aberto, de mãos dadas, sorrindo! Aparece o nome “Hoje carreata”, de amarelo. (com o jingle “João 
Paulo, João Paulo...”) 
 
Loc.:  
“E à noite, mais atrações para você. O Recife ficou vermelho de felicidade. É a carreata de dignidade.” 
 
Vinheta: “Vote no treze”. 
 
Nova cena 
 
Aparece o ator pernambucano Cláudio Ferrário com o rosto dentro da imagem desenhada como se estivesse 
dentro de um livro antigo. Imagem do centro do Recife por trás.  
 
O ator diz texto em forma de poema popular:  
 
“Lembrar do Recife é lembrar de Manuel Bandeira.  
Poeta maior que cantou nossas ruas, nossas pontes.  
Poeta maior que cantou nosso povo, o povo do Recife.  
Pensar maior é revisitá-lo, desfraldá-lo em mil, cem mil, milhões de bandeiras.  
É ocupar as mesmas ruas da sua poesia maior.  
Em cada bandeira, plantar uma estrela.  
Dia primeiro, gente, vamos plantar nesta cidade a estrela do João.  
Até porque violência e arrogância nunca combinaram com a poesia do Recife” 
 
(No final, o ator Cláudio Ferrário vira de costas e no lugar dele aparece uma criança sorrindo e acenando com 
a mão. Depois ela manda um beijo com a mão nos lábios. Ao fundo, música instrumental). 
 
Vinheta: “Vote no treze” (Imagem do skatista fazendo malabarismos. Aparece a imagem do número 
13). 
 
Nova cena 
Chamada para o programa de noite: 
João Paulo e o escritor pernambucano Ariano Suassuna, sentados no sofá de residência. Está escrito na tela 
“Janelas e Portas Abertas – Ariano Suassuna hoje”. 
 
Loc. (voz masculina):  
“João Paulo recebe um apoio armorial para o Recife. Logo mais à noite, no nosso programa, Ariano 
Suassuna.” 
 
Vinheta: Atriz e cantora com a bandeira aberta de João Paulo por trás do corpo. Som de bateria. 
 
Nova cena: 
Aparece João Paulo (falando tentando ser descontraído, com gesticulações para dar ênfase a alguns trechos da 
fala) em primeiro plano, com fundo vermelho e estrelas brancas. Ele diz (de camisa de manga comprida clara 
e gravata vinho):  
 
“Estou feliz. E não é só pelo segundo turno não. Mas porque sinto que o clima favorável das urnas, continua 
forte nas ruas. Foi o desejo de mudanças e o trabalho da nossa militância que fizeram o Recife voltar a 
sorrir. Somos heróis da resistência. Não perdemos a fé em momento nenhum. Nem mesmo quando as 
pesquisas apostavam a vitória do candidato de FHC, já no primeiro turno. Juntamos as nossas forças e 
surpreendemos sim, a eles, porque pra gente, o segundo turno tava na mão. Concorda?” 
 
Entra vinheta: “João Paulo Prefeito, vote no treze”, com voz e logo o som de bateria. 
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Nova cena:  
Dois jovens, ao ar livre, com imagem manchada de lilás e vermelho.São Janaína e Vítor Hugo, com o crédito 
‘Estudantes’, com microfone (o repórter não aparece, só a mão segurando o microfone): 
 
Ele: “Abaixo a corrupção.” 
Ela: “E abaixo o desemprego.” 
Ela e ele: “É treze na cabeça!” 
 
Nova cena:  
 
Várias imagens coladas na tela simultaneamente. Início de quatro imagens: uma menina olhando para um 
ponto, de lado (canto alto esquerdo). O Sol bem grande, logo acima da cabeça de João Paulo e Lula, nascendo 
(canto alto direito); multidão numa caminhada com bandeiras; e no canto esquerdo baixo, João Paulo, Lula e 
Luciana Santos. Os três olhando para cima, acenando com um braço.  Abre a imagem com somente Lula e 
João Paulo, acenando muito com os dois braços e punhos fechados (em cima do carro aberto da caminhada), e 
Luciano Siqueira no meio da multidão. Acima um homem fazendo ‘V’ de vitória e sorrindo com origem 
humilde. Sempre fundindo e alternando imagens de João Paulo e Lula na passeata; tendo ao fundo a multidão 
com bandeiras, com pessoas do povo, rostos em close de mulheres e homens, num clima de alegria; 
trabalhadores, homem puxando carroça; pessoas em prédios e na rua acenando para a caminhada, passando 
imagem de João Paulo abraçando uma eleitora. 
 
Loc. (voz masculina em tom lento e dramático e música instrumental lenta):  
 
“Um novo tempo se aproxima. Conduzido pelo povo, chega tão forte que quebrará as barreiras da 
prepotência. Tão seguro que transformará os diferentes em iguais. Tão concreto, que direcionará os sonhos 
de todos, e todos os sonhos para um só. Se instala com dignidade, transparência e participação popular. O 
novo tempo chega com João Paulo. É urgente. Não dá mais para esperar” 
 
 
Nova cena: 
Chamada novamente: “Hoje carreata” (escrito com letras amarelas e ao fundo imagens da carreata) (mesmo 
texto da parte já transcrita da chamada pra carreata) 
Loc.:  
“É à noite, mais atrações pra você...” 
 
Nova cena:  
Imagens passadas durante o fundo musical do jingle: pessoas, mulher e crianças, nas ruas cobertas com lama; 
catadoras de lixo; as pontes do centro do Recife (aparece a estrela da logomarca de João Paulo como um 
cometa cortando a cena); pescadores; homem trabalhando numa máquina; puxador de carroça na rua; adultos 
e crianças passeando nas ruas do Recife; João Paulo sorrindo dentro de uma roupa vermelha, como um trem 
de pano, com várias pessoas correndo e a logomarca de João Paulo grande na “roupa”; João Paulo abraçando 
senhora nas ruas, sempre sorrindo, mulheres acenando da varanda; rapaz na praia do Recife; João Paulo 
cumprimentando homem,  cenas sobrepostas da carreata; João Paulo com criança no braço acenando para 
cima, para o alto. O fundo musical é o jingle: 
 
Jingle:  
 
“É a estrela que brilha 
Pra esse povo sofrido 
Pra esse povo enganado 
Pra esse povo doído 
É a estrela que brilha 
Pra esse povo roubado 
Pra esse povo esquecido 
Pra esse povo explorado 
Vote no treze. Vote no João.  
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Vote em João Paulo. É treze de coração.” 
 
Fim do programa  
 
Programa da Frente de Oposição - PGM 01 
Duração: 10 minutos 
Exibir dias 12.10.2000 à noite e 13.10.2000 à tarde 
 
Nova cena: 
Começa com imagens de época da ditadura militar, em preto e branco, imagens antigas. Com fundo musical 
de som dramático, forte, com fotos de militares, generais à paisana, outros fardados, ou andando em carros do 
Exército. As imagens são tremidas, com barulho de coisas quebrando. Multidão com faixa “ABAIXO A 
DITADURA. POVO NO PODER.”. Pessoas apanhando com cacetete de policiais; presos (políticos) atrás das 
grades (sem aspecto de presidiários). Surge então a imagem, já colorida e atual do perfil de um homem de 
óculos, imagem somente da silhueta numa referência à Roberto Magalhães. 
 
Nova cena: 
Aparece o ator Cláudio Ferrário, com estrela. Fica a imagem de trechos (palavras) no vídeo. Ele diz:  
 
“Eita, lá vem o seu Roberto 
Com aquele gênio danado 
Ele tenta esconder passado  
E pensa que engana de novo. 
Pega leve, seu Roberto 
O povo não é besta não 
Já conhece a reza certa 
Pra não ver assombração. 
Ele agora quer vender gato por lebre 
Se faz de cordeiro manso e avestruz chama de porco 
Cuidado, seu Roberto 
Essa doença dá febre 
Pois pau que nasce torto, morre torto” 
(Sempre em tom descontraído, bem-humorado).  
 
Vinheta sobre a Frente de Esquerda do Recife. 
 
Outra cena: 
A imagem é de um Sol grande e amarelo (no céu), com nuvens. Imagem da praia cheia de gente. Jet ski, body 
boarding, homem com copo de cerveja na mão, coco, pessoas andando nas ruas do centro da cidade, imagens 
de casarões antigos do Recife, cenas de maracatu, do Forte das Cinco Pontas, do Carnaval, imagens aéreas do 
Recife, finalizando com figura feminina jogando beijo. Fundo musical instrumental bem animado: 
 
 
Loc. (voz feminina)  
“Muito sol, praias lindas, passarelas de muita gente bonita, gente descontraída, cheia de energia, muita 
cerveja gelada, água de coco à vontade e muito eleitor de João Paulo. Este é o Recife de tantos e belos 
encantos, o Recife de várias conquistas, de inesquecíveis vitórias. Vai conhecer mais uma vez, em paz e 
harmonia, com muito amor, com João Paulo, com treze.” 
(Finaliza com a logomarca de João Paulo superposta no cenário de mar) 
 
Nova cena: 
Desenho animado, com bonequinhos de meninos e meninas entrando em cena, puxando uma corda com 
estrela vermelha amarrada. E a música (paródia de “eu sou pobre, pobre, pobre, de marre, marre, marré”) com 
voz de criança. 
 
“Eu sou forte, forte, forte 
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Sou PT, PT, PT 
Eu sou forte, forte, forte 
Sou PT, PT 
Vote treze 
Vote PT” 
 
Finaliza aparecendo a estrela vermelha, com PT escrito em branco. O fundo da imagem todo branco. 
 
Nova cena: 
Imagem do Jornal do Commercio mostrado com manchete “Pesquisa no Recife aponta PT na liderança, com 
João Paulo 51% e Roberto Magalhães 51%” (no jornal tem a foto de João Paulo e o programa eleitoral borrou 
a imagem de Roberto Magalhães). As imagens intercalam matérias de jornal com imagens de João Paulo no 
braço do povo, nas ruas, animação gráfica com setas em ascensão, pessoas nas ruas de camisa de João Paulo. 
Manchete da Folha de São Paulo: “Petistas saem na liderança em Recife e Curitiba e ganham eleitores de 
pefelistas”. João Paulo no meio de caminhada. Imagens de outras manchetes: “João Paulo lidera primeira 
pesquisa Ibope com 55%” (Jornal do Commercio); 
“João Paulo tem 55% e Magalhães 38%, diz pesquisa do Ibope” (Folha de Pernambucano); “Lula e João 
Paulo colocam o bloco na rua no Recife, para enfrentar o PFL” (Revista Istoé) e “Festa pela chegada do 
segundo turno” (com foto de João Paulo, na Revista Veja. 
 
 
Loc. (voz masculina) diz:  
“As pesquisas confirmam o clima nas ruas, João Paulo sai na frente e começa o segundo turno disparado. 
Em pesquisa realizada no dia cinco de outubro pelo Data Folha e publicada pelo Jornal de Commercio e 
pela Folha de São Paulo, João Paulo tem 51% das intenções de voto contra 42% para o segundo colocado. 
Nove pontos de vantagem para João Paulo. É o recifense que quer mudança. É o povo que não acredita mais 
na reeleição de Roberto Magalhães e a maioria tem certeza mesmo é que João Paulo vai ser o prefeito do 
Recife. O Ibope também confirma a disparada. João Paulo tem 55% dos votos dos recifenses. O adversário 
não consegue deslanchar e cai de novo. As atenções do país se voltam para nossa cidade. João Paulo é 
destaque na imprensa nacional. O Brasil já entendeu, quando o Recife quer mudança, ninguém muda a 
vontade do Recife. É João Paulo. É treze.” (imagem congelada de João Paulo rindo, de manga comprida e 
gravata, junto de logomarca). 
 
Nova cena: 
Desenho animado com casinha de porta, janela, chaminé, árvore e a música de ciranda, cirandinha: 
(crianças - bonequinhos) brincando de roda e voz infantil canta: 
 
“Ciranda, cirandinha 
Vamos todos cirandar 
No PT vamos votar.” 
“Vote treze! Vote PT!” 
 
Repetição do depoimento de João Paulo. Aparece João Paulo (falando tentando ser descontraído, com 
gesticulações para dar ênfase a alguns trechos da fala) em primeiro plano, com fundo vermelho e 
estrelas brancas. Ele diz (de camisa de manga comprida clara e gravata vinho):  
 
“Estou feliz. E não é só pelo segundo turno não. Mas porque sinto que o clima favorável das urnas, continua 
forte nas ruas. Foi o desejo de mudanças e o trabalho da nossa militância que fizeram o Recife voltar a 
sorrir. Somos heróis da resistência. Não perdemos a fé em momento nenhum. Nem mesmo quando as 
pesquisas apostavam a vitória do candidato de FHC, já no primeiro turno. Juntamos as nossas forças e 
surpreendemos sim, a eles, porque pra gente, o segundo turno tava na mão. Concorda?” 
 
Nova cena de carreatas nas ruas – pessoas de camisas de João Paulo e ele (rápida) 
 
Nova cena: 
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Aparece a atriz pernambucana Lívia Falcão, no estúdio, em depoimento. No cenário, a imagem de uma estrela 
vermelha, sem contorno. Ela está de roupa comum. À medida que vai falando, vai abrindo uma camiseta toda 
vermelha que está dobrada em suas mãos. No final, ela já aparece vestida com a camiseta vermelha, sem 
inscrições. Ela diz: 
 
“Gente, eu vim aqui fazer um convite pra vocês. Eu vim convidar todo mundo que quer transformar essa 
cidade a vestir essa camisa. Não é linda? Não, e o melhor é que ela combina com tudo. Combina com 
qualidade de vida, com moralidade, com transparência, com eficiência e mudança. Lisinha, super 
básica...Engraçado, né? Não tem nenhum nome escrito e quer dizer tanta coisa. Quer dizer virada, coragem, 
competência, honestidade, transformação. Eita, transformação tá na moda. Experimente. Isso não é só uma 
camisa. Isso é uma causa. Uma linda causa, que vai cair muito bem em você. Juntos vamos mudar o futuro 
da nossa cidade. A gente tá fazendo história e ninguém pode deixar de votar no dia 29. Em janeiro começa 
um novo século e também uma nova fase para a nossa cidade. Com João Paulo na prefeitura”. 
 
Vinheta: Imagem de João Paulo e logomarca, locutor: vote em João Paulo. Vote no treze! 
 
Nova cena: (fundo musical dramático)  
Imagem de João Paulo com Ariano Suassuna no mesmo sofá e em duas poltronas Humberto Costa e Luciano 
Siqueira. Música instrumental, os dois na sala de uma residência. Ambiente descontraído, de conversa, Ariano 
falando, gesticulando muito. 
Loc. (voz masculina) em tom poético, dramático:  
 
“Janelas e portas abertas. Ariano Suassuna e João Paulo. Uma conversa descontraída. Os causos, a arte de 
repassar conhecimentos. A vida vivida, riquíssima, na declaração do voto, no entendimento de um novo 
tempo que está chegando”. 
 
Ariano Suassuna diz:  
“Machado de Assis dizia que no Brasil existem dois países. O país oficial e o país real. O país oficial é o país 
dos poderosos. João Paulo é um brasileiro que, diferentemente da maioria, surgiu do Brasil Real, o Brasil do 
povo. E este Brasil está precisando de tomar as rédeas da nação, para corrigir quinhentos anos da secular 
injustiça que tem sido cometida com o povo brasileiro. Essa, pra mim, é a grande significação da 
extraordinária vitória de João Paulo no Recife”. (cena de Ariano com as duas mãos pegando a mão de João 
Paulo e os dois sorrindo) 
 
Nova cena: (texto aparecendo escrito por trás do ator) 
 
O ator pernambucano Cláudio Ferrário, de camisa vermelha, aparece na cena (entra saltitando) e 
recita o texto como poema popular: 
 
“O Recife ganhou uma nova vida 
E a arrogância deu lugar à alegria 
A intolerância marcou data pra partida 
E a ignorância não está na ordem do dia 
A violência, essa desnecessária vadia 
com a incompetência fez as malas e partiu 
Pra onde foi, ninguém sabe, ninguém viu 
É... brilhou tão forte uma estrela de novo  
Que a alegria chegou nos olhos do povo 
E o rio da vida no Recife surgiu” 
 
Vinheta com mulher (cantora Mônica Feijó?) com a bandeira de João Paulo aberta e som de bateria. 
 
Nova cena: 
Depoimento de João Paulo (camisa clara e de manga comprida e gravata vermelha). Fundo vermelho 
(cenário) com imagem de estrelas.João Paulo diz:  
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“Esse segundo turno, está engasgado na garganta dos poderosos. Deixou Roberto Magalhães mais 
descontrolado ainda. As urnas calaram a prepotência e deram um basta ao modo autoritário de se governar 
fechado em gabinete. Um modelo ultrapassado que vai ser enterrado de uma vez. E sabe por quê? Porque o 
Brasil inteiro está mudando. E o Recife não pode ficar na contramão da história. Fique tranqüilo. Estamos 
juntos e no caminho certo”. 
 
 
Nova cena: 
Imagens da cobertura da carreata de João Paulo, com imagens festivas do evento, com João Paulo e Luciano 
Siqueira em cima do carro aberto. Pessoas dançando, fantasiadas, com bandeiras, crianças... (Aparece faixa 
com o texto “Camaragibe agora é João Paulo. Partido dos Trabalhadores”). 
 
 
Loc. (voz masculina):  
“E veja agora nas ruas a verdadeira pesquisa do povo. E o dia amanheceu em festa. No domingo de sol, a 
onda vermelha tomou conta de cidade. O recifense foi às ruas, dar o seu apoio e sua adesão a João Paulo. 
Foi um show de democracia. A carreata vitoriosa de João Paulo avermelhou a cidade num banho de alegria. 
Numa demonstração de paz e harmonia. Logo cedo, era esse clima na concentração. Gente bonita, alegre e 
feliz. Gente decorando os carros com as cores e o número de um novo tempo para o Recife. O número da 
mudança. E era tanta vontade de participar da carreata da vitória, que teve gente que veio de bicicleta, veio 
de moto, veio de patins e até a pé. Gente que fazia questão de mostrar sua adesão ao melhor prefeito para o 
Recife. João Paulo chegou junto com o povo e foi recebido com carinho sincero das crianças. Foi saudado 
com a bênção dos mais experientes, como esta eleitora de noventa e quatro anos (imagem de João Paulo 
abraçando a senhora) que junto com a família venho dar seu apoio para garantir a vitória do povo. Foi 
acolhido com afeto dos que querem Recife melhor. De um Recife de João Paulo Prefeito que recebeu também 
adesão de quem já sabe que o PT dá certo”.  
 
Depoimento de homem no meio da concentração:  
“Camaragibe está aqui com João Paulo para mostrar como o PT é bom no governo”.  
 
Loc. (continua):  
“Foi um dos maiores eventos políticos que o Recife já viu e já participou. Foram dezenas, centenas de 
carros, que deixaram a Agamenon Magalhães vermelha de felicidade. Enquanto a frente da carreata estava 
subindo o Joana Bezerra, ainda tinha carro na Fábrica Tacaruna. Nas laterais das avenidas, o povo fazia 
questão de mostrar e exibir seu apoio do futuro do Recife, João Paulo e Luciano Siqueira foram saudados 
durante todo o percurso, com o entusiasmo de uma cidade que quer mudar. E quando o Recife quer mudar, 
ninguém muda a vontade do Recife”. 
 
Depoimento de mulher no percurso da carreata:  
“Vai ser uma vitória muito grande pra gente” 
 
Loc. (continua):  
“E olha a chegada da onda vermelha no Pina. A Herculano Bandeira era só alegria. Na Conselheiro Aguiar, 
agüenta coração. Nas esquinas, na desconcentração dos bares, no aconchego dos lares, do alto das 
varandas. Adesão se mostrava no vermelho das bandeiras, ou na falta delas, na improvisação criativa, com 
camisas ou toalhas, o importante era mostrar que o Recife vai mudar com 13 (João Paulo aparece soltando 
beijos para as varandas, com João Paulo, com o povo do Recife. E na Avenida Boa Viagem, o lugar mais 
democrático do Recife, a festa foi maior ainda, teve apoio que veio do mar. Teve momentos que a carreata 
teve que parar porque o povo fazia questão de falar com João Paulo, (apesar da cena mostrar ele e Luciano 
Siqueira falando com o povo o texto não fala em Luciano), de levar sua adesão, de demonstrar seu carinho, 
que veio com bom humor, com emoção, com espontaneidade”. 
 
Depoimento de homem gritando e pulando na av. Boa Viagem ao lado do carro de João Paulo e 
Luciano:  
“João Paulo, meu filho, é você! É isso aí! 
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Depoimento do Homem na Av. Boa Viagem: “A vitória é insofismável. É cada um pedir mais um voto. Não 
ficar em dado de pesquisa, é ampliar e conquistar mais votos.” 
 
Outro depoimento de motoqueiro:  
“É treze na cabeça é João Paulo.”  
 
Loc.:  
“Sol brilhando, o mar bonito, o Recife comemorando, porque sabe que com João Paulo nossa cidade será 
Recifeliz.” (cena com imagem da carreata) 
 
Programa da Frente de Oposição PGM 03 
Duração: 10 minutos 
Exibir dias 13.10.2000 à noite 
 
Vinheta: “Frente de esquerda do Recife. João Paulo Prefeito. Vote e cobre depois” 
 
Nova cena:  
Desenho animado, bonequinhos de crianças chupando pirulito, com pirulito na mão e cantando, no 
ritmo de ‘pirulito que bate-bate’ (no último boneco o pirulito é uma estrela): 
 
“Candidato tem compromisso,  
compromisso com você,  
É por isso que eu voto em candidato do PT.” 
 
Nova cena 
Aparece criança (menina), começa sorrindo, depois fica séria e a música de fundo fica dramática. Ela 
está vestida com camiseta vermelha e tem um broche com estrela do PT. O fundo do cenário é 
vermelho. Ela diz: 
 
“Oi, gente. Estou aqui para falar sobre o futuro, que somos nós crianças. Infelizmente (começa um som 
pesado como na época da ditadura) a Prefeitura da Cidade do Recife não está trabalhando direito pelo nosso 
futuro. Tem crianças nas ruas, tem crianças morrendo de fome, de doenças. Se continuar assim, não vai ter 
mais futuro. Por isso (sorrindo), o presente mais legal que eu recebi no Dia das Crianças foi ter certeza que 
meus pais e toda minha família votam em João Paulo. Eles querem que eu e todas as crianças do Recife 
tenham um futuro melhor. Vote no treze.” 
 
Vinheta com um menino e uma menina rindo com camisetas do PT, apontando uma para a outra.  
 
Nova cena:  
João Paulo abraçado com palhaço e cercado por pessoas numa manifestação no Parque da Jaqueira. Todos 
estão cantando o jingle de João Paulo. Crianças pintando cartazes com a estrela do PT. 
 
Loc. (voz feminina):  
“Com alegria de quem acredita num futuro melhor, João Paulo pintou no Parque da Jaqueira, para o 
“Pintando o Treze” do Dia das Crianças. Logo na chegada, o futuro Prefeito recebeu abraço dos pais e 
filhos que vestiam vermelho, na onda feliz que toma conta da cidade.  
 
Depoimento de mulher:  
“As crianças brincaram muito, tiveram oportunidade de expor, assim, o interesse delas pelo candidato, né? 
Desenharam estrelas do PT, foi divertido, com certeza elas se divertiram muito!” 
 
Depoimento de homem com criança montada no pescoço:  
“João Paulo é que começa a cidadania. Por isso eu trago a família, os filhos para participar.” 
 
Depoimento de mulher abraçando criança:  
“Eu voto Treze, que eu quero um futuro melhor para minha filha.” 
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Aparece João Paulo fazendo embaixada de futebol com crianças.  
 
Loc. (continua): 
“João ensaiou umas embaixadas com a garotada. Brincou à vontade (João dançando abraçado com 
palhaço), tirou fotos para álbuns de família. O melhor do programa no parque: curti o talento dos pequenos 
cidadãos, no mini-show de calouros. No ar, o sucesso do momento.”  
(menino faz bola de sabão. Close na bola e efeito de estrela amarela de logo dentro de bola subindo). 
 
Várias crianças catando trechos do Jingle:  
“Vote no Treze,  
Vote no João 
Vote com João Paulo 
É treze no coração” 
 
Nova cena:  
Imagens da carreata e locutor (voz masculina) diz:  
“Alô, Recife. Neste sábado, a onda vermelha vai passar pela Zona Norte. Grande carreata da vitória. 
Largada às nove da manhã, em frente ao estádio do Arruda. Decore seu carro, vista-se de vermelho e venha 
pra carreata da vitória, com João, Luciano, Cristóvam Buarque e você. Por um futuro melhor para a nossa 
cidade. É neste Sábado!” 
 
Vinheta com imagem de João Paulo e logo: “Vote em João Paulo, vote no Treze” 
 
Nova cena: 
Depoimento de João Paulo, com camisa de manga comprida e gravata cinza (voz tranqüila, fundo 
musical lento) 
 
“Transparência. Esta é a marca registrada das administrações do PT. Quando há honestidade, o dinheiro 
aparece e os investimentos acontecem, a cidade se desenvolve e o povo ganha. A aplicação dos recursos é 
decidida pela população. E é ela quem aponta as prioridades. Este é o modo petista de governar. Simples e 
eficiente. Do jeito que o povo quer. E é por isso, que dá certo.” 
 
Vinheta com crianças com a bandeira do PT. 
 
Nova cena:  
Imagens do tráfego na cidade de Camaragibe. 
 
Loc (voz masculina): 
“Camaragibe. Aqui, perto do Recife, tem na Prefeitura do PT um exemplo de participação popular no 
orçamento público. A cidade, com cento e vinte mil habitantes, tinha os piores indicadores sociais do 
nordeste. Mas está transformando a realidade com o Modo Petista de Governar.” 
Depoimento de homem de meia idade: 
“É um exemplo de Prefeitura, né? A Prefeitura de Camaragibe”. 
 
Depoimento de outro homem: 
“Esse PT trabalha, viu?” 
 
Loc (continua): (imagem de professora na sala d aula com crianças, adolescentes tocando tambor e 
dançando Maracatu).” 
 
“O PT faz a diferença. E com o Orçamento Participativo, Camaragibe executou programas como estes, de 
atendimento às crianças e aos adolescentes.” 
 
Loc. (continua): 
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“O Povo decidiu ações em educação e saúde e o resultado: a mortalidade infantil aqui é a menor do 
Nordeste. Mais de três mil jovens foram atendidos em cursos de profissionalização. As crianças estão nas 
escolas e o índice de aprovação na rede municipal chega a mais de 80%. Com a participação popular, o 
programa saúde na família avançou. Em Camaragibe, 96% da população é atendida no serviço–modelo do 
Brasil. Em todo Nordeste, só aqui foi decidida a inclusão nas equipes, do dentista de família”. 
 
Depoimento de senhora, dentro de casa, sentada no sofá: 
“Eu fui muito bem atendida. Aí só você vendo pra crer.” 
 
Depoimento de outra senhora:  
“Bom porque a pessoa não paga mais plano de saúde, tem médico perto de casa, não gasta dinheiro com 
passagem e isso é muito importante pros pobres, né?” 
 
Loc. (continua):  
“A cidade também tem posto policial, praças, muros de arrimo, calçamento e escadarias decididas no plano 
de investimento participativo”. 
 
Depoimento de senhora aposentada:  
“Foi aonde eu vi pessoas de responsabilidade, pessoas assumindo, foi dentro do PT. Porque eu tenho muitos 
anos de votação né, que venho votando e lutando pelos outros prefeito que nada nos fez até hoje...Dizia que 
aqui em Tabatinga morava índio. A gente ia procurar e saía de lá quase expulsa, de empurrão, de dentro da 
prefeitura.” 
Repórter: E com o PT, como é que foi? 
Senhora: “PT é diferente, com o PT a gente chega lá. A gente é tratado como gente, como cristão, que foi o 
único, foi o PT que nos tirou daqui, que a gente vivia feito bicho, feito gogo, feito caranguejo, feito porco 
dentro da lama. E foi o PT que nos tirou disso.” 
 
Loc. (continua):  
“Camaragibe. Com a gestão democrática do PT, com a efetiva participação popular, recebeu duas vezes o 
Prêmio Prefeito Criança, da Fundação Abrinq e do Unicef, pela eficácia dos programas de atendimento às 
crianças e aos adolescentes. A cidade ganhou o prêmio Saúde Brasil, do Ministério da Saúde, e é finalista 
deste mês de novembro, do Prêmio da Fundação Getúlio Vargas. O povo de Camaragibe reelegeu a 
competência do PT na Prefeitura e tem um recado para o Recife...” 
Senhora (feirante) falando: “Camaragibe está indo muito bem e dê uma chance ao Recife pra também 
melhorar.” 
Rapaz falando: “Eu quero que todo mundo vote no PT” 
Homem (servente) falando: “Eu confio no PT, porque é um partido trabalhista e eu sou um trabalhador.” 
Mulher (professora) falando: “Vote no 13, porque dá certo. Aqui em Camaragibe tivemos essa 
experiência.” 
 
Vinheta com o número 13 e a estrela em origami. Embaixo a logo de João Paulo: “Pra mudar o Recife, 
vote João Paulo, vote 13!” 
 
Depoimento de João Paulo (camisa manga comprida, gravata cinza, cenário vermelho com fundo de 
estrelas). João Paulo diz: 
 
“Você sabe quem melhor administra o imposto que você paga, as prefeituras do PT. Onde o Partido dos 
Trabalhadores governa, o povo fiscaliza a aplicação de recursos, sabe quanto e para onde vai o dinheiro 
arrecadado. Recebe em casa, não só o carnê do IPTU, mas a prestação de contas também. A população pode 
dormir tranqüila, que a cidade está em boas mãos.” 
 
Vinheta com “atriz” mulher com bandeira de João Paulo, sem voz de locutor. 
 
Nova cena: 
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Aparece na tela “Programa do Governo 13”. Pela primeira vez aparece apresentador (homem) de 
camisa de manga comprida. Voz de apresentador em off (imagem com fundo preto e letras brancas 
com as palavras):  
 
“Corrupção. Desvio de dinheiro público. Desperdício. Obras inacabadas.”  
 
Aparece imagem de apresentador com camisa de manga comprida, sem gravata, mangas arregaçadas 
(fundo vermelho com a estrela da logomarca no canto direito da tela). No canto esquerdo 13 e PT.  
Loc. (continua):  
 
“Para acabar com tudo isso, o PT criou a gestão democrática. E o que é isso? É quando o povo decide, 
participa e acompanha a vida da sua cidade. Sabe os problemas, aponta soluções. O PT governa ouvindo 
todo conjunto da sociedade. É moderno, transparente, honesto. Bem diferente da atual administração 
autoritária, fechada em gabinetes, ultrapassada. Para reforçar ainda mais a democracia, o PT criou o 
orçamento participativo, onde o poder é descentralizado e todo morador pode se integrar. Ele funciona 
assim: a cidade é dividida por regiões administrativas. E são formados os conselhos regionais e municipal. 
Nas assembléias dos moradores, são eleitos os delegados do orçamento participativo. E a eles cabe fiscalizar 
e acompanhar as obras que a população quer. É moderno, transparente, honesto. Bem diferente da atual 
administração que discute apenas 1,3% do orçamento e ainda esquece de atender o que a população 
aprovou. Para confirmar ainda mais a gestão democrática, olha o que o PT inventou: a prestação de contas 
pra todo mundo. Quanto entrou, quanto saiu, quanto foi investido e onde foi investido. É moderno, 
transparente, honesto. Tem coisa melhor?” 
Aparece vinheta com imagem de João Paulo e a logomarca: “Bote em João Paulo, vote no 13.” 
 
Nova cena: 
Ator Cláudio Ferrário, dizendo, no cenário branco, com as letras azuis repetindo o texto falado. Ele 
está de camiseta vermelha lisa. Ele diz: 
 
“Puxa vida, seu Roberto 
O senhor tava tão educado 
Pediu desculpa no jornal 
Disse que tava mudado 
Arrogância e violência  
São coisas do passado 
Disse em alto e bom som 
Mas já perdeu as estribeiras 
Já voltou ao velho tom 
Será que é desespero 
Pela perda do poder 
Ou essa onda de mudança 
Que o senhor não consegue ver 
Ou quem sabe a agonia 
Do povo não te querer 
Diz então de brincadeira: 
Sei lá, eu acho que é tudo isso misturado; 
Então..(ator sai de cena rindo)” 
 
Vinheta com jovens homens com camisetas, óculos escuros, no cenário, com bandeira, fazendo treze 
com as mãos, gestos bem despojados. 
 
Nova cena: O candidato a vice Luciano Siqueira, de camisa de manga comprida arregaçada, jeans azul. 
No estúdio Luciano diz:  
 
“Eles não tomam jeito mesmo. Mal o guia começou e as baixarias, as mentiras tomaram conta. Estamos 
fazendo um programa bonito, alegre, apresentando propostas, mostrando as diferenças entre os candidatos, 
esclarecendo o leitor. Mas eles insistem em baixar o nível e de maneira desrespeitosa para com João Paulo. 
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É desespero, o medo de perder. Essa gente não está acostumada a ouvir, ceder, acatar, respeitar a vontade 
do povo. Não medirá esforços para caluniar. Ainda bem que você conhece João Paulo. E sabe que pode 
confiar. É, Roberto Magalhães disse que ia mostrar sua verdadeira cara no segundo turno. Está mostrando 
mesmo!” 
 
Repetição das imagens da época da ditadura militar, em preto e branco, imagens antigas. Com fundo musical 
de som dramático, forte, com fotos de militares, generais à paisana, outros fardados, ou andando ou em carros 
do Exército. As imagens são tremidas, com barulho de coisas quebrando. Multidão com faixa “ABAIXO A 
DITADURA. POVO NO PODER.”. Pessoas apanhando com cacetete de policiais; presos (políticos) atrás das 
grades (sem aspecto de presidiários). Surge então a imagem, já colorida e atual do perfil de um homem de 
óculos, imagem somente da silhueta numa referência a Roberto Magalhães. Logo em seguida aparece, em 
foco de imagem, os braços de Roberto Magalhães fazendo gestos obscenos para militantes (banana). 
 
Programa da Frente de Esquerda do Recife – PGM 04 
Duração: 10 minutos 
Exibir dia 14/10/2000 à tarde 
 
Observação: Esse programa faz uma colagem das cenas e trechos dos outros programas. 
 
Cena 
Começa o programa com o close em foco, da imagem de Roberto Magalhães fazendo gestos obscenos. 
Depois repetição das imagens da época da ditadura militar, em preto e branco, imagens antigas. Com fundo 
musical de som dramático, forte, com fotos de militares, generais à paisana, outros fardados, ou andando ou 
em carros do Exército. As imagens são tremidas, com barulho de coisas quebrando. Multidão com faixa 
“ABAIXO A DITADURA. POVO NO PODER.”. Pessoas apanhando com cacetete de policiais; presos 
(políticos) atrás das grades (sem aspecto de presidiários). Surge então a imagem, já colorida e atual do perfil 
de um homem de óculos, imagem somente da silhueta numa referência a Roberto Magalhães.  
 
Repete a fala de Luciano Siqueira:  
“Eles não tomam jeito mesmo. Mal o guia começou e as baixarias, as mentiras tomaram conta. Estamos 
fazendo um programa bonito, alegre, apresentando propostas, mostrando as diferenças entre os candidatos, 
esclarecendo o leitor. Mas eles insistem em baixar o nível e de maneira desrespeitosa para com João Paulo. 
É desespero, o medo de perder. Essa gente não está acostumada a ouvir, ceder, acatar, respeitar a vontade 
do povo. Não medirá esforços para caluniar. Ainda bem que você conhece João Paulo. E sabe que pode 
confiar. É, Roberto Magalhães disse que ia mostrar sua verdadeira cara no segundo turno. Está mostrando 
mesmo!” 
 
Repetição de texto de Cláudio Ferrário, já mostrado:  
“Puxa vida, seu Roberto  
O senhor tava tão educado 
Pediu desculpa no jornal 
Disse que tava mudado 
Arrogância e violência  
São coisas do passado 
Disse em alto e bom som 
Mas já perdeu as estribeiras 
Já voltou ao velho tom 
Será que é desespero 
Pela perda do poder 
Ou essa onda de mudança 
Que o senhor não consegue ver 
Ou quem sabe a agonia 
Do povo não te querer 
Diz então de brincadeira: 
Sei lá, eu acho que é tudo isso misturado; 
Então..(ator sai de cena rindo)” 
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Vinheta: “Frente de Esquerda do Recife. João Paulo prefeito. Vote e cobre depois” (com logomarca) 
 
Cena: (repetida) Desenho animado de crianças chupando pirulito. Paródia de “Pirulito que bate, 
bate...”:  
“Candidato que tem compromisso, compromisso com você. É por isso que eu voto em candidato do PT.” 
 
Repetição do depoimento de criança:  
 
“Oi, gente. Estou aqui para falar do futuro, que somos nós crianças. Infelizmente (começa um som pesado 
como na época da ditadura) a Prefeitura da Cidade do Recife não está trabalhando direito pelo nosso futuro. 
Tem crianças nas ruas, tem crianças morrendo de fome, de doenças. Se continuar assim, não vai ter mais 
futuro. Por isso (sorrindo), o presente mais legal que eu recebi no Dia das Crianças foi ter certeza que meus 
pais e toda minha família votam em João Paulo. Eles querem que eu e todas as crianças do Recife tenham um 
futuro melhor. Vote no treze.”  
 
Vinheta com menino e menina de camiseta e bandeira (sem fala) 
 
Cena 
Repetição de João Paulo no Parque da Jaqueira no “Pintando o 13”: 
 
João Paulo abraçado com palhaço e cercado por pessoas numa manifestação no Parque da Jaqueira. Todos 
estão cantando o jingle de João Paulo. Crianças pintando cartazes com a estrela do PT. 
 
Loc. (voz feminina):  
 
“Com alegria de quem acredita num futuro melhor, João Paulo pintou no Parque da Jaqueira, para o 
“Pintando o Treze” do Dia das Crianças. Logo na chegada, o futuro Prefeito recebeu abraço dos pais e 
filhos que vestiam vermelho, na onda feliz que toma conta da cidade.”  
Depoimento de mulher:  
 
“As crianças brincaram muito, tiveram oportunidade de expor, assim, o interesse delas pelo candidato, né? 
Desenharam estrelas do PT, foi divertido, com certeza elas se divertiram muito! ” 
 
Depoimento de homem com criança montada no pescoço:  
“João Paulo é que começa a cidadania. Por isso eu trago a família, os filhos para participar.” 
 
Depoimento de mulher abraçando criança:  
“Eu voto Treze, que eu quero um futuro melhor para minha filha.” 
 
Aparece João Paulo fazendo embaixada de futebol com crianças.  
 
Loc. (continua): 
“João ensaiou umas embaixadas com a garotada. Brincou à vontade (João dançando abraçado com 
palhaço), tirou fotos para álbuns de família. O melhor do programa no parque: curti o talento dos pequenos 
cidadãos, no mini-show de calouros. No ar, o sucesso do momento ( menino faz bola de sabão. Close na bola 
e efeito de estrela amarela de logo dentro de bola subindo). 
Várias crianças catando trechos do Jingle:  
 
“Vote no Treze,  
Vote no João 
Vote com João Paulo 
É treze no coração” 
 
Vinheta de João Paulo (imagem): “Vote em João Paulo. Vote no 13!” 
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Cena: Repetição de depoimento de João Paulo 
Aparece João Paulo (camisa manga comprida e gravata cinza.   
 
Ele diz: (voz tranqüila, fundo musical lento)  
“Transparência. Esta é a marca registrada das administrações do PT. Quando há honestidade, o dinheiro 
aparece e os investimentos acontecem, a cidade se desenvolve e o povo ganha. A aplicação dos recursos é 
decidida pela população. E é ela quem aponta as prioridades. Este é o modo petista de governar. Simples e 
eficiente. Do jeito que o povo quer. E é por isso, que dá certo” 
 
Vinheta de menino e menina com bandeira e camisetas. 
 
Repetição de cena e trecho sobre Camaragibe: 
Nova cena:  
Imagens do tráfego na cidade de camaragibe. 
 
Loc (voz masculina) diz: 
“Camaragibe. Aqui, perto do Recife, tem na Prefeitura do PT um exemplo de participação popular no 
orçamento público. A cidade, com cento e vinte mil habitantes, tinha os piores indicadores sociais do 
nordeste. Mas está transformando a realidade com o Modo Petista de Governar. 
Depoimento de homem de meia idade: 
“É um exemplo de Prefeitura, né? A Prefeitura de Camaragibe”. 
 
Depoimento de outro homem: 
“Esse PT trabalha, viu?” 
 
Loc(continua): (professora na sala de aula com crianças) 
“O PT faz a diferença. E com o Orçamento Participativo, Camaragibe executou programas como estes, de 
atendimento às crianças e aos adolescentes (adolescentes tocando tambor e dançando Maracatu).” 
 
Loc. (continua): 
“O Povo decidiu ações em educação e saúde e o resultado: a mortalidade infantil aqui é a menor do 
Nordeste. Mais de três mil jovens foram atendidos em cursos de profissionalização. As crianças estão na 
escolas e o índice de aprovação na rede municipal chega a mais de 80%. Com a participação popular, o 
programa saúde na família avançou. Em Camaragibe, 96% da população é atendida no serviço – modelo do 
Brasil. Em todo Nordeste, só aqui foi decidida a inclusão nas equipes, do dentista de família”. 
 
Depoimento de senhora, dentro de casa, sentada no sofá: 
“Eu fui muito bem atendida. Aí só você vendo pra crer.” 
 
Depoimento de outra senhora:  
“Bom porque a pessoa não paga mais plano de saúde, tem médico perto de casa, não gasta dinheiro com 
passagem e isso é muito importante pros pobres, né?” 
 
Loc. (continuação):  
“A cidade também tem posto policial, praças, muros de arrimo, calçamento e escadarias decididas no plano 
de investimento participativo”. 
 
Depoimento de senhora aposentada:  
“Foi aonde eu vi pessoas de responsabilidade, pessoas assumindo, foi dentro do PT. Porque eu tenho muitos 
anos de votação né, que venho votando e lutando pelos outros prefeito que nada nos fez até hoje...Dizia que 
aqui em Tabatinga morava índio. A gente ia procurar e saía de lá quase expulsa, de empurrão, de dentro da 
prefeitura.” 
Repórter: E com o PT, como é que foi? 
Senhora: “PT é diferente, com o PT a gente chega lá. A gente é tratado como gente, como cristão, que foi o 
único, foi o PT que nos tirou daqui, que a gente vivia feito bicho, feito gogo, feito caranguejo, feito porco 
dentro da lama. E foi o PT que nos tirou disso.” 
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Loc.: “Camaragibe. Com a gestão democrática do PT, com a efetiva participação popular, recebeu duas 
vezes o Prêmio Prefeito Criança, da Fundação Abrinq e do Unicef, pela eficácia dos programas de 
atendimento às crianças e aos adolescentes. A cidade ganhou o prêmio Saúde Brasil, do Ministério da Saúde, 
e é finalista deste mês de novembro, do Prêmio da Fundação Getúlio Vargas. O povo de Camaragibe 
reelegeu a competência do PT na Prefeitura e tem um recado para o Recife...” 
Senhora (feirante) falando: “Camaragibe está indo muito bem e dê uma chance ao Recife pra também 
melhorar.” 
Rapaz falando: “Eu quero que todo mundo vote no PT” 
Homem (servente) falando: “Eu confio no PT, porque é um partido trabalhista e eu sou um trabalhador.” 
Mulher (professora) falando: “Vote no 13, porque dá certo. Aqui em Camaragibe tivemos essa 
experiência.” 
 
Vinheta com origami: Para mudar o Recife, vote João Paulo, vote 13! 
 
Repetição do depoimento de João Paulo(camisa manga comprida, gravata cinza, cenário vermelho com 
fundo de estrelas). João Paulo diz: 
 
“Você sabe quem melhor administra o imposto que você paga, as prefeituras do PT. Onde o Partido dos 
Trabalhadores governa, o povo fiscaliza a aplicação de recursos, sabe quanto e para onde vai o dinheiro 
arrecadado. Recebe em casa, não só o carnê do IPTU, mas a prestação de contas também. A população pode 
dormir tranqüila, que a cidade está em boas mãos.” 
 
Vinheta de mulher loira com bandeira, sem fala, som de bateria. 
 
Repetição do trecho: Apresentador (homem) de camisa de manga comprida. 
Voz de apresentador em off (imagem com fundo preto e letras brancas com as palavras): 
“Corrupção. Desvio de dinheiro público. Desperdício. Obras inacabadas.”  
Aparece imagem de apresentador com camisa de manga comprida, sem gravata, mangas arregaçadas 
(fundo vermelho com a estrela da logomarca no canto direito da tela). No canto esquerdo 13 – PT. Ele 
diz: 
 
“Para acabar com tudo isso, o PT criou a gestão democrática. E o que é isso? É quando o povo decide, 
participa e acompanha a vida da sua cidade. Sabe os problemas, aponta soluções. O PT governa ouvindo 
todo conjunto da sociedade. É moderno, transparente, honesto. Bem diferente da atual administração 
autoritária, fechada em gabinetes, ultrapassada. Para reforçar ainda mais a democracia, o PT criou o 
orçamento participativo, onde o poder é descentralizado e todo morador pode se integrar. Ele funciona 
assim: a cidade é dividida por regiões administrativas. E são formados os conselhos regionais e municipal. 
Nas assembléias dos moradores, são eleitos os delegados do orçamento participativo. E a eles cabe fiscalizar 
e acompanhar as obras que a população quer. É moderno, transparente, honesto. Bem diferente da atual 
administração que discute apenas 1,3% do orçamento e ainda esquece de atender o que a população 
aprovou. Para confirmar ainda mais a gestão democrática, olha o que o PT inventou: a prestação de contas 
pra todo mundo. Quanto entrou, quanto saiu, quanto foi investido e onde foi investido. É moderno, 
transparente, honesto. Tem coisa melhor?”  
 
Vinheta com imagem de João Paulo: Vote João Paulo, vote no treze! 
 
Chamada para carreata. (música “Pegue sua estrela e seu chapéu...”) 
Loc.: “Pegue sua estrela e seu chapéu, vamos para praia que o João já vem. (aparece Luciano e João Paulo 
em cima de carro aberto fazendo gestos de vitória com os punhos fechados, de camisa vermelha). Neste 
domingo, a gente se encontra na praia, numa descontraída caminhada pelas areias calientes de Boa Viagem. 
Vai ser um banho de alegria. Pegue esta onda com a gente e vamos brindar o Recife. João, Luciano e você, 
na caminhada de vitória. Neste domingo, saindo da pracinha de Boa Viagem” 
 
Vinheta sem imagens de pessoas. Só logomarca e dizer “João Paulo Prefeito. Vote e cobre depois.” 
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Programa da Frente de Esquerda do Recife – PGM 05 
Duração: 10 minutos 
Exibir dia 14/10/2000 à noite 
 
Primeira cena:  
Começa com a cena em foco (círculo) da banana de Roberto Magalhães. 
 
Repetição das cenas da época da Ditadura Militar. Começa com imagens de época da ditadura militar, em 
preto e branco, imagens antigas. Com fundo musical de som dramático, forte, com fotos de militares, generais 
à paisana, outros fardados, ou andando em carros do Exército. As imagens são tremidas, com barulho de 
coisas quebrando. Multidão com faixa “ABAIXO A DITADURA. POVO NO PODER.”. Pessoas apanhando 
com cacetete de policiais; presos (políticos) atrás das grades (sem aspecto de presidiários). Surge então a 
imagem, já colorida e atual do perfil de um homem de óculos, imagem somente da silhueta numa referência a 
Roberto Magalhães. (No final, imagem de perfil como se fosse Roberto Magalhães de óculos...) 
 
Nova cena: 
Depoimento de Luciano Siqueira (imagem mais próxima tórax e rosto). Falando pausado, muito sério: 
“Você assiste indignado ao desespero de Roberto Magalhães. Ele utiliza a tragédia da hemodiálise, 
destorcendo os fatos para atingir João Paulo. Uma apelação! Ainda bem que o Brasil e Pernambuco inteiro 
conhecem a unidade. Especialistas nacionais e internacionais foram acionados para investigar a tragédia, 
sem precedentes em todo mundo. O governo de FHC, aliado de Roberto Magalhães, demorou a socorrer as 
vítimas. A Secretaria de Saúde não. Agiu rápido, fechou a clínica, mesmo sendo particular, e evitou outras 
mortes. Doutor Roberto, em memória das vítimas, e em respeito às famílias, deixe os mortos em paz.”  
 
Nova Cena: 
Inicia, em preto em branco, imagens rápidas, câmara mostrando o chão, esgoto a céu aberto, pessoas na fila de 
postos de saúde, crianças sentadas em portas de favela; imagens de ratos, bueiros abertos, pés de crianças 
descalças sobre o chão sem asfalto, lixos nas ruas. 
 
Obs: As imagens em preto em branco tem o mesmo fundo musical das cenas de época da ditadura.  
 
Loc.(voz masculina): 
“A saúde agoniza no Recife. 45% dos moradores vivem assim, dividindo espaço com ratos em total situação 
de risco. Saneamento básico passa longe daqui. Só 30% da cidade conta com ele. O resto é esgoto a céu 
aberto, nas seiscentas favelas e até em bairros de classe média. São campos minados para proliferação de 
doenças.”  
Depoimento de uma senhora moradora de Mustardinha, Maria José de Barros:  
“A saúde aqui é zero. É zero a saúde aqui. Aqui não tem saúde. Agora eles dizem assim, eu, a gente reclama, 
e diz por onde começa a saúde? Pelo saneamento básico. É tão pouco que a gente pede, que a gente pague 
nossos impostos, não tão pedindo favores e somos negados isso.”  
 
Imagem volta a ficar preto e branco, mostrando cenas de canais sujos, pessoas nas favelas, criança com boca 
ferida, filas em postos de saúde, crianças descalças, ratos em valas abertas.  
 
Loc. (continua):  
“Pelo Ministério da Saúde, Recife é a única cidade do país que convive com a cólera e a dengue ao mesmo 
tempo. E é campeã em filariose, que atinge 10% da população. Um descaso. E tem mais. De janeiro a julho 
deste ano cento e noventa pessoas contraíram leptospirose. Vinte e nove delas estão mortas. E pasmem. 
Diarréia ainda mata no Recife. E a mortalidade infantil aumentou com Roberto Magalhães. Mas a atual 
administração nada a ver. Os programas médicos na família, atendimento ao idoso, agentes de saúde não 
chegam aqui.”  
 
(Imagem colorida):  
Depoimento da dona de casa Maria de Fátima de Souza:  
“Qual agente de saúde? Não vêm aquelas moças que trabalham. Que dizem que, né?, que trabalham, aqui 
mesmo não vem não.” 
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Outra moradora com criança no colo, diz:  
“Os agente de saúde passa por aqui, mas não entra na casa da gente, não pergunta como os filhos da gente 
tá, não pergunta nada”. 
 
Volta imagem em preto de branco, de pessoas nos postos, pés enfaixados, filas, pessoas sentadas.  
 
Loc (continua):  
 
“Nos postos, os serviços são precários, a burocracia dificulta a realização de exames e tem filas até para 
curativos.”  
 
Depoimento do comerciante idoso João da Silva, sentado no posto de saúde: 
“Havia (ou a via) fé aqui até nove horas do dia. Só esperando curativo.” 
 
Outro depoimento da senhora Valdenira Oliveira, dona de casa, também no posto de saúde: 
“A gente chega aqui de sete horas da noite, aí fica aí, lá fora, nessa barraquinha aí, pra pegar ficha de 
manhã.” 
 
Mais um depoimento, de senhora, fora do posto, na rua:  
“A gente quando necessita duma consulta médica, a gente vai ali, num, na, n na vila, no posto da vila, aí as 
atendente de lá diz: vocês não pode ser atendido aqui porque aqui é coque um, e lá é coque dois, aí vocês não 
pode ser atendido de maneira alguma. Eu digo: minha gente mas porque que vocês num construíram um 
posto tão bonito, com tanta coisa, e a gente chega aqui fica assim. Aí diz mas não de maneira alguma, a 
Prefeitura não libera a consulta pra vocês.” 
 
Outro depoimento do ambulante Nelson Gonçalves, também na rua: 
“Pra marcar, pra maltratar os pobres não. Porque os pobres, do jeito que ele, é filho de Deus, a gente como 
pobre precisa de médico, ele só ganha o poder por causa da gente, que vive doente e precisa dele também.” 
 
Mais um depoimento, do segurança Dalton dos Santos, também na rua: 
“Quero fazer uma pergunta pro governo. Será que a família dele passa o que a gente passa?” 
 
Volta imagem em preto e branco (Crianças na favela, sentadas no chão, pessoas no posto de saúde). 
 
Loc. continua:  
“A saúde agoniza no Recife” 
 
Repetição do depoimento de moradora, sem imagem dela: 
“Aqui a gente é esquecida do mundo.” 
Finaliza a cena com fundo musical dramático, o mesmo que cobre as imagens da época da ditadura. 
 
Vinheta: Voz, com logomarca diz: “Frente de Esquerda do Recife. João Paulo Prefeito. Vote e cobre 
depois.” 
 
Cena (repetida) 
A imagem é de um Sol grande e amarelo (no horizonte), com nuvens. Imagem da praia cheia de gente. Jet ski, 
body boarding, homem com copo de cerveja na mão, coco, pessoas andando nas ruas do centro da cidade, 
imagens de casarões antigos do Recife, cenas de maracatu, do Forte das Cinco Pontas, do Carnaval, imagens 
aéreas do Recife, finalizando com figura feminina jogando beijo. 
 
 
Loc. (voz feminina, coberta por imagens acima) – Fundo musical instrumental bem animado: 
 
“Muito sol, praias lindas, passarelas de muita gente bonita, gente descontraída, cheia de energia, muita 
cerveja gelada, água de coco à vontade e muito eleitor de João Paulo. Este é o Recife de tantos e belos 
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encantos, o Recife de várias conquistas, de inesquecíveis vitórias. Vai conhecer mais uma vez, em paz e 
harmonia, com muito amor, com João Paulo, com treze.” 
(Finaliza com a logomarca de João Paulo superposta no cenário de mar) 
 
Nova cena: 
Ator Cláudio Ferrário (camisa social azul marinho e broche de estrela branca do PT. Cenário verde, 
com estrelas verdes. Quando o ator fala o texto fica passando ao fundo da tela. Ele diz: 
 
“Acho muito interessante 
O blá, blá, blá de Seu Roberto 
Pula daqui pra acolá 
E não acha o seu rumo certo 
Se lá no primeiro turno o Recife não podia parar 
Agora, no desespero, 
O Recife tem que mudar 
É isso aí, minha gente 
É quando aperta a corda 
Mas fique tranqüilo, Seu Roberto 
Nesse ponto a gente concorda 
E não vai ter confusão 
O Recife não pode parar 
E a mudança é com João.” 
  
Vinheta: Mulher loira, com bandeira do PT(som de bateria), lenço na cabeça e broches de estrela na 
roupa. 
 
Nova cena 
Depoimento de João Paulo (camisa de manga comprida azul marinho e gravata escura de listras): 
 
“As prefeituras do PT têm a receita certa para tratar da saúde da população. Respeito. Chega de tanto 
descaso num setor tão importante. Sucatearam hospitais, os postos de atendimento, cortaram verbas, 
esqueceram a prevenção e os remédios básicos. O candidato de FHC se acha tão preparado para governar, 
mas não sabe que o dinheiro aplicado em saúde tem retorno garantido. Investir em saúde é resgatar a vida, a 
dignidade. E disso nós entendemos muito bem.” 
 
Vinheta: Vote João Paulo, vote no treze (com imagem de João e logomarca) 
 
Nova cena 
Imagem de profissionais da área da saúde, preenchendo fichas, medindo pressão de pacientes, como médicos, 
enfermeiras, atendentes. Imagem de troféus de premiações que contemplaram a prefeitura de Camaragibe. 
 
Loc. (voz masculina) diz: 
 
“Com o PT na prefeitura, Camaragibe é modelo de saúde para o Brasil. Camaragibe recebeu o Prêmio 
Saúde Brasil, do Governo Federal. Ganhou duas vezes seguidas o Prêmio Prefeito Criança, da Fundação 
Abrinq e do Unicef. E é finalista na Fundação Getúlio Vargas agora em novembro.” 
 
Depoimento de morador de Camaragibe, Elivanda Silva, vendedor, nas ruas da cidade: 
 
“A situação aqui em Camaragibe é diferente de outras situações de outras cidades, que vêm sentidndo 
calamidade, principalmente aqui, a saúde melhorou, aqui em Camaragibe.” 
 
Imagens de pessoas andando nas ruas de Camaragibe. Estudantes adolescentes andando nas ruas, pessoas 
entrando em postos de saúde, crianças sendo atendidas no posto, senhoras sendo atendidas por agentes de 
saúde em casa, agentes de saúde andando nas ruas, dentistas tratando crianças. 
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 Loc. (continua): 
“Noventa e seis por cento dos moradores de Camaragibe têm atendimento com o Programa Saúde da 
Família. Nos postos da rede municipal e nas casas, são trinta e duas equipes, com médicos, enfermeiros, 
agentes de saúde. A cidade tem uma das menores taxas de mortalidade infantil do Nordeste. Camaragibe tem 
hoje um dos melhores índices de saúde bucal do país.” 
 
Depoimento de morador, senhor Alcino de Souza, na rua: 
“Pelo que eu tô vendo, o Pt ta superando todos outros partidos. Por quê? Porque tá trabalhando. Em 
benefício de quem? Da população. Isso é que é importante. É ou não é?” 
 
Imagem de criança com agente de saúde escovando os dentes dela. Imagens de dentes em desenhos, sendo 
limpos, imagem da fachada de centro médico, crianças sendo atendidas, instalações do centro médico. 
 
Loc. (continua):  
“Nas escolas, existem os agentes de saúde bucal. No Orçamento Participativo foi decidida a construção 
desse Centro Médico Vinte e Quatro Horas, em Tabatinga, que já faz mais de oito mil atendimentos por 
mês.” 
 
Depoimento de Maria das Graças, dentro do Centro Médico, com criança no colo: 
“Qualquer hora que a gente vier aqui o atendimento é ótimo. A médica atende a gente muito bem, 
principalmente a pediatria. Adoro aqui.” 
 
Outro depoimento, de Luciane Maria da Silva, dentro do centro: 
“O atendimento é muito bom e eu não tenho nada o que reclamar dele não.” 
 
Imagens de homens trabalhando, construindo muro de arrimo, calçando ruas, trator limpando córregos, 
agentes de saúde na porta das casas conversando com moradores, crianças em escolas, professores.  
 
Loc. (continua): 
 
“Como em todas as prefeituras do PT no país, o trabalho, feito em conjunto com a comunidade, traz mais do 
que prêmios e reconhecimento público. Traz, sobretudo, melhorias na qualidade de vida para quem precisa.” 
 
Nova cena: 
Programa de Governo 13 (letras amarelas e o treze branco) 
 
Loc. (voz masculina): 
 
“Programa de Governo. Descaso. Caos. Calamidade pública. Sofrimento. Para tirar a saúde do Recife da 
UTI, o PT tem soluções. Combater a mortalidade infantil é uma delas. E pra isso vai ampliar o Programa 
Saúde da Família para cento e cinqüenta equipes, cobrindo cem por cento da população carente. É saudável, 
concreto, possível. Bem diferente da atual administração, cujo descaso fez aumentar a mortalidade infantil, 
que há mais de dez anos vem caindo no país. Em parceria com as universidades, o PT quer acabar de vez 
com as doenças infecciosas e parasitárias, que ainda matam no Recife. Saneamento básico terá prioridade. É 
saudável, concreto, possível. Bem diferente da atual administração, cujo descaso trouxe de volta a dengue, a 
cólera e a leptospirose e deu ao Recife o título de capital nacional da filariose. O PT também vai garantir 
atendimento em postos de saúde vinte e quatro horas, acompanhamento à gestante, com parto humanizado, 
programas de apoio às vítimas de violência, das drogas, do alcoolismo. É saudável, concreto, possível. Bem 
diferente da atual administração, cujo descaso tornou o atendimento precário e com filas quilométricas. 
Aumentando os investimentos em até quinze por cento, só com recursos próprios e redirecionando a 
aplicação de dinheiro público, vamos garantir também o remédio básico para a população carente. Viu só? 
É saudável, concreto, possível mesmo.” 
 
Vinheta: O agitador cultural de Pernambuco, Roger de Renoir, com a bandeira de João Paulo, ao som 
de bateria.   
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Depoimento de João Paulo (camisa azul piscina, gravata escura de listras): 
 
“Um governo que tem compromisso com a vida não pode se descuidar da saúde. É revoltante saber que a 
mortalidade infantil cresceu nos últimos dois anos no Recife, quando em todo o país a tendência tem sido a 
queda. Doenças já controladas em outros locais também estão aí, matando de novo. Tudo isso está 
acontecendo aqui, na nossa frente. Mas o competente truculento Roberto Magalhães não viu. E sabe por 
quê? Porque governa de costas para o povo.”   
 
Vinheta nova: Vote no treze  
 
Repetição de depoimento de Luciano Siqueira (imagem mais próxima tórax e rosto). Falando pausado, 
muito sério: 
 
“Você assiste indignado ao desespero de Roberto Magalhães. Ele utiliza a tragédia da hemodiálise, 
destorcendo os fatos para atingir João Paulo. Uma apelação! Ainda bem que o Brasil e Pernambuco inteiro 
conhecem a unidade. Especialistas nacionais e internacionais foram acionados para investigar a tragédia, 
sem precedentes em todo mundo. O governo de FHC, aliado de Roberto Magalhães, demorou a socorrer as 
vítimas. A Secretaria de Saúde não. Agiu rápido, fechou a clínica, mesmo sendo particular, e evitou outras 
mortes. Doutor Roberto, em memória das vítimas, e em respeito às famílias, deixe os mortos em paz.”  
 
Cena repetida: 
 
Inicia, em preto em branco, com imagens rápidas, câmara mostrando o chão, esgoto a céu aberto, pessoas na 
fila de postos de saúde, crianças sentadas em portas de favela; imagens de ratos, bueiros abertos, pés de 
crianças descalças sobre o chão sem asfalto, lixos nas ruas. As imagens em preto e branco têm o mesmo fundo 
musical das cenas de época da ditadura.  
 
Loc.(voz masculina): 
“A saúde agoniza no Recife. 45% dos moradores vivem assim, dividindo espaço com ratos em total situação 
de risco. Saneamento básico passa longe daqui. Só 30% da cidade conta com ele. O resto é esgoto a céu 
aberto, nas seiscentas favelas e até em bairros de classe média. São campos minados para proliferação de 
doenças.”  
 
Depoimento de uma senhora moradora de Mustardinha, Maria José de Barros:  
“A saúde aqui é zero. É zero a saúde aqui. Aqui não tem saúde. Agora eles dizem assim, eu, a gente reclama, 
e diz por onde começa a saúde? Pelo saneamento básico. É tão pouco que a gente pede, que a gente pague 
nossos impostos, não tão pedindo favores e somos negados isso.” 
 
Imagem volta a ficar preto e branco, mostrando cenas de canais sujos, pessoas nas favelas, criança com boca 
ferida, filas em postos de saúde, crianças descalças, ratos em valas abertas.  
 
Loc. (continua):  
“Pelo Ministério da Saúde, Recife é a única cidade do país que convive com a cólera e a dengue ao mesmo 
tempo. E é campeã em filariose, que atinge 10% da população. Um descaso. E tem mais. De janeiro a julho 
deste ano cento e noventa pessoas contraíram leptospirose. Vinte e nove delas estão mortas. E pasmem. 
Diarréia ainda mata no Recife. E a mortalidade infantil aumentou com Roberto Magalhães. Mas a atual 
administração nada a ver. Os programas médicos na família, atendimento ao idoso, agentes de saúde não 
chegam aqui.”  
 
(Imagem colorida):  
Depoimento da dona de casa Maria de Fátima de Souza:  
“Qual agente de saúde? Não vêm aquelas moças que trabalham. Que dizem que, né?, que trabalham, aqui 
mesmo não vem não.” 
 
Outra moradora com criança no colo, diz:  
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“Os agente de saúde passa por aqui, mas não entra na casa da gente, não pergunta como os filhos da gente 
tá, não pergunta nada”. 
 
Volta imagem em preto de branco, de pessoas nos postos, pés enfaixados, filas, pessoas sentadas.  
 
Loc (continua):  
 
“Nos postos, os serviços são precários, a burocracia dificulta a realização de exames  e tem filas até para 
curativos.”  
 
Depoimento do comerciante idoso João da Silva, sentado no posto de saúde: 
“Havia (ou a via) fé aqui até nove horas do dia. Só esperando curativo.” 
 
Outro depoimento da senhora Valdenira Oliveira, dona de casa, também no posto de saúde: 
“A gente chega aqui de sete horas da noite, aí fica aí, lá fora, nessa barraquinha aí, pra pegar ficha de 
manhã.” 
 
Mais um depoimento, de senhora, fora do posto, na rua:  
“A gente quando necessita duma consulta médica, a gente vai ali, num, na, n na vila, no posto da vila, aí as 
atendente de lá diz: vocês não pode ser atendido aqui porque aqui é coque um, e lá é coque dois, aí vocês não 
pode ser atendido de maneira alguma. Eu digo: minha gente mas porque que vocês num construíram um 
posto tão bonito, com tanta coisa, e a gente chega aqui fica assim. Aí diz mas não de maneira alguma, a 
Prefeitura não libera a consulta pra vocês.” 
 
Outro depoimento do ambulante Nelson Gonçalves, também na rua: 
“Pra marcar, pra maltratar os pobres não. Porque os pobres, do jeito que ele, é filho de Deus, a gente como 
pobre precisa de médico, ele só ganha o poder por causa da gente, que vive doente e precisa dele também.” 
 
Mais um depoimento, do segurança Dalton dos Santos, também na rua: 
“Quero fazer uma pergunta pro governo. Será que a família dele passa o que a gente passa?” 
 
Volta imagem em preto e branco (Crianças na favela, sentadas no chão, pessoas no posto de saúde). 
 
Loc. continua:  
“A saúde agoniza no Recife” 
 
Cena 
Finalização co repetição do depoimento de moradora, sem imagem dela: 
“Aqui a gente é esquecida do mundo.” 
Finaliza a cena com fundo musical dramático, o mesmo que cobre as imagens da época da ditadura. 
 
Cena (Repetição da cena da Ditadura Militar) 
Começa com imagens de época da ditadura militar, em preto e branco, imagens antigas. Com fundo musical 
de som dramático, forte, com fotos de militares, generais à paisana, outros fardados, ou andando ou em carros 
do Exército. As imagens são tremidas, com barulho de coisas quebrando. Multidão com faixa “ABAIXO A 
DITADURA. POVO NO PODER.”. Pessoas apanhando com cacetete de policiais; presos (políticos) atrás das 
grades (sem aspecto de presidiários). Surge então a imagem, já colorida e atual do perfil de um homem de 
óculos, imagem somente da silhueta numa referência a Roberto Magalhães.  
 
Termina o programa com imagem do gesto obsceno de Roberto Magalhães, dentro de um foco de luz, num 
círculo. 
 
Programa da Frente de Esquerda do Recife 
PGM 7 
Duração: 10’ 
Exibir dias 15/10/00 à noite e 16/10/00 à tarde 
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Vinheta: João Paulo Prefeito. Vote e cobre depois (com logomarca de campanha)  
 
Cena repetida (editada e resumida) do programa mostrando as pesquisas publicadas que apontam 
vitória de João Paulo.  
 
Imagens das matérias no Jornal do Commercio e na Folha de Pernambuco, mostrando os índices das 
pesquisas. Imagem festiva de povo nas ruas e João Paulo vestindo uma roupa coletiva, vermelha, com a sua 
logomarca. 
 
Loc. (voz masculina): 
  
“As pesquisas confirmam o clima nas ruas. João Paulo sai na frente e começa o segundo turno disparado. O 
Ibope também confirma a disparada. João Paulo tem 55% dos votos do recifense. O adversário não consegue 
deslanchar e cai de novo. Quando o Recife quer mudança ninguém muda a vontade do Recife.” 
 
Vinheta: É João Paulo. É treze. (com imagem de João Paulo e som de bateria) 
 
Depoimento de João Paulo (camisa de manga comprida clara e gravata vermelha): 
 
“O Partido dos Trabalhadores atingiu a maioridade. Cresceu em todo o País e não foi por acaso. É fruto do 
reconhecimento ao trabalho que o PT vem fazendo pelo Brasil afora. Denunciando a corrupção, a 
impunidade, cobrando soluções para acabar com a miséria e a fome. Defendendo os interesses da maioria da 
população. O povo sabe com quem pode contar na hora do aperto. E o povo foi chegando, somando e unindo. 
Hoje somos muitos, somos fortes e maduros o suficiente para governar. E sabe por quê? Porque nascemos na 
luta, crescemos na luta e continuamos aí, na luta por você. E desta luta não arredaremos o pé.” 
 
Vinheta: Jovem com camiseta de João Paulo  (som de bateria) 
 
Nova cena: Programa de Governo 
 
Apresentador em off:  
“Corrupção. Atraso. Prepotência. Arrogância” (palavras também aparecendo na tela, com fundo preto e 
letras brancas) 
 
Apresentador continua (aparece o apresentador):  
“Para acabar com tudo isso, o Partido dos Trabalhadores inovou. O Orçamento Participativo foi a primeira 
novidade. Com ele, a comunidade escolhe o que é mais importante. Se um posto de saúde, uma rua calçada, 
ou um viaduto que leva nada a lugar nenhum. É competente, moderno, democrático. Bem diferente da atual 
administração que decide obras a portas fechadas, um jeito antigo e ultrapassado de governar. Outros 
programas criados e adotados pelo PT são  
Renda Mínima e o Bolsa Escola, onde as crianças trocam as ruas pela sala de aula. E as famílias recebem 
dinheiro para evitar o trabalho infantil. É competente, moderno, democrático. Bem diferente da atual 
administração que não atende as crianças em situação de risco e nada fez para as que vivem nas ruas. O PT 
faz mais. E criou o Banco do Povo para combater o desemprego e incentivar o próprio negócio. É 
financiamento para pessoas que nunca tiveram acesso a créditos. É competente, moderno, democrático. Bem 
diferente da atual administração que expõe o trabalhador à burocracia dos grandes bancos, onde ele não tem 
crédito. E o PT tem mais. Tem o Saúde da Família com médicos, enfermeiras e agentes atendendo a 
população em casa. Até dentista e remédios básicos têm. É competente, moderno, democrático. Bem diferente 
da atual administração que investe cada vez menos em saúde. É o PT conquistando o Brasil. Competente, 
moderno, democrático. Por isso dá certo.” 
 
Vinheta: Menino e menina com camisetas e bandeira de João Paulo. (som de bateria e sem falas) 
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Nova cena 
Cenário com fundo vermelho e mapa do Brasil também vermelho em alto relevo. Estrelinhas vermelhas e 
números treze vermelhos também compõem a cena. Conforme o texto vai sendo narrado, vão aparecendo no 
mapa as cidades do país governadas pelo PT, marcadas no mapa por estrelas. No final, aparecem o nome 
RECIFE, em destaque e várias estrelas amarelas da logomarca de João Paulo. 
 
Loc. (voz feminina) diz: 
 
“O PT cresceu nas últimas eleições. Mais de onze milhões de votos. Cidades importantes do Brasil adotaram 
o modo petista de governar. O povo exige eficiência administrativa e melhoria na qualidade de vida. Quer 
acabar com a corrupção dos gabinetes, resgatar a moralidade e a ética. Empresários, classe média e até os 
conservadores já entenderam. Que quando se governa com honestidade todos ganham. O PT está mudando o 
Brasil. Aguarde. Breve em nossa cidade.” 
 
Vinheta: Jovens com camisetas e bandeira de João Paulo. Som de bateria.  
 
Nova cena 
Imagem de um auditório simples, com cadeiras em círculo, tendo à frente uma mesa formada por quatro 
pessoas. João Paulo aparece falando ao microfone, em pé. Finaliza a cena com a imagem dos evangélicos e 
João Paulo em pé, juntos no local do encontro, todos com o braço levantado e punho cerrado. 
 
Loc. (voz masculina diz): 
“Igrejas evangélicas confirmam o apoio a João Paulo. São representantes do MEP, um movimento 
progressista voltado para as questões social, política e econômica do país. Os evangélicos sabem que João 
Paulo tem propostas concretas para atender a maioria da população.” 
 
Depoimento de um dos participantes, Joanildo Buriti, da Igreja Episcopal, para o programa eleitoral: 
 
“Eu acredito que há agora um certo embalo, uma expectativa muito positiva de que o segundo turno vai ser, 
é vai ser concluído com a vitória de João Paulo.” 
 
Outro depoimento, de João Numeriano, da Igreja Presbiteriana: 
 
“João Paulo é uma pessoa humilde e que nós evangélicos pregamos a humildade e queremos pessoa humilde 
dentro da, da Prefeitura do Recife, dentro de Pernambuco, dentro do país.” 
 
Depoimento de Marcos Monteiro, da Igreja Batista: 
 
“Apoiamos a candidatura de João Paulo como realmente uma candidatura alternativa e mais próxima dos 
nossos ideais evangélicos, de justiça e de moral cristã.” 
 
Outro depoimento, do bispo Robson Cavalcante, da Igreja Anglicana: 
 
“Todos nós conhecemos João Paulo como uma pessoa que tem uma vida transparente, uma vida ética, 
coerente, sempre na mesma posição, e os cristãos reputam como sendo um aliado preferencial em razão de 
sua biografia e sua coerência.” 
 
Nova cena 
Menina adolescente, de camiseta vermelha e broches de estrela, num cenário de fundo lilás. Ela diz: 
 
“Eu tenho treze anos, ainda não voto. Mas gostaria muito de poder votar. Então vote certo. Vote no treze. 
Vote João Paulo para prefeito para mudar o nosso Recife.” 
 
Vinheta: A adolescente do depoimento, com bandeira e apontando para as estrelas da camiseta dela, 
som de bateria.  
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Nova cena 
João Paulo (de terno completo), junto com o ex-prefeito do Recife, Pelópidas Silveira (considerado um ícone 
da administração de esquerda no Recife, com Luciano Siqueira. Supostamente o ambiente é a sala da casa de 
Pelópidas. Fundo musical melodramático. Os três sentados, conversando. Aparece a imagem de João Paulo 
lendo um texto, close do texto. No final, João Paulo aperta as mãos de Pelópidas. 
 
Loc. (voz feminina): 
“’No plano municipal, é da maior relevância um governo que integra os trabalhos de urbanização e o 
tratamento dos problemas da cidade com a participação do povo organizado’. Texto de Pelópidas Silveira, 
ao declarar o voto a João Paulo.”  
 
Nova cena 
Cenário com dois rapazes ao microfone, de perfil, dividindo a cena com desenhos tipo grafitagem, vários 
tipos de som embaralhados... Aparece a legenda em verde limão: “Tá na boca do povo”, frase também dita 
por um locutor, em off. Todas as vezes que aparece essa cena vai ao ar uma série de entrevistas do tipo ‘povo 
fala’.  
 
Fala de jovem na rua: 
“O desespero, né?, do do Roberto Magalhães, da Jane, dessas críticas, né?, que é puro resquício da 
ditadura, de um bastião da ditadura, que é Roberto Magalhães, uma pessoa autoritária.”  
Outro depoimento de homem na rua: 
“Ele vai fazer o possível para atingir o candidato, mas não tem chance. O povo tá com João Paulo mesmo, 
não adianta.” 
 
Mais uma fala de homem na rua: 
 
“É desespero de causa. Eles tão com medo porque sempre viveram mamando aí nas tetas do governo e hoje 
querem, e tão com medo de que percam essa vez.”  
 
Outra fala de homem na rua: 
 
“As críticas que a direita faz, como sempre, quando ela se vê prejudicada, ela com certeza tenta inventar 
histórias, como tentou no primeiro turno.” 
 
Vinheta: moas loira diz ‘Vote no treze’, segurando bandeira de João Paulo. Som de bateria. 
 
Nova cena 
 
Depoimento de João Paulo (camisa clara de manga comprida e gravata vermelha): 
 
“Os empresários descobriram que podem ganhar seu dinheiro honesto nos governos do PT. A classe média 
já entendeu que onde o PT governa dá certo. E a grande maioria da população aprendeu a confiar no 
Partido dos Trabalhadores, já há muito tempo. Só quem tem medo do PT é quem tem o rabo preso. 
Desconfie.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” (imagem de João Paulo e som de bateria) 
 
Depoimento do ex-governador do Distrito Federal, Cristóvam Buarque (de terno completo). Ele aparece em 
imagem colorida num quadro. Num quadro menor aparecem cenas de violência, imagens em preto e branco 
com crianças e adultos fugindo da polícia, polícia prendendo pessoas nas ruas, cenas supostamente de 
repressão à ocupação de terras, pessoas algemadas, policiais batendo em homens com cacetete, em cavalarias, 
pessoa sendo carregada pela polícia como se estivesse desmaiada, carro tanque nas ruas.  
Cristóvam diz: 
 
“As forças conservadoras brasileiras cometeram muitos crimes contra o nosso povo. Mas talvez o maior 
desses crimes tenha sido usar a mentira como forma de ficar no poder. E entre essas mentiras, a tentativa de 
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assustar o povo. Como se o povo tivesse medo de políticos honestos. De políticos comprometidos com os 
interesses do próprio povo. Mas o povo, o povo não é ingênuo. O povo sabe diferenciar quem é que rouba, 
quem é que governa para os ricos e quem é que pode governar para os pobres, com criatividade a serviço do 
povo. Por isso, o povo de Recife não pode ir atrás de ameaças, como se tivesse medo daqueles que podem 
trazer uma nova cara para Recife. Aqui, essa nova cara chama-se João Paulo.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” (com imagem de João Paulo, som de bateria) 
 
Nova cena 
Imagens de carreata, multidão agitando bandeiras, imagens de Lula, João Paulo de Luciano Siqueira em carro 
aberto, imagens também de caminhada pelo centro do Recife. (fundo musical do jingle de João Paulo: ‘João 
Paulo, João Paulo, João  
Paulo, vote no treze, vote no João...) 
 
Loc. (voz masculina): 
 
“E lá vem a onda vermelha, tomando conta da cidade. Nesta terça-feira, grande caminhada da vitória, com 
João, Lula, Luciano e você, que quer mudar o Recife. Concentração a partir das três da tarde, na Praça do 
Oswaldo Cruz, do Bairro da Boa Vista. Venha de vermelho e participe dessa festa do futuro do Recife. É 
João. É o treze.” 
 
Vinheta: Atriz e cantora pernambucana com bandeira de João Paulo e camisa vermelha, com som de 
bateria. 
 
Nova cena 
Ator Cláudio Ferrário (camisa social lilás e broche de estrela vermelha, em cenário azul e laranja). Ele recita 
texto, como poema popular: 
 
“Oi, Seu Roberto, 
Tava com saudades de mim? 
Acho que o senhor pensou: 
Hoje, nesse domingão, ele não deve vir não. 
Foi pra praia descansar. 
Que engano, Seu Roberto. 
De uma coisa fique certo. 
Até o dia vinte e nove, não tem descanso não. 
Pois nosso sonho tá tão perto 
E nosso futuro tá aqui, ó, na palma da nossa mão. 
 
(O ator abre a mão e aparece, em animação, a estrela da logomarca de João Paulo, amarela) 
 
Vinheta: Mulher loira, com lenço vermelho na cabeça, com desenho de estrela, e bandeira de João 
Paulo (som de bateria). 
 
Nova cena 
Depoimento de Luciano Siqueira (camisa jeans azul escura): 
 
“O terrorismo está de volta. Desculpe trazer pra dentro de sua casa um assunto tão desagradável. Roberto 
Magalhães continua apelando, pregando o medo, disseminando o ódio. É terrorismo com você. 
Sensacionalismo, difamação, vale tudo pra quem está no desespero. Ele quer lhe confundir, desviar sua 
atenção nas eleições no Recife, que ele já deu por perdida, e atira pra todos os lados. Perdeu-se. Mas nós 
não. Vamos continuar apresentando as nossas propostas e compartilhando com você o sentimento de 
mudança que tomou conta da cidade. O desespero é a arma dos derrotados. Essa truculência não vai impedir 
a vitória do povo.” 
 
Vinheta: Artista negro tocando pandeiro, com camisa de João Paulo, ao som de bateria. 
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Nova cena 
 
Imagem da carreata de João Paulo, com ele e Luciano Siqueira acenando para as pessoas nas ruas, imagem 
festiva de carros e pessoas vibrando, ao som do jingle: 
 
“João Paulo, João Paulo, João Paulo  
É treze de coração  
João Paulo, João Paulo, João Paulo  
Vote no treze, vote no João”  
 
Programa da Frente de Esquerda do Recife 
PGM 08 
Duração: 10’ 
Exibir dia 16/10/00, à noite 
 
Nova cena 
 
Repetição de desenho animado, em preto e branco, mostrando um faquir na posição de meditação. Chega um 
inseto zumbindo, atrapalhando o faquir. Abaixo tem uma nota de rodapé “Dados do Livro dos Recordes”.  
Narrador (ator Cláudio Ferrário) diz: 
 
“O faquir indiano Mastrambapo permaneceu no mesmo local por vinte e dois anos. Isto é incrível.” 
 
Aparece a imagem de Cláudio Ferrário, ao lado do desenho do faquir, e diz: 
 
“Mas o incrível mesmo é saber que nos últimos três anos a Prefeitura investiu quase sete vezes mais em 
propaganda do que em habitação. Assim não dá, Seu Prefeito.” 
(No final da cena, aparecem números mostrando: “Divulgação da cidade do Recife R$ 14.874.014”. 
“Secretaria de Habitação: R$ 2.303.610.” E a legenda: “Dados oficiais da Prefeitura) 
 
Vinheta: “Frente de Esquerda do Recife. João Paulo Prefeito. Vote e cobre depois.” 
 
Nova cena 
 
Imagens em preto e branco, de favelas do Recife, casebres, muita sujeira no local. Passa então a mostrar a 
Ponte do Limoeiro (O fundo musical é o mesmo de quando passam as cenas da época da ditadura). 
 
Loc. (voz masculina): 
 
“No Recife, o atraso e a miséria esbarram na modernidade das obras que nada significam para a população 
sem moradia. A inutilidade desta ponte custou o que poderia ser gasto com a construção de casas, morada 
para o povo, que sobrevive à miséria e não tem chance de comprar a sonhada casa própria.” 
 
Depoimento da moradora de favela, a contínua Lídia Pereira (Imagens passam a ser coloridas): 
 
“Não, não existe assim uma coisa boa pra casa própria, é pessoas que ganham quatro, cinco, seis salário 
mínimo. Eu não tenho condições nem de, nem de averiguar. Porque se eu for averiguar, como é? Eles não 
dão credibilidade a quem ganha deste tamanho.” 
 
Voltam imagens, em preto e branco, da Ponte do Limoeiro e das famílias que moram embaixo da ponte. 
 
Loc. (continua): 
 
“A Ponte do Limoeiro foi restaurada em cima, mas embaixo as famílias continuaram convivendo com a 
sujeira e a maré alta, expremidas em cubículos.” 
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Depoimento de moradora de baixo da ponte, a dona de casa Denise Santana, ao lado de criança 
dormindo na cama:  
 
“Isso aqui é um lixo, pra pessoa morar, um lixo. A ver a gente nessa situação e dá as costas pa gente... não 
pode.”  
 
Outro depoimento de morador, o biscateiro Euclides Santana, próximo a mulher com bebê no braço: 
 
“Me considero como um animal, um bicho, né?, eu e minha família. Quem tem estrutura, olha a vida que vive 
aí?” 
 
Depoimento de outra moradora, a dona de casa Maria Germana: 
 
“Ninguém deve ser melhor do que ninguém, que somos todos iguais. A diferença é só o nível. Mas somo uma 
família tudo igual.” 
 
Voltam as cenas em preto e branco (som pesado, dramático). Imagens da moradia embaixo da Ponte do 
Limoeiro. Aparecem dados na tela. 
 
Loc. (continua): 
“Em quase quatro anos de governo, Roberto Magalhães arrecadou dois bilhões de reais na Prefeitura. Mas 
gastou apenas zero vírgula catorze por cento (0,14%) em habitação. Descaso ou omissão.” 
 
Loc. (continua): 
 
“Mas uma luz surge no final do túnel. As favelas do Capilé, Vila do Prata e Saramandaia aguardam as 
benfeitorias anunciadas por Roberto Magalhães. O candidato de FHC diz que vai trazer do Rio de Janeiro o 
‘favela-bairro’. Mentira. Embromação. O que os moradores não sabem é que o projeto, na verdade, se 
chama Prometrópole, já conta com verba do Banco Mundial e não depende de Roberto Magalhães para ser 
implantado aqui.” 
 
Depoimento da líder comunitária Eliane Bezerra: 
 
“Tem uma vontade, tanto do movimento popular organizado, certo, é... é... quanto inclusive do governo 
estadual, municipal, independente de qualquer prefeito que esteja aí. A linha principal linha de ação deste 
projeto é a revitalização do Rio Beberibe. Esse projeto vai começar, a primeira ação dele, a primeira etapa, 
vai começar nessas comunidades. É Saramandaia, Vila do Prata e Capilé e termina no Passarinho, em 
Olinda.” 
 
Imagem aproximada do texto do documento sobre o Prometrópole. 
 
Loc. (continua): 
 
“Para o Prometrópole, mais da metade do dinheiro, cento e vinte milhões de dólares, virão do Bird, o resto, 
do Governo Federal, Estadual e Prefeitura do Recife. Com João Paulo Prefeito.” 
 
Depoimento de moradora, a estudante Rosa Tenório de Lima: 
 
“É, tomara que esse daí saia, e venha o tempo melhor. Porque a gente tá cheio, quatro anos a merma coisa, 
a merma conversa e nada resolvido.” 
Outro depoimento, da doméstica Teresa Cristina: 
 
“Essa situação não pode continuar. A gente tem que pagar pra ver. Mudar.” 
 
Voltam as cenas em preto e branco de favela (mesmo fundo musical das cenas da época da ditadura militar). 



 

 

33

 
Finaliza com a repetição, em off, na fala de Rosa Tenório de Lima: 
 
“A gente tá cheio, quatro anos a merma coisa.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” (imagem de João Paulo, som de bateria). 
 
Nova cena 
Depoimento de João Paulo (camisa clara, de manga comprida, gravata azul marinho): 
 
“O candidato de FHC se diz competente, mas foi na sua administração que o Recife mais perdeu em 
habitação popular. O descuidado Roberto Magalhães não se articulou com o povo e deixou de receber 
recursos da Caixa Econômica para moradias de baixa renda. O dinheiro estava lá, mas ele não foi buscar. 
Isto é competência ou desleixo? Agora fala que vai fazer o favela-bairro. Ou melhor, o Prometrópole. Em 
Capilé, Saramandaia e Vila do Prata. Os recursos estão assegurados pelo Banco Mundial. Tanto eu quanto 
ele podemos tocar o projeto. Agora, eu posso garantir, ele não, que vou trazer esse dinheiro para execução 
das obras.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” (com imagem dele e som de bateria) 
 
Cena repetida (editada e resumida) do programa mostrando as pesquisas publicadas que apontam 
vitória de João Paulo.  
 
Imagens das matérias no Jornal do Commercio e na Folha de Pernambuco, mostrando os índices das 
pesquisas. Imagem festiva de povo nas ruas e João Paulo vestindo uma roupa coletiva, vermelha, com a sua 
logomarca. 
 
Loc. (voz masculina): 
  
“As pesquisas confirmam o clima nas ruas. João Paulo sai na frente e começa o segundo turno disparado. O 
Ibope também confirma a disparada. João Paulo tem 55% dos votos do recifense. O adversário não consegue 
deslanchar e cai de novo. Quando o Recife quer mudança ninguém muda a vontade do Recife.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” (com imagem dele e som de bateria) 
 
Nova cena 
Depoimento de Lula, na condição de presidente de honra do PT, de blazer escuro e camisa social azul clara. 
Cenário com o fundo de natureza, ao ar livre, e Lula dentro de uma moldura cor de laranja. No alto do canto 
esquerdo o 13 em vermelho. Abaixo, no canto direito a estrela e a logomarca de João Paulo: 
 
“O João Paulo nasceu pra luta, junto aos movimentos populares da Igreja Católica. O João Paulo foi um dos 
melhores presidentes do Sindicato dos Metalúrgicos da história do Recife. O João Paulo foi um dos melhores 
vereadores do Recife. E o João Paulo por duas vezes foi o deputado estadual mais votado em Pernambuco. O 
João Paulo está mais do que qualificado pra mostrar que a que competência junto à luta do povo 
trabalhador pode ser transferida para a prefeitura de Recife.” 
 
Nova cena 
Cenário com dois rapazes ao microfone, de perfil, dividindo a cena com desenhos tipo grafitagem, vários 
tipos de som embaralhados... Aparece a legenda em verde limão: “Tá na boca do povo”, frase também dita 
por um locutor, em off. Todas as vezes que aparece essa cena vai ao ar uma série de entrevistas do tipo ‘povo 
fala’.  
 
Rapaz, na rua, fala: 
 
“Uma grande vitória do povo trabalhador, da classe operária, dos estudantes, dos aposentados, sem vez e 
sem voz. Nós vamos conseguir colocar João Paulo na prefeitura. Com certeza.” 
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Fala de mulher, no carro: 
 
“Ele tá bem preparado agora e eu acho que ele vai ser um bom prefeito.” 
 
Outro depoimento de rapaz, na rua: 
“A gente vai conquistar essa prefeitura no segundo turno.” 
 
Fala de mais um rapaz: 
 
“João Paulo é a melhor opção para o Recife agora, porque acho que a gente tá cansado desses velhos 
caciques, o mesmo pessoal de sempre, que tá sempre comandando aí e tá cada dia pior. Acho que a gente tem 
que acreditar numa coisa nova.” 
 
 
Fala de homem na rua: 
“João Paulo vai ganhar essa eleição...” 
 
Mulher fala, na rua:  
“Eu acredito que ele vai levar da vantagem.” 
 
Moça, diz, rindo: 
“Vote treze!” 
 
Vinheta: Homem negro, de vermelho, tocando pandeiro (som de bateria) 
 
Nova cena 
Programa de Governo 
 
Apresentador em off:  
“Favelas. Áreas de risco. Falta de moradia.” (palavras também aparecendo na tela, com fundo preto e letras 
brancas) 
 
Apresentador continua (aparece o apresentador): 
 
“Para acabar com esse quadro de desamparo, a prefeitura de João Paulo tem soluções. São vários 
programas para famílias com renda de até dois mínimos. O ‘Aprender a Construir’ envolve o trabalho dos 
moradores e vai fazer novecentas e noventa moradias em quatro anos. Os recursos são próprios e também da 
Caixa Econômica. É digno. Legítimo. Possível. O ‘Parceria nos Conjuntos’ vai recuperar vilas e conjuntos 
habitacionais como o Ignês Andreazza, Vila da Sudene, Ipsep e outros. Os recursos são da Caixa, instituições 
de crédito e do próprio IPTU destes locais. É digno. Legítimo. Possível. ‘Morar no Centro’. O programa vai 
reciclar prédios e áreas vazias nos bairros de São José, Boa Vista, Santo Antônio e Recife Antigo. Imóveis 
ociosos ganham vida própria e o comércio se fortalece. Os recursos são de instituições de crédito, Caixa e 
empresários desses locais. É digno. Legítimo. Possível. E tem mais. O ‘Casa Segura’. Em três anos vai 
relocar moradias em situação de altíssimo risco de desabamento e inundações. Somente no primeiro ano, 
duas mil famílias de morro serão beneficiadas. Os recursos são da prefeitura. Viu como é digno, legítimo e 
possível?” 
 
Vinheta: Moça loira com bandeira de João Paulo. Som de bateria. 
 
Depoimento de João Paulo (camisa clara de manga comprida, gravata azul marinho):   
 
“Um governo comprometido com as causas populares não pode fechar os olhos pra questão da moradia. O 
candidato de FHC gastou mais dinheiro com propaganda de que com os morros, com saneamento ou com 
habitação. É isso que eles chamam de experiência administrativa? Eu chamo de outra coisa. Descaso. 
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Esquecer o social é no mínimo apostar no atraso, no caos. Ainda bem que está chegando a hora da grande 
virada nesta cidade.” 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.”(com imagem de João Paulo e som de bateria) 
 
Nova cena: 
Imagem de máquina antiga de escrever. Aparece a capa do Jornal Diario de Pernambuco, da Folha de 
Pernambuco. Depois aparece imagem da Revista IstoÉ. Em seguida entram imagens de João Paulo em 
restaurante, discursando para empresários, sendo aplaudido por eles. Som de teclado (batendo) de máquina de 
escrever e aparecem as palavras, em tarja branca: ‘Foi publicado’. 
 
Loc. (voz masculina): 
 
“Está publicado. Empresários também votam no PT. Como o ex-presidente da Federação das Indústrias de 
São Paulo, Mário Amato. Ninguém tem medo do Partido dos Trabalhadores. Pelo contrário, eles sabem que 
as prefeituras do PT são honestas. E com isso todos ganham. No encontro com o setor imobiliário no Recife, 
João Paulo reafirmou o compromisso de reduzir o déficit habitacional. Os empresários ficaram satisfeitos 
com a linha progressista e transparente das administrações do PT. Em outro restaurante da cidade, mais um 
grupo de empresários ouviu atentamente as propostas de João Paulo para a prefeitura do Recife. E 
gostaram. Como se vê, o PT não assusta, une idéias.” 
 
Vinheta: Jovens rapazes com camisetas e bandeiras do PT. Som de bateria. 
 
Nova cena 
Colagem de imagens de caminhada e carreata de João Paulo, com imagens também dele, com Lula e Luciano 
Siqueira, ao som de jingle. 
 
Loc.(voz masculina):  
“E lá vem a onda vermelha tomando conta da cidade. Nesta terça-feira, grande caminhada da vitória, com 
João, Lula, Luciano e você, que quer mudar o Recife. Concentração a partir das três da tarde na Praça do 
Oswaldo Cruz, do Bairro da Boa Vista. Venha de vermelho e participe dessa festa do futuro do Recife. É 
João. É o treze.” 
 
Nova cena 
Ator Cláudio Ferrário, de camisa lilás com broche de estrela vermelho. Por trás da imagem do ator, a imagem 
do dicionário Aurélio aberto e depois fechado. Texto narrado por Cláudio Ferrário passando também por trás 
da imagem dele: 
 
“Se Magalhães é mudança 
Eu fecho o meu dicionário 
Pois meu avô é criança  
E mesa é intinerário 
Índio não faz pajelança 
Trabalhador não tem mais horário 
Conversa fiada não cansa 
Papo furado é diário 
Se Magalhães é mudança 
Eu fecho meu dicionário” 
 
O ator finaliza dizendo e saindo de cena: 
“Vixi Maria, eu não entendo mais nada.” 
 
 
Programa da Frente de Esquerda do Recife 
PGM 09 
Duração: 10’ 
Exibir nos dias 17/10/00, à noite 
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(Este programa é uma colagem de várias cenas de programas anteriores) 
 
Vinheta: “Frente de Esquerda do Recife. João Paulo Prefeito. Vote e cobre depois.” 
 
Cena 
 
Repetição de desenho animado, em preto e branco, mostrando um faquir na posição de meditação. Chega um 
inseto zumbindo, atrapalhando o faquir. Abaixo tem uma nota de rodapé “Dados do Livro dos Recordes”.  
 
Narrador (ator Cláudio Ferrário) diz: 
 
“O faquir indiano Mastrambapo permaneceu no mesmo local por vinte e dois anos. Isto é incrível.” 
 
Aparece a imagem de Cláudio Ferrário, ao lado do desenho do faquir, e diz: 
 
“Mas o incrível mesmo é saber que nos últimos três anos a Prefeitura investiu quase sete vezes mais em 
propaganda do que em habitação. Assim não dá, Seu Prefeito.” 
(No final da cena, aparecem números mostrando: “Divulgação da cidade do Recife R$ 14.874.014”. 
“Secretaria de Habitação: R$ 2.303.610.” E a legenda: “Dados oficiais da Prefeitura) 
 
Cena 
 
Repetição da matéria sobre a Ponte do Limoeiro e o Prometrópole. Imagens em preto e branco, de favelas do 
Recife, casebres, muita sujeira no local. Passa então a mostrar a Ponte do Limoeiro (O fundo musical é o 
mesmo de quando passam as cenas da época da ditadura). 
 
Loc. (voz masculina): 
 
“No Recife, o atraso e a miséria esbarram na modernidade das obras que nada significam para a população 
sem moradia. A inutilidade desta ponte custou o que poderia ser gasto com a construção de casas, morada 
para o povo, que sobrevive à miséria e não tem chance de comprar a sonhada casa própria.” 
 
Depoimento da moradora de favela, a contínua Lídia Pereira (Imagens passam a ser coloridas): 
 
“Não, não existe assim uma coisa boa pra casa própria, é pessoas que ganham quatro, cinco, seis salário 
mínimo. Eu não tenho condições nem de, nem de averiguar. Porque se eu for averiguar, como é? Eles não 
dão credibilidade a quem ganha deste tamanho.” 
 
Voltam imagens, em preto e branco, da Ponte do Limoeiro e das famílias que moram embaixo da ponte. 
 
Loc. (continua): 
 
“A Ponte do Limoeiro foi restaurada em cima, mas embaixo as famílias continuaram convivendo com a 
sujeira e a maré alta, espremidas em cubículos.” 
 
Depoimento de moradora de baixo da ponte, a dona de casa Denise Santana, ao lado de criança 
dormindo na cama:  
 
“Isso aqui é um lixo, pra pessoa morar, um lixo. A ver a gente nessa situação e dá as costas pa gente... não 
pode.”  
 
Outro depoimento de morador, o biscateiro Euclides Santana, próximo a mulher com bebê no braço: 
 
“Me considero como um animal, um bicho, né?, eu e minha família. Quem tem estrutura, olha a vida que vive 
aí?” 
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Depoimento de outra moradora, a dona de casa Maria Germana: 
 
“Ninguém deve ser melhor do que ninguém, que somos todos iguais. A diferença é só o nível. Mas somo uma 
família tudo igual.” 
 
Voltam as cenas em preto e branco (som pesado, dramático). Imagens da moradia embaixo da Ponte do 
Limoeiro. Aparecem dados na tela. 
 
Loc. (continua): 
“Em quase quatro anos de governo, Roberto Magalhães arrecadou dois bilhões de reais na Prefeitura. Mas 
gastou apenas zero vírgula catorze por cento (0,14%) em habitação. Descaso ou omissão.” 
 
Loc. (continua): 
 
“Mas uma luz surge no final do túnel. As favelas do Capilé, Vila do Prata e Saramandaia aguardam as 
benfeitorias anunciadas por Roberto Magalhães. O candidato de FHC diz que vai trazer do Rio de Janeiro o 
‘favela-bairro’. Mentira. Embromação. O que os moradores não sabem é que o projeto, na verdade, se 
chama Prometrópole, já conta com verba do Banco Mundial e não depende de Roberto Magalhães para ser 
implantado aqui.” 
 
Depoimento da líder comunitária Eliane Bezerra: 
 
“Tem uma vontade, tanto do movimento popular organizado, certo, é... é... quanto inclusive do governo 
estadual, municipal, independente de qualquer prefeito que esteja aí. A linha principal linha de ação deste 
projeto é a revitalização do Rio Beberibe. Esse projeto vai começar, a primeira ação dele, a primeira etapa, 
vai começar nessas comunidades. É Saramandaia, Vila do Prata e Capilé e termina no Passarinho, em 
Olinda.” 
 
Imagem aproximada do texto do documento sobre o Prometrópole. 
 
Loc. (continua): 
 
“Para o Prometrópole, mais da metade do dinheiro, cento e vinte milhões de dólares, virão do Bird, o resto, 
do Governo Federal, Estadual e Prefeitura do Recife. Com João Paulo Prefeito.” 
 
Depoimento de moradora, a estudante Rosa Tenório de Lima: 
 
“É, tomara que esse daí saia, e venha o tempo melhor. Porque a gente tá cheio, quatro anos a merma coisa, 
a merma conversa e nada resolvido.” 
 
Outro depoimento, da doméstica Teresa Cristina: 
 
“Essa situação não pode continuar. A gente tem que pagar pra ver. Mudar.” 
 
Voltam as cenas em preto e branco de favela (mesmo fundo musical das cenas da época da ditadura militar). 
 
Finaliza com a repetição, em off, na fala de Rosa Tenório de Lima: 
 
“A gente tá cheio, quatro anos a merma coisa.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze. (com imagem de João Paulo e som de bateria) 
 
Repetição do depoimento de João Paulo (camisa clara, de manga comprida, gravata azul marinho): 
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“O candidato de FHC se diz competente, mas foi na sua administração que o Recife mais perdeu em 
habitação popular. O descuidado Roberto Magalhães não se articulou com o povo e deixou de receber 
recursos da Caixa Econômica para moradias de baixa renda. O dinheiro estava lá, mas ele não foi buscar. 
Isto é competência ou desleixo? Agora fala que vai fazer o favela-bairro. Ou melhor, o Prometrópole. Em 
Capilé, Saramandaia e Vila do Prata. Os recursos estão assegurados pelo Banco Mundial. Tanto eu quanto 
ele podemos tocar o projeto. Agora, eu posso garantir, ele não, que vou trazer esse dinheiro para execução 
das obras.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze. (com imagem de João Paulo e som de bateria) 
 
Cena repetida (editada e resumida) do programa mostrando as pesquisas publicadas que apontam 
vitória de João Paulo.  
 
Imagens das matérias no Jornal do Commercio e na Folha de Pernambuco, mostrando os índices das 
pesquisas. Imagem festiva de povo nas ruas e João Paulo vestindo uma roupa coletiva, vermelha, com a sua 
logomarca. 
 
Loc. (voz masculina): 
  
“As pesquisas confirmam o clima nas ruas. João Paulo sai na frente e começa o segundo turno disparado. O 
Ibope também confirma a disparada. João Paulo tem 55% dos votos do recifense. O adversário não consegue 
deslanchar e cai de novo. Quando o Recife quer mudança ninguém muda a vontade do Recife.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” (com imagem de João Paulo e som de bateria). 
 
Cena 
Repetição do depoimento de Lula, na condição de presidente de honra do PT, de blazer escuro e camisa 
social azul clara. Cenário com o fundo de natureza, ao ar livre, e Lula dentro de uma moldura cor de 
laranja. No alto do canto esquerdo o 13 em vermelho. Abaixo, no canto direito a estrela e a logomarca 
de João Paulo: 
 
“O João Paulo nasceu pra luta, junto aos movimentos populares da Igreja Católica. O João Paulo foi um dos 
melhores presidentes do Sindicato dos Metalúrgicos da história do Recife. O João Paulo foi um dos melhores 
vereadores do Recife. E o João Paulo por duas vezes foi o deputado estadual mais votado em Pernambuco. O 
João Paulo está mais do que qualificado pra mostrar que a que competência junto à luta do povo 
trabalhador pode ser transferida para a prefeitura de Recife.” 
 
Vinheta: Artista negro tocando pandeiro, com camisa de João Paulo, ao som de bateria. 
 
Cena 
Repetição do Programa de Governo 
 
Apresentador em off:  
“Favelas. Áreas de risco. Falta de moradia.” (palavras também aparecendo na tela, com fundo preto e letras 
brancas) 
 
Apresentador continua (aparece o apresentador): 
 
“Para acabar com esse quadro de desamparo, a prefeitura de João Paulo tem soluções. São vários 
programas para famílias com renda de até dois mínimos. O ‘Aprender a Construir’ envolve o trabalho dos 
moradores e vai fazer novecentas e noventa moradias em quatro anos. Os recursos são próprios e também da 
Caixa Econômica. É digno. Legítimo. Possível. O ‘Parceria nos Conjuntos’ vai recuperar vilas e conjuntos 
habitacionais como o Ignês Andreazza, Vila da Sudene, Ipsep e outros. Os recursos são da Caixa, instituições 
de crédito e do próprio IPTU destes locais. É digno. Legítimo. Possível. ‘Morar no Centro’. O programa vai 
reciclar prédios e áreas vazias nos bairros de São José, Boa Vista, Santo Antônio e Recife Antigo. Imóveis 
ociosos ganham vida própria e o comércio se fortalece. Os recursos são de instituições de crédito, Caixa e 
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empresários desses locais. É digno. Legítimo. Possível. E tem mais. O ‘Casa Segura’. Em três anos vai 
relocar moradias em situação de altíssimo risco de desabamento e inundações. Somente no primeiro ano, 
duas mil famílias de morro serão beneficiadas. Os recursos são da prefeitura. Viu como é digno, legítimo e 
possível?” 
 
Cena 
Repetição de depoimento de João Paulo (camisa clara de manga comprida, gravata azul marinho):   
 
“Um governo comprometido com as causas populares não pode fechar os olhos pra questão da moradia. O 
candidato de FHC gastou mais dinheiro com propaganda de que com os morros, com saneamento ou com 
habitação. É isso que eles chamam de experiência administrativa? Eu chamo de outra coisa. Descaso. 
Esquecer o social é no mínimo apostar no atraso, no caos. Ainda bem que está chegando a hora da grande 
virada nesta cidade.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” (com imagem de João Paulo, som de bateria)  
 
Cena 
Repetição da chamada para a caminhada. Colagem de imagens de caminhada e carreata de João Paulo, com 
imagens também dele, com Lula e Luciano Siqueira, ao som de jingle. 
 
Loc.(voz masculina):  
“E lá vem a onda vermelha tomando conta da cidade. Nesta terça-feira, grande caminhada da vitória, com 
João, Lula, Luciano e você, que quer mudar o Recife. Concentração a partir das três da tarde na Praça do 
Oswaldo Cruz, do Bairro da Boa Vista. Venha de vermelho e participe dessa festa do futuro do Recife. É 
João. É o treze.” 
 
Vinheta: Rapazes jovens com camisetas e bandeiras e bandeira de João Paulo. Som de bateria. 
 
Cena 
Repetição cena com o ator Cláudio Ferrário, de camisa lilás com broche de estrela vermelho. Por trás da 
imagem do ator, a imagem do dicionário Aurélio aberto e depois fechado.  
Texto narrado por Cláudio Ferrário passando também por trás da imagem dele: 
 
“Se Magalhães é mudança 
Eu fecho o meu dicionário 
Pois meu avô é criança  
E mesa é intinerário 
Índio não faz pajelança 
Trabalhador não tem mais horário 
Conversa fiada não cansa 
Papo furado é diário 
Se Magalhães é mudança 
Eu fecho meu dicionário” 
 
O ator finaliza dizendo e saindo de cena: 
“Vixi Maria, eu não entendo mais nada.” 
 
Vinheta: Roger de Renor, com camiseta e bandeira de João Paulo. Som de bateria. 
 
Nova cena 
Trecho da fala de João Paulo no debate com Roberto Magalhães, na TV Guararapes. Imagens de João Paulo 
durante do debate.  
 
“Não haverá nenhuma decisão em nosso governo que não seja discutido com a maioria da população. Essa é 
a questão central. É a grande diferença que tá colocada para nós. A sua gestão foi marcada pelo 
autoritarismo, pela arrogância, pelo descaso com a maioria da população.” 



 

 

40

 
Imagem do telão com militantes à frente, assistindo, ao vivo ao debate, comemorando, clima festivo. 
 
Loc. (voz masculina): 
“No debate da TV Guararapes João Paulo mostrou com competência e lucidez porque é o mais preparado, o 
mais indicado para ser prefeito do Recife.” 
 
Outro trecho da fala de João Paulo no debate: 
“Ele não conhece o povo do Recife. Não conhece o sofrimento do povo do Recife. Ele não conhece as pessoas 
que estão sem habitação, sofrendo. Que estão sem o saneamento básico. Que estão sem o direito à saúde, 
porque um governo que ‘incenera’ mais de um milhão e seiscentos mil de medicamentos, por ter deixado 
velho, isso é na realidade é não conhecer o problema do povo.” 
 
Imagem dos militantes cantando ‘dá-lhe João Paulo, dá-lhe João Paulo...olê, olé, olá...’. Cenas de João Paulo 
sendo carregado pelos militantes depois do debate. 
 
Loc. (continua): 
“Confira logo mais à noite detalhes da vitória de João Paulo no debate da TV Guararapes.”  
 
Vinheta: “Frente de Esquerda do Recife. João Paulo Prefeito. Vote e cobre depois.” 
  
Nova cena (fundo musical da trilha sonora do filme Batman) 
 
Loc. (voz masculina): 
“Enquanto isso, naquela metrópole...” 
 
Imagens de desenho animado de uma cidade à noite. Aparece o reflexo, no céu, do que seria o escudo de 
Batman, só que é o número treze que aparece, em vermelho, dentro de um círculo amarelo. Então aparece 
uma caricatura de Roberto Magalhães (desenho animado), de fraque e cartola, numa referência ao 
personagem Pingüin, antagonista do filme Batman. O boneco de Roberto Magalhães tem postura revoltada, 
raivosa, com os ‘balões’ do desenho mostrando símbolos de palavrões, como é referenciado em desenhos 
animados e gibis. Finaliza a cena com foco no reflexo do escudo com o treze no céu.  
 
Programa da Frente de Esquerda do Recife 
PGM 10 
Duração: 10’ 
Exibir dia 17/10/00 à noite. 
 
Vinheta: “Frente de Esquerda do Recife. João Paulo Prefeito. Vote e cobre depois.” 
 
Depoimento de Lula (de terno cinza, camisa creme e gravata quadriculada). Cenário com fundo 
vermelho e estrelas brancas: 
 
“Votar em João Paulo para prefeito é fazer uma declaração de amor a Recife. E eu sei que você ama Recife. 
Por isso no dia 29 vote treze.” 
 
Vinheta: Imagens de crianças (cenas do evento Pintando o Treze, realizado  no Parque da Jaqueira) 
brincando, pintando. Termina a vinheta com João Paulo, rindo, com criança no colo. Som de bateria.  
 
Nova cena 
Imagem de militantes assistindo, pelo telão, ao debate da TV Guararapes, entre João Paulo e Roberto 
Magalhães. 
 
Loc. (voz masculina): 
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“E no debate da TV Guararapes, João Paulo mostrou porque é o melhor prefeito para o Recife. Cobrou de 
Roberto Magalhães sua omissão com o povo pobre da cidade. E Magalhães, várias vezes, ficou sem resposta, 
além de muito nervoso, o que não é novidade. No debate, João Paulo reafirmou seu compromisso em 
administrar o Recife junto com a população.” 
 
Blocos do debate, a partir de seleção e edição feitas pelo Programa Eleitoral de João Paulo. Cada bloco 
aparece com um título, com letras amarelas em fundo branco com estrela vermelha:  
 
1 Bloco:  
“MODO PETISTA DE GOVERNAR” 
 
Fala de João Paulo: 
“Não haverá nenhuma decisão em nosso governo que não seja discutido com a maioria da população. Essa é 
a questão central. É a grande diferença que tá colocada para nós. A sua gestão foi marcada pelo 
autoritarismo, pela arrogância, pelo descaso com a maioria da população.” 
 
2 Bloco: 
“SANEAMENTO” 
 
Fala de João Paulo:  
“Então isso tá claro para nós, que houve uma omissão em relação ao tratamento do saneamento básico em 
nossa cidade. Ele teve uma grande oportunidade, na condição de governador do Estado, de investir em 
saneamento. E não fez um metro de saneamento em nossa cidade.” 
3 Bloco:  
“INCOMPETÊNCIA” 
 
Fala de João Paulo:  
“Ele não conhece o povo do Recife. Não conhece o sofrimento do povo do Recife. Ele não conhece as pessoas 
que estão sem habitação, sofrendo. Que estão sem o saneamento básico, que estão sem o direito à saúde, 
porque um governo que ‘incenera’ mais de um milhão e seiscentos mil de medicamentos, por ter deixado 
velho, isso é na realidade é não conhecer o problema do povo.”   
 
4 Bloco: 
“SEGURANÇA” 
 
Fala de João Paulo: 
“Sua administração foi totalmente omissa em relação à questão da violência em nossa cidade. Então, por 
essa razão, você não tem condição de falar em violência na cidade, onde cinqüenta por cento da população 
já tem medo de sair à noite.” 
 
5 Bloco: 
“TRANSPORTE” 
 
Fala de João Paulo: 
“Fica muito claro pra nós que a prioridade para o transporte coletivo ele não foi visto na administração do 
prefeito. E conseqüentemente quem perdeu e perde com isso é a maioria da população, onde enfrenta os 
grandes congestionamentos. Onde muitas vezes pessoas doentes, crianças, velhos, idosos, gestantes são 
obrigadas a ficar nesses engarrafamentos em ônibus superlotados.” 
 
6 Bloco: 
“AUTORITARISMO” 
 
Fala de João Paulo:  
“É lógico que eu lembro que ele foi governador do Estado. Até porque eu me lembro que eu estava no 
movimento operário e ele nos reprimia, a nossa luta democrática para construir um sindicalismo novo, 
moderno, que defendia os interesses dos trabalhadores.” 
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7 Bloco: 
“O VERDADEIRO BANCO DO POVO” 
 
Fala de João Paulo:  
“Banco do Povo que ele coloca deixa de fora toda aquelas pessoas mais pobres, que não têm uma conta 
bancária, que não têm um patrimônio pra assegurar. Essas pessoas são descartadas. Eu sei que não 
interessa a ele. Mas nós vamos tirar recursos e vamos começar com um milhão de reais pra que essas 
pessoas da população mais carente possa ter oportunidade de começar uma atividade produtiva.” 
 
8 Bloco:  
“PARCERIA COM JARBAS” 
 
Fala de João Paulo:  
“Irei procurá-lo. Exigirei um bom relacionamento na condição de prefeito da cidade. Até porque na medida 
em que ele discriminar a nossa administração não é João Paulo do PT que ele está discriminando, ele está 
discriminando a maioria da população da nossa cidade.” 
 
9 Bloco: 
“SAÚDE” 
 
Fala de João Paulo: 
“O Recife ser campeã latino-americana de filariose, isso aí são dados meus não, são dados, tenha calma, são 
dados, escute, tenha calma, tenha calma, são dados do Ministério da Saúde. Os dados também da 
mortalidade infantil, o crescimento de seiscentos e dezesseis crianças são também do Ministério da Saúde. A 
taxa de desemprego de vinte por cento da população e a falta de priorização que do seu governo pra essa 
população, não é?, taí, mostrando claramente que a grande maioria da população de baixa renda da nossa 
cidade foi esquecida.” 
 
10 Bloco 
“USO DA MÁQUINA” 
 
Fala de João Paulo: 
“Então tá comprovadamente utilizada, ele não respondeu, que o governador vai dedicar todas as suas tardes 
à campanha dele e conseqüentemente abre um precedente para que os servidores públicos façam a mesma 
coisa.” 
 
11 Bloco 
“ORÇAMENTO PARTICIPATIVO” 
 
Fala de João Paulo: 
“Eu falei aqui mas ele parece que não ouviu. O Orçamento Participativo é discutido um ano anterior, onde a 
população senta, discute, planeja e no final do ano é que numa conferência é que é aprovado o Orçamento 
Participativo. De um ano anterior. Então não tem esse problema de burocratização.” 
 
Imagens de João Paulo saindo do debate, sendo abraçado pela militância, que aparecem em clima bem festivo, 
João Paulo rindo, a militância como que comemorando. 
 
Loc. (continua):  
“E no final, João Paulo foi recebido com carinho e com afeto dos que acreditam que o Recife vai mudar com 
João Paulo prefeito. Enquanto isso, deu no Jornal. Doutor Roberto ficou sozinho perguntando pelo povo. O 
povo, Doutor Roberto, está com João Paulo.”  
  
Finaliza com imagem do Jornal do Commercio com destaque para o trecho publicado `Magalhães (PFL), 
surpreso, indagou: cadê meu povo?’ Depois voltam as imagens da frente da TV Guararapes e João Paulo 
pulando e cantando com a militância, depois do debate. 
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Cena 
Cenário com dois rapazes ao microfone, de perfil, dividindo a cena com desenhos tipo grafitagem, vários 
tipos de som embaralhados... Aparece a legenda em verde limão: “Tá na boca do povo”, frase também dita 
por um locutor, em off. Todas as vezes que aparece essa cena vai ao ar uma série de entrevistas do tipo ‘povo 
fala’.  
 
Homem na rua fala: 
“No debate de ontem João Paulo deixou bem claro que tem que ser o prefeito daqui do Recife.” 
 
Outro homem diz: 
“João Paulo se saiu bem no debate, ele mostrou que vai governar junto com o povo. Isso que o povo quer, o 
povo quer mudança.” 
 
Mulher fala: 
“Ele quer, pelo que ele disse, dar uma qualidade de vida melhor às pessoas que passam necessidade, que 
cada vez nesse país ficam mais pobres.”  
 
Rapaz fala: 
“Analisou as questões que o Recife necessita e provou que será um bom prefeito.” 
 
Homem fala: 
“Ele deu um show ontem, né?” 
 
Homem fala: 
“João Paulo se saiu muito bem, com certeza ele ganha essa eleição.” 
 
Mulher fala: 
“Ele falou bem, se apresentou com clareza, e a onda vermelha, ele com certeza ele vai ganhar.” 
 
Vinheta: Homem negro tocando pandeiro. Som de bateria. 
 
Nova cena 
Imagens em preto e branco e mesmo som das cenas da época da ditadura militar. 
 
Loc. (voz masculina). Palavras aparecem no vídeo e são ditas pelo locutor: 
 
“Manipulação. Farsa. Enganação.” 
 
Loc. (continua): 
“Recursos do desespero, atitudes da arrogância.”  
 
Imagens de policiais batendo em pessoas, prendendo, com cacetetes na mão. Cenas de violência. Policiais em 
cavalarias (como se fosse em áreas de ocupação de terra), pessoas correndo, sendo carregadas, policiais 
atirando, clima de guerra (Não parecem imagens antigas, mas recentes, embora não tenha qualquer legenda 
mostrando que imagens são essas, em que locais e quando ocorreram.). Depois, imagens de filas em 
instituição de saúde de Camaragibe, imagens de centro de saúde de Camaragibe. 
 
Loc. (continua): 
“Durante toda a semana, o guia da truculência apresentou denúncias de acusações sensacionalistas e 
mentirosas contra o PT e contra João Paulo, utilizando-se de imagens montadas, propositadamente, para 
desvirtuar a verdade e tentar enganar a opinião pública. Uma dessas armações aconteceu em Camaragibe. 
As imagens de filas, que eles tentaram dizer que eram de unidades de saúde da Prefeitura, são na verdade de 
empresas particulares. Estas imagens são do laboratório privado que fica no Centro de Camaragibe. Eles 
montaram como se fosse do posto que fica no Vale das Pedreiras. Agora, as imagens de fila que eles 
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quiseram mostrar como se fossem do CEMEC. As pessoas estavam esperando para serem atendidas neste 
outro laboratório privado, que fica ao lado da instituição municipal.” 
 
Loc. (continua): 
“Veja o que diz o proprietário.”  
 
Imagem do proprietário do laboratório, José Araújo Carvalho. 
 
Repórter pergunta:  
“Esse laboratório aqui é público ou ele é particular?” 
 
Proprietário responde: 
“Não, ele é privado e é conveniado com a prefeitura. O problema da fila é porque, eu estava aqui no dia que 
eles fizeram aqui a filmagem, e foi justamente na hora do início do expediente do atendimento do laboratório. 
Evidente que naquele horário tem gente pra ser atendida. Mas você vê numa hora dessas já não tem mais 
ninguém.” 
 
Loc. (continua): 
No CEMEC, imagens de hoje de manhã. Aqui não há filas. Confira entrevistas de pessoas atendidas pela 
prefeitura.” 
 
Imagens da fachada do CEMEC e de suas instalações. 
 
Depoimento de Valéria Souza, no CEMEC: 
“Sempre venho aqui e nunca vi fila nenhuma fora do CEMEC.” 
 
Repórter pergunta novamente: 
“E pra ser atendida as consultas demoram muito, fica assim pra mais de um mês lá na frente, ou pro ano que 
vem?” 
 
Valéria Souza responde: 
“Nunca passei por isso, sempre sou atendida no mesmo dia que chego. Principalmente em caso de 
emergência é rapidinho.” 
 
Repórter pergunta (a outra mulher que está junto de Valéria, que é Ana Maria Souza): 
“E a senhora também, já teve dificuldade de em uma consulta ficar muito lá pra frente pra ser atendida?” 
 
Ana Maria Souza responde: 
“Nunca aconteceu não comigo não. Quando eu chego sou atendida no mesmo dia.” 
 
Imagens de obras, muros de arrimo, homens trabalhando, fazendo recapeamento de ruas, tratores, imagens de 
pessoas sendo atendidas por médicos, professoras ministrando aulas... 
 
Loc. (continua): 
 
“O trabalho realizado em Camaragibe pela prefeitura do PT mereceu reconhecimento da população, que 
elegeu o prefeito Paulo Santana com mais de sessenta por cento da votação, derrotando o candidato de 
Roberto Magalhães. Esta é a verdade de Camaragibe.” 
 
Depoimento do prefeito de Camaragibe, Paulo Santana (camisa vermelha e cenário vermelho com 
estrelas brancas): 
 
“Camaragibe tem sido reconhecido como cidade-modelo pelo Ministério da Saúde, pelo Unicef, pela Abrinq, 
pela população. Nós fomos reeleitos a partir de um trabalho que fizemos, em que a Defesa Civil hoje é 
considerada modelo pela Codecipe. Em que a saúde de nossa cidade ganhou o prêmio ‘Saúde Brasil’, em que 
nosso projeto de saúde e educação ganharam o prêmio da Abrinq como ‘Prefeito Criança’. É isso que a 
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gente tem feito. Nós temos encontrado soluções para problemas. Não tão resolvidos todos os problemas de 
Camaragibe. Os problemas de Camaragibe estão encaminhados. Taí porque fomos atestados e aprovados, 
fomos reeleitos com mais de sessenta por cento dos votos. E acredito que agora no segundo turno Recife terá 
a chance de colocar João Paulo no poder e também dar certo.” 
 
Depoimento do taxista Valdir Ferreira, morador de Camaragibe: 
 
“Saúde funciona, educação funciona, secretaria de cultura funciona.” 
 
Fala da comerciante Sueli Castro, moradora de Camaragibe: 
 
“As ruas são sempre limpas, são urbanizadas. O serviço médico aqui é ótimo, não existe igual.” 
 
Nova cena 
Imagem do número de Roberto Magalhães, 25, grande na tela, em cores branco, amarelo e preto. Entra a 
imagem da palavra ‘mentira’ carimbada em cima do número 25. 
 
Loc. (continua):  
“Mentira tem pernas curtas.” 
(Finaliza com imagem do número 25 caindo) 
 
Nova cena 
Começa com imagem desfocada do prédio da prefeitura do Recife. Surge a voz do ator Cláudio Ferrário, 
narrando o texto como se fosse uma partida de futebol. Cenas de jogo de futebol em desenho animado, 
mostrando apenas as pernas de dois jogadores. Aparece boneco de João Paulo fazendo gol e sendo aplaudido 
pelos torcedores. A bola no início tem a imagem da prefeitura dentro. No final a bola tem o número vinte e 
cinco de Roberto Magalhães. 
 
“Concordo, Seu Roberto, tava tudo bagunçado mesmo. Começou com a prefeitura de Gustavo Krause, depois 
veio Joaquim Francisco, que passou a bola para Jarbas, que voltou pra Joaquim bagunçar de novo e 
entregar pra Gilberto Marques Paulo. Ele devolveu a bagunça pra Jarbas mais uma vez passar adiante pra 
Roberto Magalhães bagunçar de vez. (Som de vaias). Também concordo, Seu Roberto. Tá na hora de mudar. 
Com João Paulo.”  
(Aparece boneco de João Paulo, de calção amarelo e camisa vermelha com o número treze. A bola que ele 
chuta e faz gol tem o número vinte e cinco de Roberto Magalhães.) 
 
Cláudio Ferrário finaliza, dizendo: 
“Gooollllll. (Torcida gritando também ‘João Paulo’), João Paulo despacha o vinte e cinco, João Paulo, João 
Paulo, João Paulo... Aos treze do segundo turno...”  
(Imagem do Replay do gol de João Paulo)    
 
 
Programa da Frente de Esquerda do Recife  
PGM 12 
Duração: 10’ 
Exibir dia 19/10/2000 
 
Vinheta: “Frente de Esquerda do Recife. João Paulo Prefeito. Vote e cobre depois.” 
 
Depoimento de Lula (terno cinza, camisa amarela e gravata quadriculada):  
 
“Em todas as cidades que o PT disputa o segundo turno, os nossos adversários, sempre ligados ao Governo 
Federal, tentam vincular o PT à violência. Tentam mostrar o PT ligado à Cut, ligado ao Movimento Sem-
Terra. E eu acho que tá na hora de você parar pra pensar: quem é que pratica a violência no Brasil? É quem 
luta por um aumento de salário? Ou quem determina um salário mínimo de cento e cinqüenta e um reais? É 
quem luta por um pedaço de terra ou quem não tem coragem de fazer Reforma Agrária, permitindo a 



 

 

46

concentração de terra na mão de poucos? Quem é que efetivamente é violento no Brasil? É o trabalhador 
que luta e trabalha o mês inteiro pra ganhar um miserável de um salário ou aqueles que deram guarida a um 
juiz Lalau que roubou cento e sessenta e nove milhões de reais do povo brasileiro? A eleição não pode ser 
apenas uma coisa de pedir votos. É preciso ter ética. É preciso ter honradez. É preciso ter caráter.” 
 
Vinheta: Homem negro tocando pandeiro (som de bateria) 
 
Nova cena 
Imagens de passeata, à noite, no Centro do Recife, com João Paulo, Lula e Luciano Siqueira em cima de carro 
aberto. Aparece eles com as mãos dadas para cima. Multidão nas ruas, mostrando mais mulheres. Clima 
festivo. Imagens também de outras mobilizações de rua com a participação de João Paulo, Lula e Luciano.  
 
 Loc. (voz masculina): 
“As mulheres do Recife vão levar seu apoio para João Paulo. Nesta sexta-feira, caminhada das mulheres 
com João Paulo, o prefeito que o Recife quer. Concentração na Câmara de Vereadores, a partir das três da 
tarde. Reúna as amigas, vista-se de vermelho e venha participar desta caminhada rumo ao futuro do Recife.” 
(Fundo musical do jingle “João Paulo, João Paulo, João Paulo, Vote no Treze, Vote no João...”) 
 
Vinheta: Moça com a bandeira de João Paulo. Som de bateria.  
 
Nova cena 
Cláudio Ferrário recita texto, tipo poema popular (camisa pólo branca e broche de estrela vermelha no 
peito). Cenário amarelo, laranja e vermelho, cheio de estrelas: 
 
“Outro problema de Seu Roberto 
É não entender o sentimento do povo 
Já tem um gênio danado 
Tem também aquele passado 
Guardado, escondido, nebuloso 
Quem apanhou e sumiu, pouco importa 
Pois ele tinha aberto a porta 
Pra se manter no poder 
O que ele não contava 
Era com a energia do povo 
Que transforma-se, repensa 
E quer o novo 
Quer João Paulo  
Pro poder crescer” 
 
Vinheta: Cenas da caminhada, imagem bem festiva das pessoas nas ruas. Termina com João Paulo 
rindo no meio do povo, com a mão levantada e o punho fechado. 
 
Depoimento de João Paulo (camisa de manga comprida clara e gravata cinza): 
 
“A omissão e o descaso levaram o Recife a ser uma das cidades mais violentas do Brasil. O violento Roberto 
Magalhães foi incompetente para lidar com esse problema. Não só porque empurrou com a barriga, 
passando tudo para o Governo do Estado resolver, mas foi incompetente também para evitar que as coisas 
chegassem a esse nível. Pior, deu péssimos exemplos. Não investiu em políticas sociais, na melhoria da 
qualidade de vida, na geração de emprego e renda, fez igual a FHC, abandonou o povo. Aplicar no social é 
urgente. Somente governos comprometidos com causas populares pode mudar esse quadro. Não se iluda, o 
tempo dessa gente passou. Eles quebraram o país, o Estado e a sua cidade, que eles governam há trinta anos. 
Chegou a hora de se dar um basta. Vamos juntos consertar os estragos.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” 
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Nova cena 
Imagem dos cabeçalhos do Diario de Pernambuco, Jornal do Commercio e Folha de Pernambuco. Aparece, 
superposta, a imagem riscada de giz de um corpo caído no chão (tal qual é feito pela polícia técnica durante as 
perícias). Toda a cena em preto e banco, menos uma mancha de sangue em cima do corpo. Som de sirene de 
polícia. Em cima de todas essas imagens aparecem, carimbadas, as palavras ‘descaso’, ‘omissão’. Depois, 
entram, em foco, imagens de manchetes de jornais mostrando chacinas, seqüestros, entre outros casos de 
violência. Aparecem também imagens de postos de gasolina, farmácias, comércios. Tudo em preto e branco. 
 
 Loc. (voz masculina): 
“Descaso. Omissão. A escalada da violência no Recife é assustadora. Os números oficiais revelam o quanto 
a cidade sofre com a falta de segurança. Nos primeiros seis meses, foram mais de nove mil roubos e furtos. 
Nove mil vítimas da ação livre de bandidos no Recife. Pontos comerciais, como postos de gasolina, têm que 
investir na segurança particular. Este aqui, na Rua São Miguel, foi assaltado três vezes em quinze dias.” 
 
Depoimento do frentista Marinaldo Felipe: (imagem colorida) 
 
“Trabalhamo com medo, através de quê?, que não tinha segurança. Polícia ronda de vez em quando por 
aqui. No dia que os plantões trabalha nessas parte aqui de Afogados, eles vêm aqui de vez em quando, depois 
vai embora.” 
 
Voltam as imagens em preto e branco, imagens de pessoas nas ruas, trânsito. Som de carro de polícia.  
 
Loc. (continua): 
“A cada mês, cerca de quarenta pessoas são assassinadas na cidade. Nos feriados, o número é mais cruel. Só 
no último feriadão deixou um saldo de quarenta e sete mortos.” 
 
Depoimento de homem na rua: 
“A gente anda com medo.” 
 
Imagens em preto e branco, de pessoas andando nas ruas, cenas de pessoas mortas. Imagens de Seu Genário 
de Freitas, que dá um depoimento. 
 
Loc. (continua): 
“As chacinas se multiplicam na periferia da cidade. Neste segundo semestre, um homicídio triplo no Curado, 
outro caso em Roda de Fogo. Seu Genário, em Três Carneiros, perdeu o filho de vinte e um anos, em plena 
luz do dia. O Recife já não tem mais o encanto que o velho retirante buscava anos atrás, quando veio do 
interior fazer a vida com a família”.  
 
Depoimento do aposentado Genário de Freitas: 
“Não tem segurança não. Não tem segurança de maneira nenhuma. É sofrimento por todo canto. Se fosse 
pelo gosto da família, tava morando no interior.” 
 
Imagem em preto e branco de pessoas nas ruas, no trânsito. 
 
Loc. (continua): 
“O quadro de medo se expande e atinge a todos, de todas as formas. Os seqüestros-relâmpagos já fizeram 
mais de trinta vítimas no Recife. De quinta-feira passada até a manhã de ontem, cinqüenta e oito carros e 
motos foram roubados. Os assaltos a ônibus aterrorizam passageiros, motoristas e cobradores. A cada mês, 
vinte e cinco a trinta veículos são alvos de assaltantes no Recife.” 
 
Imagem colorida de cena produzida em estúdio de homem de chapéu com revólver. Revólver dispara.  
 
Depoimento do motorista de ônibus, Ademir Muniz Pessoa, ao lado do veículo: 
“Ainda ontem também foi assaltado um carro em Dois Unidos. Aqui em Campina do Barreto também ontem. 
Onze horas foi assaltado um.” 
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A cobradora Maria Jacilene Silva, ao lado do motorista, completa: 
“Alto do Capitão também. Alto do Capitão, Campina do Barreto, Dois Unidos, ta sendo, José Amarino dos 
Reis também está sendo muito visado. Quase todo dia é assaltado no José Amarino dos Reis. A gente não tem 
segurança nenhuma. Porque a segurança da gente é se livrar deles.”   
 
Voltam imagens em preto e branco, mostrando postos de gasolina, comércio, e as palavras ‘carimabadas’ em 
cima das cenas: DESCASO. OMISSÃO. 
 
Loc. (continua): 
“Descaso. Omissão. Chega de incompetência..” 
 
Nova cena 
Imagem da líder comunitária Maria da Penha Gouveia dos Santos. A tela fica toda preta com a mulher dentro 
de um quadro. Aparecem também manchetes de jornal com acusações dela contra o prefeito Roberto 
Magalhães, dizendo que foi agredida pelo prefeito. 
 
Loc. (voz masculina): 
“Maria da Penha Gouveia dos Santos é líder comunitária. Reconhecida pelo trabalho que desenvolve há 
mais de quinze anos, junto aos moradores de Jardim Uchoa. Ela foi exemplo do Recife, que o Unicef 
reconheceu e apresentou a nível internacional na conferência sobre habitação realizada na Alemanha. Mas o 
trabalho dela foi questionado por Roberto Magalhães que a agrediu fisicamente. O caso teve repercussão 
nacional. E pior: Roberto Magalhães mentiu quando negou o caso em debate na TV Guararapes. Indignada, 
Maria da Penha conta a verdade dos fatos agora.” 
 
Depoimento de Maria da Penha (fundo musical melodramático): 
 
“Jardim Uchoa não tem escola pública e a gente se organizou, né?, a comunidade, e conseguimos uma 
creche para o Jardim Uchoa. Isso ainda na gestão de Jarbas Vasconcelos. Mas que infelizmente antes mesmo 
da creche ser inaugurada ela já mostrava comprometimento na estrutura dela. Doutor Roberto, né?, fez uma 
proposta, certo?, que é pra mim trocar a escola pela creche. Então eu disse pra ele que a creche nós já 
tínhamos. O problema da creche era um problema da gestão, que ele tinha que resolver, certo? E a escola 
era uma outra prioridade pra comunidade de Jardim Uchoa. Eu mostrei dois terrenos, ele decidiu por um 
terreno. E eu disse a ele que aquele terreno ficava justamente na rua da creche. O secretário veio, olhou o 
terreno, certo?, e disse pra mim que se construía até embaixo d’água. Foi feita a sondagem e foi detectado 
realmente que precisaria de bate-estaca para construir a escola. Eles decidiram que não iriam mais fazer a 
escola no Jardim Uchoa. E num determinado dia, eu estava na URB, tinha ido participar do Fórum do 
Prezeis, e aí ficou acertado que depois o presidente da URB sentaria e teria uma conversa com a 
coordenação. Só que quando a gente desce, né?, que nós estávamos no primeiro andar, nós temos a 
informação que o prefeito Roberto Magalhães estava chegando à URB. Em nenhum momento eu me dirigi 
pra Roberto Magalhães. Aí ele vira o rosto, né?, e me vê. Num primeiro momento ele bateu e tirou. Eu fiquei 
assim sem entender o que estava acontecendo. Mas aí ele segura o meu braço mesmo, segura o meu braço e 
só solta meu braço, fica me empurrando assim, tá entendendo?, e disse, me acusou de eu ter comprado um 
terreno podre pra fazer a escola. ‘Roberto Magalhães, não é porque o senhor é o prefeito do Recife, porque 
eu sou uma mulher humilde, que o senhor tem o direito de fazer isso comigo, não. Eu sou uma cidadã, exijo 
respeito. Tire a mão de cima de mim’. E aí realmente os ânimos ficaram muito exaltados e que culpa eu tive 
do secretário ter dito que poderia comprar aquele terreno. Então por causa disso ele chegou perto de mim, 
certo?, e me agrediu, sim. ‘A dor que o senhor deixou não foi só em mim não, foi na minha família, foi nas 
mulheres donas-de-casa, nas mulheres trabalhadoras. Foi numa pessoa que acredita que é possível essa 
sociedade mudar’. Eu pergunto agora pra o senhor, Doutor Roberto, ‘se alguém fizesse com a esposa do 
senhor, com uma filha sua, o que o senhor fez comigo? Se o senhor não me agrediu eu pergunto e o que foi 
que o senhor fez comigo?’”  
 
 
Frente de Esquerda do Recife  
PGM 13 
Exibir em 20/10/2000 
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Duração: 10’ 
 
Vinheta: Frente de Esquerda do Recife. João Paulo Prefeito. Vote e cobre depois. 
 
Nova cena 
Imagem da capa do Jornal Folha de Pernambuco, com a manchete: ‘PMs em greve’. Imagem da capa do 
Jornal do Commercio, com a manchete: ‘PM entra em greve e assusta a população’. No Diario de 
Pernambuco a manchete de capa traz ‘Polícia Militar entra em greve e medo ronda cidades da RMR’. Matéria 
de jornal mostra foto de outdoor com os dizeres: ‘PT e Arraes. Greve da Polícia nunca mais.’, com a matéria 
sob o título: ‘João Paulo: greve é inoportuna’. Outras matérias e títulos de jornais destacam o empenho de 
João Paulo para negociar com os grevistas e governo do Estado. 
 
Loc. (voz masculina): 
 
“Com a greve da Polícia Militar, o Recife vive grande tensão. O deputado João Paulo tentando a conciliação 
convocou audiência pública, através da Comissão de Defesa da Cidadania da Assembléia. Os deputados de 
Roberto Magalhães boicotaram o entendimento. De forma irresponsável, a propaganda de Roberto incita a 
violência, provoca a polícia e procura desmoralizar a corporação. O desrespeito e a falta de sensibilidade do 
governo do Estado levaram o Recife ao extremo perigo.” 
 
Repetem as imagens das capas, títulos e matérias dos jornais com referência à greve e tentativa de negociação 
de João Paulo. Nova imagem de matéria com o texto: “A Aliança PFL/PMDB espalhou anteontem pelo 
Recife outdoors nas cores preto, branco e vermelho anunciando ‘PT e Arraes, greve da PM nunca mais’. 
Agora, com a decretação da greve pela Polícia Militar, o comando da campanha já mandou retirar os 
outdoors. Para alguns políticos do PFL mais experientes, quiseram acertar uma mosca no escuro.’ 
 
Nova cena 
 
Imagens da líder comunitária Maria da Penha Gouveia dos Santos entre um corredor de casas humildes. 
Mostra as matérias dos jornais em alusão à suposta agressão de Roberto Magalhães contra ela. Uma das 
matérias diz: ‘O prefeito deu um tapa em seu braço e apertou em seguida’. Outras cenas de Maria da Penha 
olhando o jardim de uma casa na comunidade, já com outra roupa.  
 
Loc. (voz feminina): (fundo musical dramático) 
  
“Esta é Maria da Penha, uma líder comunitária que já sentiu o peso da mão do violento Roberto Magalhães. 
Seu crime foi questionar a competência do prefeito na construção de uma escola no Jardim Uchoa. Na 
mesma rua da creche que apresentou rachaduras, antes mesmo de ser inaugurada. Maria da Penha foi 
agredida por denunciar mais uma  obra sem futuro. Dinheiro jogado fora pela incompetência de Roberto 
Magalhães.” 
 
Maria da Penha diz (no estúdio): 
 
“É preciso que o gestor entenda que nós estamos vivendo uma democracia. E democracia significa, Doutor 
Roberto, administrar as diferenças. A dor que o senhor deixou não foi só em mim, não, foi na minha família, 
foi nas mulheres donsa-de-casa, nas mulheres trabalhadoras. Foi numa pessoa que acredita que é possível 
essa sociedade mudar. Eu nem votei e jamais, agora, jamais votarei em Roberto Magalhães.”  
 
Nova cena 
Som igual ao utilizado nas cenas da ditadura militar. Repetição de imagens em preto e branco de polícia nas 
ruas batendo nas pessoas, prendendo, com cacetetes na mão. Cenas de violência. Policiais em cavalarias 
(como se fosse em áreas de ocupação de terra), pessoas correndo, sendo carregadas, policiais atirando, clima 
de guerra (Não parecem imagens antigas, mas recentes, embora não tenha qualquer legenda mostrando que 
imagens são essas, em que locais e quando ocorreram.).  Nova cena do ex-presidente Fernando Collor de 
Melo fazendo gestos obscenos. 
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Loc. (voz masculina): 
“A propaganda de Roberto Magalhães insiste em usar cenas e acusações armadas contra Cristovam 
Buarque. O responsável pelas armações é Luis Estevão, aquele senador corrupto, amigo de Collor, e que faz 
parte da coligação de Roberto Magalhães. Cassado por corrupção.”  
 
Depoimento do ex-governador do Distrito Federal, Cristovam Buarque (de terno escuro, camisa clara e 
gravata vinho) 
 
“Durante anos, o senhor Roberto Magalhães elogiou meu governo, copiou meus programas, deu de presente 
meus livros a outras pessoas, como ele próprio me contou, e agora, nas vésperas de uma derrota anunciada, 
ele usa esses instrumentos para tentar reverter o resultado eleitoral. O nome disso é falta de caráter.” 
 
Vinheta: Rapaz com camisa de João Paulo. Som de bateria. 
 
Cena 
Repetição do quadro do jogo de futebol narrado pelo ator Cláudio Ferrário: 
 
Começa com imagem desfocada do prédio da prefeitura do Recife. Surge a voz do ator Cláudio Ferrário, 
narrando o texto como se fosse uma partida de futebol. Cenas de jogo de futebol em desenho animado, 
mostrando apenas as pernas de dois jogadores. Aparece boneco de João Paulo fazendo gol e sendo aplaudido 
pelos torcedores. A bola no início tem a imagem da prefeitura dentro. No final a bola tem o número vinte e 
cinco de Roberto Magalhães. 
 
“Concordo, Seu Roberto, tava tudo bagunçado mesmo. Começou com a prefeitura de Gustavo Krause, depois 
veio Joaquim Francisco, que passou a bola para Jarbas, que voltou pra Joaquim bagunçar de novo e 
entregar pra Gilberto Marques Paulo. Ele devolveu a bagunça pra Jarbas mais uma vez passar adiante pra 
Roberto Magalhães bagunçar de vez. (Som de vaias). Também concordo, Seu Roberto. Tá na hora de mudar. 
Com João Paulo.”  
(Aparece boneco de João Paulo, de calção amarelo e camisa vermelha com o número treze. A bola que ele 
chuta e faz gol tem o número vinte e cinco de Roberto Magalhães.) 
 
Cláudio Ferrário finaliza, dizendo: 
“Gooollllll. (Torcida gritando também ‘João Paulo’), João Paulo despacha o vinte e cinco, João Paulo, João 
Paulo, João Paulo... Aos treze do segundo turno...”  
(Imagem do Replay do gol de ‘João Paulo’)    
 
Vinheta: Moça loira com bandeira de João Paulo. Som de bateria. 
 
Nova cena 
Depoimento de Lula (terno cinza escuro, gravata quadriculada e camisa amarela): 
 
“Se tem um cidadão brasileiro que tem a sua história marcada junto ao movimento social, esse companheiro 
é o João Paulo. Primeiro começou a sua luta 
junto aos setores da Igreja Católica. Depois, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, presidente da 
CUT, primeiro vereador do PT e por duas vezes o deputado estadual mais votado de Recife. João Paulo 
significa honra. João Paulo significa caráter. João Paulo significa ética. João Paulo certamente, por todas 
essas qualidades e esses compromissos, será eleito no dia vinte e nove de outubro. Dia vinte e nove de 
outubro, vote João Paulo, vote treze.” 
 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” (com imagem de João Paulo e som de bateria)  
 
Nova cena 
Depoimento de João Paulo (Camisa social clara e gravata. Cenário vermelho com estrelas brancas. 
Semblante muito sério, indignado): 
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“Até parece que estamos numa guerra e não numa eleição. É panfleto na rua sem identificação, atentado à 
bomba em escola pública, outdoors espalhados pela cidade com insinuações absurdas contra mim. Por trás 
desta campanha de difamação está Roberto Magalhães. Cheio de dinheiro pra gastar com anti-propaganda. 
Espalhando medo e o preconceito na cidade. É muito dinheiro jogado fora. Ele não se conforma de ver um 
trabalhador ocupar a cadeira do prefeito do Recife. E joga sujo para evitar a vitória do povo. A gente já 
esperava um segundo turno difícil, com tanta baixaria e perseguição. O recifense está assustado com a raiva 
de Roberto Magalhães. E já fica esperando pra saber qual será a próxima mentira que ele vai inventar. Mas 
você me conhece. Conhece minhas convicções. Conhece minha vida política. E sabe em quem pode  confiar. 
Estou convencido da vitória, porque entendo que não há dinheiro no mundo que compre a consciência do 
povo.”  
 
Vinheta: Vote João Paulo. Vote no treze. (com imagem de João Paulo e som de bateria) 
 
Nova cena 
Programa de Governo  
 
Apresentador em off:  
“Insegurança. Medo. Violência.” 
 
Aparece apresentador e diz: 
 
“Para dar tranqüilidade à população, a prefeitura de João Paulo tem proposta. Redefinir o papel da Guarda 
Municipal, qualificando o efetivo, aproximando as ações com a polícia civil, militar e corpo de bombeiros. 
Investir em equipamentos para agilizar o atendimento à população. É seguro, eficiente, possível. Vai criar o 
conselho municipal de segurança e cidadania e descentralizar a guarda para acompanhar o dia-a-dia do 
bairro. Eles formarão parceria com os moradores, trabalhando em conjunto para segurança também das 
escolas e postos de saúde. É seguro, eficiente, possível. A prefeitura de João Paulo vai investir em infra-
estrutura, como iluminação, podas de árvores e buscar junto aos proprietários soluções para terrenos 
baldios, casas abandonadas, restringindo os espaços perigosos. É seguro, eficiente, possível. Mas 
principalmente a prefeitura vai combater as causas sociais geradoras de violência, criar espaços e incentivar 
atividades esportivas e sociais para crianças e adolescentes. É seguro, eficiente, possível.” 
 
Vinheta: Vote João Paulo. Vote no treze. (com imagem de João Paulo e som de bateria) 
 
Nova cena 
Fundo preto e palavras brancas com os dizeres: ‘Camaragibe exige respeito’ 
 
Loc. (voz masculina): 
“Camaragibe exige respeito.” 
 
Depoimento do prefeito de Camaragibe, Paulo Santana (cenário de fundo vermelho e letras brancas. 
Ele mostra o jornal ‘Saúde Brasil’, do Ministério da Saúde): 
“Nós, do PT, trabalhamos com seriedade, com competência e com transparência. O Ministério da Saúde tem 
reconhecido Camaragibe como uma cidade-modelo para o país. Este mesmo jornal que publicou essa 
matéria tem dito que Camaragibe é uma cidade que tem futuro, pela redução da sua mortalidade infantil de 
cento e onze para dezesseis por mil. Camaragibe tem sido reconhecido internacionalmente e nacionalmente, 
por instituições sérias como Unicef, como Abrinq. Nós, hoje, somos modelo em saúde para o Brasil sim. Eu 
acredito que João Paulo tem condições e competência suficiente para fazer de Recife uma cidade feliz.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” (Imagem de João Paulo. Som de bateria) 
 
Nova cena 
O ator Cláudio Ferrário aparece num cenário com predomínio da cor verde e desenhos (animação) de várias 
frutas. Ele está de camisa pólo branca e broche de estrela vermelha. Ele diz: 
 
“O Recife sempre foi um lugar lindo 
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Com suas pontes, seu povo, suas frutas 
O caju, a pitanga, o tamarindo 
Sabores que deixam a gente maluco 
Manga espada, manga rosa e a velha cana 
Do coco, se faz a tapioca 
Mas, Seu Roberto, no meio dessa gincana 
Azedou sonhos e do bagaço fez a trama 
Pois quem começou na mandioca 
Tinha que acabar na banana” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” Com imagem de João Paulo e som de bateria. 
 
Nova cena 
Platéia no auditório pequeno, com pessoas sentadas com bandeiras de João Paulo  nas mãos. João Paulo em 
pé, falando ao microfone, de terno e gravata.  
 
Loc. (voz feminina) 
“Quem trabalha com compromisso social acredita e vota no treze. Para as organizações não-
governamentais, João Paulo é o candidato mais preparado. Tem as melhores propostas para Recife.” 
 
Depoimento de Silvia Camurça (Abong/SOS Corpo), uma das participantes do evento: 
 
“É João Paulo porque ele é a radicalidade da democracia em Recife. É treze.” 
 
Fala de Aldo (Centro Sabiá), também um dos participantes: 
 
“João Paulo é participação popular. João Paulo é treze. Recife, ambiente sustentável.” 
 
Neire Silva (Etapas), participante, também faz depoimento: 
“João Paulo é a possibilidade de setores populares estar no poder. João Paulo treze.” 
 
Depoimento de Ana Farias (Casa da Mulher do Nordeste), uma das participantes: 
“Voto em João Paulo porque a proposta da democracia interessa diretamente às mulheres. João Paulo 
treze.” 
 
Dulcinéia Xavier (Coletivo Refazendo), presente no evento, diz: 
“João Paulo tem compromisso com a cidade. Vote treze.” 
 
Depoimento de Jaime Benvenuto (Gajop), participante: 
“Contra o autoritarismo que tem imperado na prefeitura, João Paulo treze.”  
 
Márcia Andrade (Centro Josué de Castro), uma das participantes, fala: 
“Votar em João Paulo treze é a certeza da democratização da cidade de Recife.” 
 
Renato Pinto (Centro Dom Hélder Câmara), diz: 
“Vote treze.” 
 
Nova cena 
Grupo de rappers canta jingle para João Paulo (ritmo de rapper): 
 
“Vamos mandar nossa mensagem em forma de rima 
Pra você, do outro lado, uma idéia positiva 
Pois, chegou a hora de tudo isso mudar 
João Paulo, na prefeitura, é treze e vamos lá 
Junto com o povo, decidindo, indo pra rua 
Mudando a cara da cidade e apoiando a cultura 
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Depositando o tempo, e vamos comemorar 
João Paulo é treze, é PT 
Vamos lá 
João Paulo é treze, PT 
Pra o Recife mudar 
É treze e vamos lá 
João Paulo é treze, é PT 
Recife vamos lá” 
 
Vinheta: Moça com bandeira de João Paulo e som de bateria 
 
Nova cena 
Entra o jingle ‘João Paulo, João Paulo, João Paulo é treze de coração...’, como fundo musical para as Imagens 
antigas de passeata, com Luciano e João Paulo em cima de carro aberto, com  braços para cima e punho 
fechado, rindo. Multidão cercando o carro com bandeiras dos partidos da coligação. Imagem de João Paulo 
com Lula, Luciano Siqueira e Luciana Santos (prefeita de Olinda) já em outra passeata, à noite. Militantes 
vibrando nas ruas. 
 
Vinheta: Frente de Esquerda do Recife (somente logomarca) 
 
Programa da Frente de Esquerda do Recife 
PGM 14 
Duração: 10’ 
Exibir dia 21/10/2000, à noite 
 
Vinheta: “Frente de Esquerda do Recife. João Paulo Prefeito. Vote e cobre depois.” (Som de bateria) 
 
Nova cena 
Fundo musical do jingle ‘João Paulo, João Paulo, João Paulo é treze de coração, o nosso guerreiro...’ Imagem 
de uma pipa no céu, vermelha e com o número treze em branco. Aparece João Paulo no meio do povo. 
Pessoas jogando papel picado pelas janelas e varandas dos prédios, durante a passagem de caminhada. 
Militantes acompanhando com bandeiras. Clima festivo. João Paulo, sempre rindo, acenando para o povo, 
sendo abraçado. A câmara foca em João Paulo, em close, e vai se sobrepondo à imagem dele a imagem de 
uma santa num altar ao ar livre, num local alto. Depois surge um cenário de mar, no horizonte, com o sol 
nascendo, um coqueiro, e vai surgindo a estrela da logomarca de João Paulo no horizonte.  
Finaliza com o jingle: 
“João Paulo é treze de coração 
O nosso guerreiro 
João Paulo é treze de coração 
A nossa esperança 
João Paulo é treze de coração 
O nosso guerreiro 
É treze de coração 
A nossa esperança” 
 
Nova cena 
 
Passeata das mulheres. Aparecem mulheres com  bandeiras lilás, com estrelas, bolas roxas, algumas com 
camisetas vermelhas com a logomarca de João Paulo. Imagem de João Paulo, no chão, no meio das mulheres, 
de terno completo. Aparecem mulheres pintando o rosto com o número treze, com o símbolo da mulher e 
estrela. Clima festivo, descontraído. Imagem de placa com os dizeres: ‘Violência não, Robertão.’  
 
Loc. (voz feminina): 
“Musas e guerreiras, mães e companheiras, as mulheres foram para a rua mostrar ao Recife que estão com 
João Paulo. Com a dignidade e o trabalho. A maquiagem especial revelou uma beleza difícil de esquecer. É o 
treze, brilhando nas faces das muitas idades.” 
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Depoimento de adolescente, na passeata: 
“Faz trinta anos já que eles estão comandando e a gente tem que mudar. A mudança vai começar agora e 
vocês vão ver, as mulheres e o Recife mudando.”      
 
Depoimento de outra mulher: 
“Porque é uma gestão democrática com a participação das mulheres que a gente quer pro Recife.” 
 
Loc. (continua): 
“A alegria com um futuro melhor inspirou brincadeiras, canto, dança e música. Festa completa para o futuro 
prefeito. Um passo firme para a vitória. As mulheres, João e o povo unidos, na Conde da Boa Vista, na 
Guararapes, no Pátio de São Pedro. O Recife avança para a vitória do povo.”  
  
Vinheta: Imagem de crianças no Parque da Jaqueira. Finaliza com João Paulo, rindo, com criança no 
colo. Som de bateria. 
 
Nova cena 
Imagem em preto e branco de duas mulheres e um homem sentados num terraço  (reprodução de imagem do 
programa eleitoral de Roberto Magalhães).  
 
Loc. (voz masculina): 
“É incrível como eles mentem, sem o menor constrangimento.” 
 
Loc. (continua): 
“A mentira.” (Palavra aparece em destaque na tela, com fundo preto)    
 
Loc. (continua): 
“O guia do PFL mostrou depoimento de pessoas que tentaram desmentir uma denúncia feita por uma líder 
comunitária contra Roberto Magalhães.” 
 
Loc. (continua): 
“A verdade” (escrito também na tela, com fundo preto) 
 
Loc. (continua): 
“As pessoas que participaram da armação, como testemunhas oculares, não estavam no local e nem no local 
do acontecimento. Estavam nas proximidades. Falso testemunho.” 
 
Loc. (continua):  
“A verdade” (também escrito na tela, com fundo preto) 
 
Depoimento de Ronaldo Santana, operador de sistema: 
“Agora é incrível como essas lideranças que não viram o fato vai para o guia dele comprovar uma coisa que 
não viu. Isso é um absurdo.” 
 
 Fala de Clóvis Mário Lima, líder comunitário dos Coelhos: 
 
“A Maria Helena não estava presente na URB no atp do incidente. Ela estava participando da Conferência 
Municipal de Assistente Social no mesmo horário.” 
 
A dona-de-casa Elaine de Oliveira diz também: 
“Duas lideranças que não têm respaldo nenhum no movimento popular, que estava uma no primeiro andar 
da URB Recife e a outra estava a mais de trezentos metros numa conferência de assistência social. Então, 
essas pessoas jamais poderiam vim em qualquer espaço dizer que estavam presente.” 
 
Novamente Clóvis Mário Lima fala: 
“Falso testemunho é crime e dá cadeia, Maria Helena. Respeite as lideranças sérias.” 
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Vinheta: Moça loura diz: “Vote no treze”. Aparece a bandeira um treze em destaque. Som de bateria. 
 
Nova cena 
Imagem colorida da comunidade de UR6, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. 
Pessoas nas ruas aglomeradas, casas pobres. Imagens de mulheres, homens e crianças na comunidade.  
 
Loc. (voz masculina): 
“Esta é a comunidade da UR6, onde João Paulo deu início a uma vida pública marcada pela competência, 
pela lisura e pela defesa dos direitos dos cidadãos. Sobretudo do mais humilde. Desde cedo, João Paulo 
participou ativamente de grupos da Igreja Católica e foi um dos criadores do Conselho de Moradores da 
UR6, onde ficou conhecido pelo trabalho em favor da comunidade.” 
 
Depoimento do pastor evangélico Ovídio Pereira: 
“Eu tive o privilégio de ser o vice-presidente, juntamente com ele, aqui da Associação dos Moradores da 
UR6. E durante o nosso mandato, dois anos, nós imprantamos aqui uma ação de melhoria para a 
comunidade. Nós queríamos dizer que sem ele nada do que fizemos aqui teríamos feito.” 
 
Depoimento de Risoneide Araújo, líder da comunidade Minha Deusa: 
“Junto com ele e a esposa dele, que a gente andou muito, muito mesmo, era pra Celpe, pra Prefeitura, pra 
Cohab, e graças a Deus hoje eu tenho o orgulho de abrir a boca e dizer que ele vale a pena ser o futuro 
prefeito de Recife.” 
 
Depoimento do presidente da Associação de Moradores da UR6, Adalberto Pereira: 
“Ele sempre se incorporou às lutas aqui da comunidade, junto à EMTU para baixar as tarifas de passagem 
do ‘anel B’ para o ‘anel A’, pra retirar um lixão que iam fazer aqui ao lado da da Vila da UR6, ele 
participou dessa luta conosco.” 
 
Loc. (continua): 
“A partir daí, surgiu uma grande parceria entre João Paulo e os moradores que juntos conseguiram vários 
benefícios. João Paulo recuperou para o município o posto de saúde da UR6, que havia sido vendido pela 
Prefeitura em 1979. Conseguiu a redução dos preços das passagens dos coletivos, da tarifa B para a tarifa A, 
a liberação de recursos para eletrificação e a construção de duzentos e cinqüenta casas na comunidade 
Minha Deusa.”  
 
Depoimento da dona-de-casa Iracema Maria Ramos: 
 
“Tenho minha casa hoje aqui graças a Deus, título de posse junto com o governo foi dele, a Celpe, Compesa, 
que nada disso a gente tinha, a gente sofria muito, era gambiarra, os carros vinha batia nos postes, 
derrubava tudo, a gente ficava sem energia, sofri muito, mas graças a Deus e João Paulo hoje, eu sou 
testemunha, porque João Paulo foi que me deu a minha casa, minha moradia.” 
 
Loc. (continua): 
“João Paulo também foi responsável pela construção de nove muros de arrimo, parte do acesso e do asfalto 
da ladeira até a UR6.” 
  
Depoimento da cabeleireira Rejane Maria de Santana: 
“As pessoas que falam mal de João Paulo é porque têm inveja. Muita inveja.”  
 
Outro depoimento do motorista Jair dos Santos: 
“Isso é uma calúnia que estão fazendo contra João Paulo.” 
 
Nova cena 
Imagens de caminhada de João Paulo com Lula (com camisa de João Paulo), Luciana Santos, em cima de 
carro aberto. Clima de vibração e euforia. Fundo musical do jingle ‘João Paulo é treze de coração...’.  
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Depoimento de João Paulo (cenário com fundo vermelho e estrelas brancas. João Paulo com camisa 
clara social e gravata vermelha e branca): 
 
“Estão querendo tratar a greve da Polícia Militar da mesma forma como conduziram a negociação. Com 
descaso. Sabiam da mobilização dos militares há muito tempo. Até tive a iniciativa de convocar os 
secretários de Administração e da Fazenda para uma audiência pública na Assembléia Legislativa. Eles 
recusaram. As reivindicações da PM são legítimas e justas. Mas a greve deste momento é inoportuna. Já me 
coloquei à disposição para formar uma comissão de deputados para mediar o conflito, como fizemos na 
última greve da categoria. O povo quer uma solução. Essa insegurança não pode continuar. A população não 
pode ser prejudicada.” 
 
Vinheta: “Vote João Paulo. Vote no treze.” (imagem de João Paulo e som de bateria) 
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Transcrição dos Programas 2004 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 01 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 18.08.2004 (Tarde) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Loc. (voz masculina): 
(Cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma camisa arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Ele vem 
caminhando e várias pessoas, homens e mulheres, caminhando logo atrás dele. O céu azul vai se fundindo em uma 
imagem sobreposta de mais pessoas e aparece uma mulher ao lado direito João Paulo, no alto, de camisa vermelha. No 
final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto de João Paulo que está sempre sorrindo.) 
“Está começando agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece um jornal (Diario de Pernambuco) com a manchete (capa) em negrito e em fonte grande: A estrela sobe (no “a” 
da palavra estrela, tem a estrela do PT). Logo abaixo dessas letras grandes, ainda na manchete, diz: JOÃO PAULO, EX-
OPERÁRIO, MULATO E POBRE, É O NOVO PREFEITO DO RECIFE. Abaixo dos dizeres, tem uma foto de João 
Paulo, sorrindo, com uma camisa vermelha e segurando uma faixa que apenas aparece um grande nome, PREFEITO, em 
amarelo. Esse jornal está como se estivesse no chão de asfalto preto, com um facho de luz que ilumina os dizeres maiores 
em negrito e a foto de João Paulo, manchete de capa: 
“João Paulo Lima e Silva, o primeiro ex-operário eleito prefeito da cidade do Recife”. 
 
Nova cena 
Apresentadora: 
A apresentadora aparece com uma camisa azul clara. Atrás dela está uma estrela amarela, da logomarca de João Paulo, e 
atrás da estrela um cenário com várias televisões, que formam a imagem de João Paulo no jornal (Diario de Pernambuco) 
da cena anterior. 
“Em 2000, João Paulo venceu a eleição mais disputada da história de nossa cidade, e assumiu a prefeitura levando a 
esperança de milhares de pessoas, e as dúvidas de outras. “Será que vai dar certo, será que ele vai realmente trabalhar 
para melhorar a vida das pessoas?” A resposta a gente vai ver a seguir”. 
 
Loc. (voz masculina) 
“Prevenção dos morros”. Nome branco com o fundo vermelho. 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
A repórter está perto de um muro de arrimo e encostas de morro, num local humilde. Ela está de terno azul claro e camisa 
branca por dentro.  
“Com João Paulo, as obras de contenção de encostas são realizadas o ano inteiro, chova ou faça sol. Em três anos e 
meio, já são mais de cinqüenta e quatro mil famílias beneficiadas”. 
 
Loc. (voz feminina) 
Nas imagens, aparecem pessoas (um homem e uma mulher) com roupas que indicam trabalhar na prefeitura, que estão 
fiscalizando as obras da construção dos muros de arrimo, e várias pessoas trabalhando na construção do muro.  
“A segurança aumentou, com o trabalho descentralizado das equipes e com monitoramento permanente da situação”. 
 
Nova cena 
Depoimento de Margarida Costa (Moradora – Alto José Bonifácio) 
Uma senhora está sentada em uma cadeira de madeira, que parecendo ser a sua própria casa.  
“Quando chegou a vez do prefeito João Paulo, que vieram aí para o Córrego de Euclides, né? Vieram aí para a rua da 
Tapa, e disseram que essa barreira aqui ia ser feita, aí eu chorei de emoção, acredita?”  
 
Nova cena 
João Paulo falando (como depoimento, em tom de conversa, intimidade) 
João Paulo veste blusa branca e apenas aparece o rosto dele, em focado. Ele está sentado e atrás dele aparecem folhas 
verdes, como um jardim. (João Paulo fala sem olhar para a câmera.) 
“O nosso trabalho nas áreas de morros, por exemplo, você ter dez mil e quinhentos pontos de pessoas, que não podem 
dormir a cada chuva...” 
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No corte rápido, na mesma cena, ele diz: “Então nós reduzimos de dez mil e quinhentos para quatro mil, então essa é uma 
alegria muito grande, né?! E alegria maior ainda quando nós chegarmos a zero”. (O rosto de João Paulo parece triste, seus 
olhos estão como se fossem chorar e ele engole seco, como se estivesse angustiado, no final ele abre um sorriso). 
 
Nova cena 
Apresentador (voz feminina) 
Apresentadora aparece, com a imagem das televisões da vista panorâmica da cidade do Recife. 
 “João Paulo fez importantes obras estruturais na nossa cidade, dá só uma olhada”. 
E continua apenas a voz da apresentadora, na qual mostra a Avenida Caxangá, a Ponte Gregório Bezerra, que se funde em 
pessoas andando perto do Canal do Cavouco, e imagens de cima do Rio Capibaribe, na sua margem, e que se funde em 
um teatro com várias pessoas (nas primeiras cadeiras têm pessoas com camisas vermelhas, e estas aplaudem políticos 
numa solenidade.) 
Com apenas a voz da apresentadora, enquanto aparece as descrições acima, ela diz: 
 “Ele reformou a Caxangá, está concluindo a paralela da Caxangá e a Ponte Gregório Bezerra, fez também a 
urbanização do Canal do Cavouco e mais de 2000 mil obras decididas no maior orçamento participativo do Brasil”. 
 
Apresentador (voz feminina): 
(As televisões ao fundo da apresentadora formam uma imagem de carros à noite, mostrando a inversão no trânsito. A 
estrela por trás da atriz continua o cenário, que fica um pouco mais acinzentado. E uma discreta linha vermelha aparece 
contornando as televisões na sua parte de baixo.   
“Outra importante realização de João Paulo foi a inversão do trânsito em Boa Viagem”. 
 
Depoimento de um empresário (Claudionor Pacheco) 
O empresário em sua empresa (loja). 
“Com a inversão do trânsito mudou bastante. Conquistamos mais clientes!” 
 
Depoimento de empresário (Ricardo Pinteiro) 
O empresário em sua própria loja. 
“Não só a mudança do trânsito, como também a retirada das Kombis, o trânsito era um inferno”. 
 
Nova cena 
Repórter (Homem) – Antônio Martins 
Cena externa. Repórter está próximo do Paço Alfândega, do lado do Rio Capibaribe. Na cena, várias pessoas caminham 
na rua. A cor amarela da fachada do Paço Alfândega predomina ao fundo. Repórter vestido com uma camisa social 
branca. 
“João Paulo também está trabalhando pela revitalização do centro da cidade, em parceria com empresários, são várias 
obras como esta no Cais da Alfândega.” 
Imagem mostrando o rio e o Cais. 
 
Nova imagem 
Depoimento de um empresário – Silvio Roberto 
O empresário está em uma loja de roupas.  
“Com a revitalização, o fluxo de gente no centro tem sido crescente”. 
 
Loc. (voz masculina) 
O nome “saúde” está na cor branca com o fundo vermelho, que tem a marca da estrela no lado direito do nome, mais ao 
fundo. 
“Saúde” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria. 
A repórter está perto de um hospital (maternidade), no qual está acabando de chegar na portaria uma ambulância do 
SAMU. Ela veste o mesmo terno azul e camisa branca por dentro.  
“A maternidade do Ibura beneficia com serviços de primeira qualidade, diversos bairros da região, mas João Paulo fez 
muito mais pela saúde”. 
 
Nova Cena 
Loc. (voz feminina):  
Médica usando o estetoscópio em um bebê, o examinado. 
Muda a cena para uma mulher que se vira para a câmera, com um bebê recém-nascido numa sala de berçário, com uma 
incubadora junto dela, e com uma enfermeira ao fundo, à direita. 
Muda a cena para uma outra mãe sentada com um bebê, na frente está um médico, numa consulta. 
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Muda a cena para uma médica, com uma mulher ao seu lado e uma outra mãe com o bebê no colo mamando, também 
recém-nascido. 
Muda a cena para uma rua aparentando ser de um lugar humilde, onde existe uma UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 
ALTO DOS COQUEIROS E CÓRREGO DA JAQUEIRA. Construído pela Prefeitura, com uma mãe de sombrinha azul e 
blusa amarela, chegando com uma criança de colo, à unidade. 
Legenda – Maternidades 
Muda a cena para uma dentista que está avaliando uma criança. 
Muda para um médico auscultando uma criança sentada na maca. 
Muda a cena para um outro dentista, cuidando de um adolescente.  
Legenda – 71 Postos de Saúde  
Muda para uma cena externa de uma agente de saúde caminhando por uma rua de um lugar humilde e acenando para uma 
pessoa que na cena não mostra. 
Muda a cena para uma agente de saúde visitando uma casa que aparenta ser de classe média baixa. Mulher com uma 
criança em seu colo. A mãe está entregando para a agente de saúde uma folha, na qual está escrito: Cartão da Criança. 
Muda a cena novamente para o dentista com o adolescente.  
Legenda – 148 equipes Saúde da Família. 
Muda a cena para o mesmo médico, auscultando uma criança sentada na maca.  
Muda a cena para uma médica auscultando um bebê. 
Muda a cena para uma médica medindo a barriga de uma mulher grávida. 
Legenda – 600 mil pessoas 
Muda a cena para uma sala que tem várias telefonistas em suas cabines, e uma delas atendendo o telefone. 
Muda a cena para quatro para-médicos, colocando um paciente dentro da ambulância.  
Muda a cena para uma tomada externa, onde aparece uma ambulância do SAMU em ação na rua.  
Muda a cena para dentro da ambulância com os para-médicos (mulher) fazendo os primeiros socorros em uma pessoa 
deitada na maca. 
Legenda – SAMU 24 horas.  
Em todas as cenas, a música ao fundo da locução é apenas instrumental do jingle de João Paulo de 2004: Já fez o que 
ninguém fez e vai fazer muito mais. 
“Foram reabertas as maternidades Barros Lima e Bandeira Filho. Construídos mais de setenta e um postos de saúde e 
implantadas cento e quarenta e oito novas equipes do Saúde da Família. Com isso, a cobertura desse programa na 
cidade, já alcança seiscentas mil pessoas, sem contar com a implantação do SAMU, um exemplo para o Brasil”. 
 
Nova cena 
João Paulo falando (como depoimento, em tom de conversa, intimidade) 
João Paulo veste blusa branca e apenas aparece o rosto dele, em focado. Ele está sentado e atrás dele aparecem folhas 
verdes, como um jardim. (João Paulo fala sem olhar para a câmera.) 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Reduzimos a mortalidade infantil em 25%, então fizemos um trabalho inédito no mundo, que é referência na ONU, do 
tratamento da filariose (expressão de preocupação). (A cena e cortada, mas continua com a mesma expressão). “Estamos 
com uma urgência de primeiro mundo, o SAMU, então estamos salvando vidas”.  
 
Loc. (voz masculina) 
“Educação” 

 
Nova cena 
Repórter Rose Maria. 
Cena externa. A repórter está perto de uma escola (Escola Municipal Josué de Castro), com várias crianças entrando no 
portão da escola, com fardas da prefeitura. 
“Esta foi uma das quarenta e uma escolas implantadas por João Paulo, além de outras cinqüenta e seis que foram 
reformadas, mas não foi só isso que João Paulo fez.” 
 
Loc. (voz feminina) 
Muda a cena para várias crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Muda a cena para dentro de uma escola com três crianças sentadas em uma mesa pequena, com a professora na sala. 
Legenda – Matrícula aos 6 anos  
Muda a cena para várias crianças em frente a computadores (aula de informática). 
Muda a cena para crianças jogando bola no pátio. 
Muda a cena para crianças merendando.  
Legenda – Bolsa Escola 
Muda a cena focalizando uma menina que amarra os cadarços o sapato. A cena mostra mais três meninas, que olham seus 
cadernos, todas com a farda da prefeitura. 
Legenda – Kit Aluno nos Trinques 
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Muda a cena para uma professora dando aula em uma sala. A professora está com uma blusa azul. 
“Ele antecipou a matrícula no ensino fundamental de sete para seis anos. Mais do que duplicou o Bolsa Escola 
municipal. Os cento e trinta e cinco mil alunos da rede hoje recebem material escolar e uniforme completo, e os 
professores todo apoio para aprender mais e ensinar melhor.” 
 
Nova cena  
Depoimento da Professora (Rosângela Francisca) 
A professora está dentro de uma escola e veste uma camisa de cor preto e branca.  
“A gente tem assinaturas de jornais, nos finais de semana, temos revista especializada em educação. Nós temos também 
as capacitações da prefeitura, o SBPC.”  
 
Nova cena  
Apresentadora (Mulher) 
A apresentadora está com uma blusa azul e o cenário atrás dela mostra um lugar, como uma casa de tijolos aparentes.  
“João Paulo teve coragem de enfrentar problemas que ninguém enfrentava as palafitas na Beira Rio, a Vila dos 
Morcegos, Brasília Teimosa.” 
 
Nova imagem 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma imagem das palafitas por cima das águas da beira-mar, em Brasília Teimosa (imagem congelada). Aparece 
muita sujeira. A imagem é em preto e branco, o tempo está como se estivesse nublado. 
O locutor, com voz dramática, e música ao fundo de suspense. 
 Legenda – Brasília Teimosa, ano de 2000. 
“Brasília Teimosa há mais de quarenta anos...” 
 A imagem vai se dissolvendo (imagem congelada), ainda em preto e branco.   
Nesta hora a voz do locutor tem tom de revolta. Quando o locutor fala a última palavra (“...sem cidadania...”), ele dá uma 
pausa.  
“... famílias viviam em palafitas, sem esperança, sem saúde, sem cidadania...” 
 Então aparece uma foto de João Paulo em cima de uma máquina escavadeira, (imagem congelada) ainda em preto e 
branco vai recebendo gradativamente o colorido normal da imagem, exaltando o amarelo da escavadeira. João Paulo está 
em pé nesta máquina, com um pé dentro e o outro fora da cabine de controle, ele está com uma feição de felicidade, e está 
com uma camisa azul e calça social, ao seu lado está um homem que controla a máquina, e ao fundo da imagem está como 
se tudo estivesse demolindo em entulhos. 
A voz do locutor neste momento é tomada por uma felicidade e alegria. A música neste momento e substituída por um 
ritmo de xaxado, do seu jingle : “que fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais”.  
 “...Só um prefeito teve coragem de fazer o que ninguém fez...” 
Após essa imagem, aparece a orla de Brasília Teimosa sendo fotografada do alto em seu comprimento, mostrando bem 
nítido a orla desocupada, com o muro de proteção para o mar não avançar e pessoas na areia que antes não aparecia por 
causa das palafitas que ocupavam esse espaço.  
O locutor exibe essa imagem com satisfação. 
“...o que era palafita virou praia...”  
Várias casas de Brasília Teimosa do alto, mostrando como ficou a nova orla. 
Legenda – Brasília Teimosa, Nova Orla. 
Vários trabalhadores, funcionários da Prefeitura, estão trabalhando em obras, como construções de casas. 
“E os antigos moradores vão ganhar casa própria, no bairro do Cordeiro.”  
Nova cena 
Depoimento de um metalúrgico - Inaldo de Oliveira  
Cena externa.  
“Quando eu vejo Brasília Teimosa da forma como está hoje, e sabendo que foi João Paulo, foi aquele peão que sempre 
estava do meu lado, como metalúrgico, nas fábricas, lutando e hoje como prefeito consegue mudar uma coisa dessas é da 
gente se emocionar.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento em intimidade) 18/08/2000 
João Paulo está de blusa branca e apenas aparece o rosto dele bem focado, ele está sentado e atrás dele é um lugar como 
um jardim.  
João Paulo fala todo esse discurso bem sereno e sério, porém, na última estrofe (quando ele fala que tem... o compromisso 
de continuar lutando...) ele fica muito sorridente e exalta felicidade.  
A música do seu jingle continua, agora um som mais baixo e também apenas instrumental.   
Legenda – Prefeito João Paulo 13.  
“E a minha felicidade vem daí, por quê? Porque nos conseguimos resolver o problema de milhares de pessoas, seja na 
saúde, seja na educação, seja na moradia, seja na área de saneamento, então tem um sofrimento muito grande ainda, 
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porque tem muitas pessoas ainda sofrendo na cidade. E acredito que esse sentimento me leva, e foi justamente a tomada 
da consciência política, enquanto tiver uma pessoa sofrendo no planeta eu tenho compromisso de continuar lutando para 
por fim nesse sofrimento.” 
 
Nova cena 
Várias cenas, que se movem muito rápido, de acordo com a música elas vão se modificando. 
Do Palácio das Princesas, do teatro Santa Isabel, do centro da cidade (várias pessoas caminhando nas ruas). 
Avenida Caxangá, Avenida Boa Viagem do alto. 
Três pessoas com roupas de frevo (dançando frevo). 
O prefeito na sala de reunião dele com vários secretários do governo, Luciano Siqueira ao seu lado esquerdo. 
João Paulo, de capacete e camisa social branca e gravata, em uma obra com várias pessoas trabalhando (predomínio da 
cor vermelha e branca). Ele observa uma planta de uma obra que está sendo construído. 
Vários tratores em uma rua. 
Mostrando médicos trabalhando com crianças recém-nascidas, em hospitais, imagens que já foram passadas nesse 
programa (agente de saúde em uma casa). 
Duas meninas (adolescentes) em frente a um trailer da prefeitura (recife.com.jovem), de informática para os jovens, que 
estão aprendendo informática.  
Ambulância chegando ao hospital (maternidade). 
As pontes da cidade do Recife.  
Dentistas cuidando de crianças. 
Imagem de uma família.  
Morros com muros de arrimo para a proteção de casas, com crianças brincando em suas escadarias. 
Crianças na escola. 
Coleta de lixo na cidade, com o caminhão passando na porta de casa. E os garis sorrindo no trabalho. 
Construção de casas com monitoramento. 
Imagem da Rua da Aurora revitalizada, com praças arborizadas, mostrando a imagem da Prefeitura ao fundo. 
João Paulo, de camisa vermelha, pega uma criança pequena no colo.  
Imagem de murros de arrimos sendo construídos. 
Mostra a Conselheiro Aguiar com o trânsito invertido. 
Criança merendando. 
Pessoas da terceira idade fazendo aula na Academia da Cidade, projeto da prefeitura, com uma professora da prefeitura 
dando aula.  
CEASA, várias pessoas comprando e vendendo mercadorias, focalizando peixes enormes em um balcão de um senhor. 
Paço Alfândega, com sua enorme fachada amarela com detalhes pretos, pessoas caminhando na calçada. 
Fonte de água, iluminada, grande, com um casal de namorados olhando para ela. 
SAMU atendendo algum chamado pela rua. 
Aparece um “JÁ” de fonte grande, branco, com o fundo vermelho e várias marcas d`águas de estrelas, e ele vai surgindo 
na superfície da tela. Em seqüência, aparece o “FEZ”, em seqüência o “O”, “QUE”, “NINGUÉM”, “FEZ” e o “VAI” do 
fundo para a superfície da tela, e logo em seguida o “FAZER”, “MUITO”, “MAIS”.  
E no final aparece a logomarca da campanha de João Paulo. 
 
Fundo musical dessas imagens é com o jingle de campanha de João Paulo 
Menino espia só como está nossa cidade 
Reparando de verdade Recife tá bem melhor 
O frevo tá bem tocado, o passo tem marcação  
O caminho já tá certo, toque em frente seu João 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
 
 Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
As crianças na escola, mais saúde pro povão 
Palafita virou casa, o morro tem proteção 
Tá ficando nos trinques todo mundo pode ver  
O Recife tem mudado, porque conta com João. 
 
João Paulo cuidou da gente? 
FOI SIM, SIM SENHOR 
O João mostrou que faz! 
FAZ, FAZ, FAZ! 
 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais! 
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1º turno – ANO 2004 
Título: 02 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 18.08.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Loc. (voz masculina) 
O nome está em branco com fonte grande, e o fundo é preto. 
O Locutor fala serenamente, mas deixa clima de suspense. 
Legenda – RECIFE, 29 DE OUTUBRO DE 2000. 
“Recife, 29 de outro de 2000”. 
 
Nova cena. 
João Paulo em cima de um carro (Strada), acenando para as pessoas, ao seu lado está Humberto Costa. Logo atrás vem 
uma carreata, com várias bandeiras vermelhas. Um homem vem correndo ao lado do carro em que João Paulo está em pé, 
com uma bandeira na mão, e a camisa vermelha da campanha de João Paulo. Todos indicam comemorar a vitória de João 
Paulo. (imagem da campanha de 2000) 
Aparecem cenas de comemorações, João Paulo a pé abraçando várias pessoas. Aparece o jornal que tem como manchete a 
noticia: BRILHA A ESTRELA DE JOÃO PAULO, noticia do Jornal do Commercio, que tem também foto de João Paulo 
na capa, com as duas mãos dadas a duas pessoas ao alto (como uma corrente, mostrando a vitória), com um chapéu de 
sertanejo, sorrindo e comemorando sua vitória, e dezenas de pessoas ao redor. Então essa imagem vai se fundindo com a 
de um homem, rindo e olhando para o céu, com vários papéis caindo do alto, comemorando com uma mão para cima, e a 
outra segurando uma bandeira vermelha, vestindo uma camisa vermelha. Volta a aparecer João Paulo, rindo, acenando de 
um carro.  
Em todos os momentos, muita euforia e o nome de João Paulo sendo pronunciado várias e várias vezes: 
“JOÃO PAULO! JOÃO PAULO! JOÃO PAULO!”  
Esta imagem é substituída pela do Carlos Nascimento, da Globo, dando a notícia: 
“João Paulo, candidato do PT, é o novo prefeito do Recife, capital de Pernambuco.” 
Legenda – Eleições 2000 
 
Nova cena (Eleições de 2000) 
João Paulo com Ariano Suassuna e várias pessoas cantam: Madeira do Rosarinho. Com muita emoção. Todos estão 
trajando vermelho e com vários adesivos colados nas blusas. 
“O nosso bloco e de fato campeão, e se aqui estamos...” 
A cena é substituída por um grupo de mulheres dançando e pulando, com adesivos nos rotos e bandeiras, com trajes 
vermelhos, apenas uma delas com uma camisa amarela. Com barulhos de buzinas de motos. 
Uma criança, com a camisa de João Paulo, que está sentada no pescoço do pai, grita o nome de João Paulo. 
Uma imagem não nítida, aparece sobreposta a essa, aparece o Repórter Evaristo Filho, da Globo, falando: “João Paulo é 
o novo prefeito”.  Imagem do jornal Folha de Pernambuco, com uma manchete: “JOÃO PAULO VENCE GUERRA DAS 
URNAS”. A foto da capa traz João Paulo com um chapéu de sertanejo com a bandeira de Pernambuco em seu contorno, 
em um palanque (Marco Zero) com milhares de pessoas embaixo, segurando bandeiras.    
 
Nova cena 
Centenas de pessoas no Marco Zero, com várias bandeiras, gritando o nome de João Paulo. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Novamente aparece o jornal Diario de Pernambuco, com a manchete (capa) com o título em negrito e em fonte 
grande: A estrela sobe (no “a” da palavra estrela, tem a estrela do PT). Logo abaixo dessas letras grandes, ainda na 
manchete diz: JOÃO PAULO, EX-OPERÁRIO, MULATO E POBRE, É O NOVO PREFEITO DO RECIFE. 
Abaixo dos dizeres tem uma foto de João Paulo, sorrindo, com uma camisa vermelha e segurando uma faixa que 
apenas aparece um grande nome, PREFEITO, em amarelo.  
“João Paulo Lima e Silva, o primeiro ex-operário, mulato e pobre, eleito prefeito da cidade do Recife”. 
 
Nova cena 
 As próximas cenas, rápidas, são acompanhadas por uma música cantada pelo um grupo pernambucano Fred Zeroquatro 
Aparece uma cena de um pôr-do-sol atrás de alguns prédios. 
Carros à noite trafegando. 
Fonte de águas. 
Grupo musical cantando, no centro da cidade, com pessoas caracterizadas com roupas típicas do frevo, sombrinha de 
frevo, estandarte, alfaia, passista. 
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Pontos da cidade do Recife à noite. 
Novamente o grupo musical. 
Ponte de Ferro pela manhã, com os carros transitando, e um guarda-sol lembrando uma sombrinha de frevo (mesmas 
cores). 
Novamente o grupo musical. 
Ponte do Recife pela manhã, com ônibus trafegando. 
Novamente o grupo musical. 
Criança na escola  
Barco no rio. 
Ceasa 
Duas mulheres, como se fossem operárias civis, de capacete, ao lado de casa em construção. Estão sorrindo. 
Avenida Caxangá 
Homens construindo casas 
Passista (homem) dançando frevo com sua sombrinha 
A orla de Brasília Teimosa revitalizada 
Meninos correndo perto do Canal do Cavouco. 
Cidade do Recife vista do alto, com suas pontes e rios. 
 
Música que acompanha as imagens (música com ritmo mangue): 
Eu sou do Recife, eu amo o Recife, eu quero o Recife cada vez melhor 
Recife tranqüilo, Recife na paz, Recife de todos nós. 
Recife, Recife, Recife nação, Recife guerreira 
Recife, Recife, Recife que canta, Recife esperança 
Recife que teve a coragem de fazer a mudança. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Uma foto em preto e branco de João Paulo como parlamentar, de paletó, com um microfone e o outro braço levantado. 
Rosto com expressão de seriedade. 
“Antes de ser prefeito, João Paulo foi duas vezes deputado estadual...” 
Outra foto de João Paulo em preto e branco (bem mais novo), com um microfone na mão, e uma bandeira do PT, ao lado 
dele. 
“...fundador do PT e ex-líder sindical...” 
Foto em preto e branco de João Paulo (já adulto) e sua família. A imagem de João Paulo na foto fica colorida.  
“...uma trajetória de coerência, de um homem que é filho do seu Manuel Messias, cobrador de ônibus, e da dona Maria 
de Lurdes, bordadeira.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento)(Olhar indireto) 
João Paulo está de blusa branca e apenas aparece o rosto dele em close. Mesma cena com local feito jardim.  
“Papai fazia tudo para nós não termos dificuldades né?! Mamãe bordava, e quando a coisa apertava mesmo, papai se 
desempregava, às vezes ela lavava roupa para poder ter algum dinheiro.”  
 
Nova cena 
Depoimento da irmã de João Paulo (Maria de Fátima) 
Ela está em uma sala de estar, com uma blusa rosa, e uma estrela do PT no peito (broche). 
Enquanto ela descreve essa cena do passado, são mostradas fotos de quando o João Paulo era criança com seus irmãos. 
Fundo musical lento. 
“Ele sempre deu prioridades para os menores. Vamos dizer de um pedaço de carne maior, aí dividia, ele sempre ficava 
com o menor, e deixava o maior para a gente.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Nome João Paulo líder sindical em branco com o fundo preto. 
“João Paulo, líder sindical.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento, mesmo local, de jardim. Olhar para outro interlocutor, não a câmera) 
João Paulo, gesticulando, diz: 
“Às vezes você chegava na porta de uma fábrica, a empresa irregular sem pagar hora-extra, com salário atrasado, você 
chegava o cara botava o revolver assim, em cima da mesa.” 
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Nova cena 
Depoimento de um metalúrgico aposentado (Antonio Prazeres) 
Ele aparece, como se estivesse em uma praça, de camisa branca, já tem cabelos brancos. 
“O patrão quando sabia que era João Paulo que ia para a mesa de negociação, o sindicato patronal daqui do Estado de 
Pernambuco, chamaria advogado de fora. Os daqui não dominavam o companheiro João Paulo porque ele tinha rapidez 
no raciocínio e firmeza no que estava negociando.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento, novamente nas cenas de jardim, tom intimista e olhar indireto) 
 “Todos ganhamos com isso, porque a organização dos trabalhadores ficou respeitada, as empresas agora conversam 
com os trabalhadores, tenta buscar um diálogo e isso antes não tinha na verdade.” 
 
Nova cena  
Loc. (voz masculina) 
A voz do locutor tem um tom de suspense e terror, acompanhada de um fundo musical de suspense.  
Legenda – SÍTIO GRANDE, MAIO DE 1992. 
Neste momento aparecem cenas de João Paulo enfrentando uma policia armada com seus escudos, o empurrado. Logo 
depois aparece ele deitado no chão, gritando de dor, como de estivesse com algum ferimento grave. Imagem em preto e 
branco.(Cena de uma ocupação na Imbiribeira) 
“Deputado Estadual, João Paulo briga pelo direito de moradia de 2000 famílias e é vitima da brutalidade do governo da 
época...” 
 “...ele teve costelas fraturadas, o pulmão perfurado, mas essa luta não foi em vão.” 
 
Nova cena 
Depoimento de um morador de Sítio Grande (Huster Ferreira) 
 “O pior quem levou foi ele, né?! Mas graças a ele nós ainda estamos aqui com nossa casa e posto de saúde.” 
 
Nova cena  
Loc. (voz masculina) 
Legenda - JOÃO PAULO, PAI DE FAMÍLIA. 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento, no mesmo local de jardim) 
Quando ele conta a história, de como ele conheceu a esposa (Jeane), vai aparecendo fotos em preto e branco do casamento 
dele.  
“Em oito meses eu namorei, noivei e casei com Jeane, aí tive logo dois filhos, João Paulo e Helder, e agora o Pedro, que 
tá com sete anos.” 
 
Nova cena 
Depoimento da mulher de João Paulo (Luzia Jeanne) 
Ela está sentada em uma poltrona, veste um terninho azul com uma camisa branca por dentro, bem produzida, ao seu lado 
está seu filho. Enquanto ela fala vai aparecendo cenas do cotidiano de João Paulo, em sua casa, com ele e a mulher 
ensinando tarefa ao Pedro. 
“E o filho do coração que a gente precisava ter e está aqui feliz da vida com o pai, acompanhando todos os passos do 
pai, é uma experiência muito boa para a gente.” 
 
Nova cena  
Loc. (voz masculina) 
Nome com letras grandes em branco com um fundo preto que vem do fundo da tela para a superífície. 
O fundo musical lembra uma música de batidas, como se fosse de percussão. 
“João Paulo prefeito do Recife.” 
Legenda – JOÃO PAULO, PREFEITO. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Várias cenas de João Paulo como gestor: 
Mostrando cenas dele sem o casaco do paletó, camisa branca e capacete; 
Em uma obra João Paulo com Lula. 
Essas imagens em preto e branco.  
Com uma senhora de meia idade, conversando em cima de várias tábuas, como se fosse uma demolição de casas para a 
construção de novas. 
Vários moradores de rua 
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“Ao assumir a prefeitura, João Paulo enfrentou problemas acumulados a décadas, moradores de ruas e de palafitas...” 
Outras imagens em colorido. Fundo musical com música agitada. 
Mostra João Paulo e Lula inaugurando (João e Lula descobrem uma Placa) um conjunto residencial chamado Conjunto da 
Torre. 
Dona de casa varrendo como se fosse seu apartamento novo. 
Legenda - Conjunto Residencial da Torre. 
“...ganharam moradia digna.” 
Aparece a central da SAMU para os chamados, e várias ambulâncias do SAMU em um pátio fora enfileiradas. 
Legenda – SAMU 24 horas. 
“Na saúde o investimento próprio triplicou...” 
Mulher que acaba de ter um recém-nascido sendo visitada pela médica e por João Paulo. 
Agente de saúde visitando em casa. 
Legenda – Saúde da Família. 
“...levando serviço a cada vez mais recifenses.” 
Meninos brincando de bola no pátio da escola. 
Menina merendando na escola 
Legenda – Bolsa escola municipal 
A educação abriu portas à inclusão social...” 
Professores em um anfiteatro assistindo a uma palestra. 
Legenda – 2000 novos professores 
“...e 2000 novos professores foram contratados.” 
Morros sendo construídos muros de arrimo, com vários homens da prefeitura trabalhando.  
Legenda – Contenção de encostas. 
“Nos morros, o trabalho de contenção passou a ser feito o ano todo.” 
 Carros no trafego a noite e em outra cena de manha. 
“O trânsito está melhorando com novas obras e transporte regulamentar, tudo isso João Paulo fez...” 
João Paulo e Jarbas conversando e rindo. Depois João Paulo e Palocci, sentados em uma poltrona, conversando. 
João Paulo e Lula andando na rua. 
“Dialogando, fazendo parcerias, a maior delas com a população...” 
Mostra meninos correndo nas margens do Canal do Cavouco, e logo depois novos prédios, estilo COAHB construídos, 
depois uma imagem de uma criança sorrindo. 
Aparece a orla de Brasília Teimosa sendo fotografada do alto em seu cumprimento, mostrando bem nítido a orla 
desocupada, com o muro de proteção para o mar não avançar e pessoas na areia que antes não aparecia por causa das 
palafitas que ocupavam esse espaço. 
 Legenda – Mais de duas mil obras 
“...foram realizadas mais de duas mil obras...” 
Aparece uma palestra em teatro.  
Legenda – Orçamento Participativo. E legenda num quadro expositor diz: RECIFE CAPITAL NACIONAL DA 
PARTICIPACÂO POPULAR 
“...num maior orçamento participativo do Brasil.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma moradora do conj. Habitacional da Torre (Cristiana Maria) 
Ela aparenta estar na sua nova casa.  
“João Paulo, ele prometeu que ia dar esse conjunto habitacional para gente, e ele deu, ele cumpriu.” 
 
Nova cena  
Depoimento de Margarida Costa (Moradora – Alto José Bonifácio) 
 “Ninguém tinha auxílio moradia antes. (A cena é cortada). Ninguém tinha fardamento, a pessoa tinha que comprar tudo 
isso né?!” 
 
Nova cena  
Depoimento de um metalúrgico – (Inaldo de Oliveira)  
 “Eu era criança já existia, quando eu vejo Brasília Teimosa da forma como está hoje, e sabendo que foi João Paulo, foi 
aquele peão que sempre estava do meu lado, como metalúrgico, nas fábricas, lutando e hoje como prefeito consegue 
mudar uma coisa dessas e da gente se emocionar.” 
 
Nova cena  
João Paulo falando (Depoimento) (Mesmo depoimento intimista, em fragmento) 
A música do seu jingle continua, agora um som mais baixo e também apenas instrumental.  
“E a minha felicidade vem daí, por quê? Porque nos conseguimos resolver o problema de milhares de pessoas, seja na 
saúde, seja na educação, seja na moradia, seja na área de saneamento, então tem um sofrimento muito grande ainda, 
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porque tem muitas pessoas ainda sofrendo na cidade. E acredito que esse sentimento me leva, e foi justamente a tomada 
da consciência política, enquanto tiver uma pessoa sofrendo no planeta eu tenho compromisso de continuar lutando para 
por fim nesse sofrimento.” 
 
Nova cena 
Várias cenas, que se movem muito rápido, de acordo com a música elas vão se modificando. 
Do Palácio das Princesas, do teatro Santa Isabel, do centro da cidade (várias pessoas caminhando nas ruas). 
Avenida Caxangá, Avenida Boa Viagem do alto. 
Três pessoas com roupas de frevo (dançando frevo). 
O prefeito na sala de reunião dele com vários secretários do governo, Luciano Siqueira ao seu lado esquerdo. 
João Paulo, de capacete e camisa social branca e gravata, em uma obra com várias pessoas trabalhando (predomínio da 
cor vermelha e branca). Ele observa uma planta de uma obra que está sendo construída. 
Vários tratores em uma rua. 
Mostrando médicos trabalhando com crianças recém-nascidas, em hospitais, imagens que já foram passadas nesse 
programa (agente de saúde em uma casa). 
Duas meninas (adolescentes) em frente a um trailer da prefeitura (recife.com.jovem), de informática para os jovens, que 
estão aprendendo informática.  
Ambulância chegando ao hospital (maternidade). 
As pontes da cidade do Recife.  
Dentistas cuidando de crianças. 
Imagem de uma família.  
Morros com muros de arrimo para a proteção de casas, com crianças brincando em suas escadarias. 
Crianças na escola. 
Coleta de lixo na cidade, com o caminhão passando na porta de casa. E os garis sorrindo no trabalho. 
Construção de casas com monitoramento. 
Imagem da Rua da Aurora revitalizada, com praças arborizadas, mostrando a imagem da Prefeitura ao fundo. 
João Paulo, de camisa vermelha, pega uma criança pequena no colo.  
Imagem de murros de arrimos sendo construídos. 
Mostra a Conselheiro Aguiar com o trânsito invertido. 
Criança merendando. 
Pessoas da terceira idade fazendo aula na Academia da Cidade, projeto da prefeitura, com uma professora da prefeitura 
dando aula.  
CEASA, várias pessoas comprando e vendendo mercadorias, focalizando peixes enormes em um balcão de um senhor. 
Paço Alfândega, com sua enorme fachada amarela com detalhes pretos, pessoas caminhando na calçada. 
Fonte de água, iluminada, grande, com um casal de namorados olhando para ela. 
SAMU atendendo algum chamado pela rua. 
Aparece um “JÁ” de fonte grande, branco, com o fundo vermelho e várias marcas d`águas de estrelas, e ele vai surgindo 
na superfície da tela. Em seqüência, aparece o “FEZ”, em seqüência o “O”, “QUE”, “NINGUÉM”, “FEZ” e o “VAI” do 
fundo para a superfície da tela, e logo em seguida o “FAZER”, “MUITO”, “MAIS”.  
E no final aparece a logomarca da campanha de João Paulo. 
 
Fundo musical dessas imagens (jingle) 
Menino espia só como está nossa cidade 
Reparando de verdade Recife ta bem melhor 
O frevo ta bem tocado, o passo tem marcação  
O caminho já ta certo, toque em frente seu João 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
 
 Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
As crianças na escola, mais saúde pro povão 
Palafita virou casa, o morro tem proteção 
Ta ficando nos trinques todo mundo pode ver  
O Recife tem mudado, porque conta com João. 
 
João Paulo cuidou da gente? 
FOI SIM, SIM SENHOR 
O João mostrou que faz! 
FAZ, FAZ, FAZ! 
 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais! 
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1º turno – ANO 2004 
Título: 04 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 20.08.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Depoimento de Luciano Siqueira 
Ele está de terno, com um cenário ne fundo azul que vai do claro até o azul escuro. 
Legenda – Luciano Siqueira. Vice-Prefeito. 
O tom que Luciano usa é de desabafo e revolta. 
“O guia eleitoral foi criado para que você conheça melhor os candidatos e suas propostas, mas já começaram as 
agressões e o descompromisso com a verdade. O programa do deputado Cadoca de maneira desinformada, agressiva e 
deselegante, tenta culpar o Prefeito João Paulo pela violência no Recife, ele constrange assim o governador Jarbas, 
responsável pelas policias civil e militar, a prefeitura tem ajudado, tanto que Jarbas tem elogiado o trabalho de João 
Paulo nessa área. Esse programa sério nós vamos mostrar ao longo dos nossos programas, para que você possa então 
saber a diferença dos candidatos. João Paulo Recife conhece, e sabe que nele pode confiar.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. No final da 
cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Está começando agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças, que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Repórter mulher, do helicóptero: 
 “Estamos sobrevoando o Recife para ver melhor como as obras de João Paulo estão mudando a nossa cidade. Olha só 
como estão os morros.” 
 
Nova cena  
Repórter Rose Maria. 
 “Com João Paulo as obras de contenção de encostas são realizadas o ano inteiro, chova ou faça sol. Em três anos e 
meio já são mais de cinqüenta e quatro mil famílias beneficiadas”. 
 
Loc. (voz feminina) 
Nas imagens aparecem pessoas (um homem e uma mulher) com roupas que indicam trabalhar na prefeitura, que estão 
fiscalizando as obras da construção dos muros de arrimo, e várias pessoas trabalhando na construção do muro.  
“A segurança aumentou, com o trabalho descentralizado das equipes e com monitoramento permanente da situação”. 
 
Nova cena 
Repórter mulher 
Repórter está sobrevoando o Recife. 
“João Paulo reformou a Caxangá, novo corredor para os ônibus e o trânsito bem melhor.” 
 
Nova cena  
Loc. (voz feminina) 
E continua apenas a voz da apresentadora, na qual mostra a Avenida Caxangá, de cima, com o trânsito organizado. E 
continua apenas a voz da apresentadora, na qual mostra a Avenida Caxangá, a Ponte Gregório Bezerra, que se funde em 
pessoas andando perto do Canal do Cavouco, e imagens de cima do Rio Capibaribe na sua margem, e que se funde em um 
teatro com várias pessoas que nas primeiras cadeiras tem pessoas com camisas vermelhas.  
Legendas – Caxangá reformada, Paralela da Caxangá, Ponte Gregório Bezerra, Canal do Cavouco. 
“Além da Caxangá ele construiu a paralela da Caxangá, e está concluindo a Ponte Gregório Bezerra, fez também a 
urbanização do Canal do Cavouco e mais de 2000 mil obras decididas no maior orçamento participativo do Brasil”. 
  
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela de cima do helicóptero, mostra de cima Boa Viagem. 
 “Ali a gente vê Boa Viagem, com a inversão o trânsito ficou bem melhor.” 
 
Nova Cena  
Depoimento de um empresário (Claudionor Pacheco) 
O empresário em sua empresa (loja). 
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“Com a inversão do trânsito mudou bastante. Conquistamos mais clientes!” 
 
Depoimento de empresário (Ricardo Pinteiro) 
O empresário em sua própria loja. 
“Não só a mudança do trânsito, como também a retirada das Kombis, o trânsito era um inferno”. 
 
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Em imagem aérea, mostra a maternidade do Ibura. 
“A maternidade do Ibura que João Paulo entregou esse ano.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria. 
A repórter está perto de um hospital (Maternidade), no qual está acabando de chegar na portaria uma ambulância que 
parece ser a do SAMU. Ela está vestida com o mesmo terno azul e camisa branca por dentro. 
“A maternidade do Ibura beneficia com serviços de primeira qualidade, diversos bairros da região, mas João Paulo fez 
muito mais pela saúde”. 
 
Nova Cena 
Loc. (voz feminina) 
Médica usando o estetoscópio em um bebê, o examinado. 
Muda a cena para uma mulher que se vira para a câmera com um bebê recém-nascido numa sala de berçário, com uma 
incubadora junto dela, e com uma enfermeira ao fundo a direita. 
Muda a cena para uma outra mãe sentada com um bebê sendo examinado por um médico.  
Muda a cena para uma médica, com uma mulher a seu lado e uma outra mãe com o bebê no colo, amamentando.   
Muda a cena para uma rua aparentando ser de um lugar humilde, onde existe uma UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 
ALTO DOS COQUEIROS E CÓRREGO DA JAQUEIRA.  
Legenda – Maternidades 
Muda a cena para uma dentista que está avaliando uma criança. 
Muda para um médico auscultando uma criança sentada na maca.  
Muda a cena para um outro dentista cuidando de um adolescente.  
Legenda – 71 Postos de Saúde  
Muda para uma cena externa de uma agente de saúde caminhando por uma rua. 
Muda a cena para uma agente de saúde visitando uma casa que aparenta ser de classe média baixa.  
Muda a cena novamente para o dentista.  
Legenda – 148 equipes Saúde da família. 
Muda a cena para o mesmo médico auscultando uma criança sentada na maca.  
Muda a cena para uma médica auscultando um bebê. 
Muda a cena para uma médica medindo a barriga de uma mulher grávida. 
Legenda – 600 mil pessoas 
Muda a cena para uma sala que tem várias telefonistas em suas cabines, e uma delas atendendo ao telefone. 
Muda a cena para quatro para-médicos colocando um paciente dentro da ambulância, e colocando uma bomba de oxigênio 
nele. 
Muda a cena para uma cena externa onde aparece uma ambulância do SAMU em ação na rua, em movimento. 
Muda a cena para dentro da ambulância com os para-médicos (mulher) fazendo os primeiros socorros em uma pessoa 
deitada na maca. 
Legenda – SAMU 24 horas.  
Em todas as cenas a música ao fundo da locução, apenas instrumental e a da campanha de João Paulo de 2004: Já fez o 
que ninguém fez e vai fazer muito mais. 
“Foram reabertas as maternidades Barros Lima e Bandeira Filho. Construídos mais de setenta e um postos de saúde e 
implantadas cento e quarenta e oito novas equipes do Saúde da Família, com isso, a cobertura desse programa na 
cidade, já alcança seiscentos mil pessoas, sem contar com a implantação do SAMU um exemplo para o Brasil”. 
 
Nova cena  
Repórter (Mulher) 
Ela sobrevoa e mostra o Cais da Alfândega.  
“Olha gente, o Cais da Alfândega ficou lindo!”  
 
Nova cena 
Repórter (Homem) – Antônio Martins 
Cena externa. Repórter está próximo do Paço Alfândega, do lado do Rio Capibaribe. Na cena várias pessoas caminham na 
rua. A cor amarela da fachada do Paço Alfândega predomina ao fundo.  
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“João Paulo também está trabalhando pela revitalização do centro da cidade, em parceria com empresários, são várias 
obras como está no Cais da Alfândega.” 
Imagem mostrando o rio e o Cais. 
 
Nova cena  
Loc. (voz masculina)  
Ele narra e mostra imagem da Rua Nova, Duque de Caxias, Imperatriz e depois mostra uma Igreja. 
“O prefeito reformou as Ruas Nova, Duque de Caxias e Imperatriz. E está investindo no patrimônio histórico.”  
 
Nova cena  
Depoimento de um empresário – Silvio Roberto 
O empresário está em uma loja de roupas. 
 “Com a revitalização, o fluxo de gente no centro tem sido crescente”. 
 
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela sobrevoando mostra o Bairro do Coque, com um rio bem amarelo e várias casas. 
 “E aqui o Bairro do Coque, onde fica uma das novas escolas construídas por João Paulo.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria. 
Cena externa. A repórter está perto de uma escola (Escola Municipal Josué de Castro), com várias crianças entrando no 
portão da escola, com fardas da prefeitura. 
“Essa foi uma das quarenta e uma escolas implantadas por João Paulo, além de outras 56 que foram reformadas, mas 
não foi só isso que João Paulo fez.” 
 
Loc.(voz feminina) 
Muda a cena para várias crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Muda a cena para dentro de uma escola com 3 crianças sentadas em uma mesa pequena, com a professora.  
Muda a cena para crianças na sala de aula fazendo tarefas. 
Legenda – Matrícula aos 6 anos  
Muda a cena para várias crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Muda a cena para crianças jogando bola no pátio. 
Muda a cena para crianças merendando.  
Legenda – Bolsa Escola 
Muda a cena focalizando uma menina, que amarra os cadarços. Depois ela aparece sentada com mais 3 meninas, que 
olham seus cadernos, todas com a farda da prefeitura. 
Legenda – Kit Aluno nos Trinques 
Muda a cena para uma professora dando aula numa sala.  
“Ele antecipou a matrícula no ensino fundamental de sete para seis anos. Mas do que duplicou o Bolsa Escola municipal. 
Os cento e trinta e cinco mil alunos da rede hoje recebem material escolar e uniforme completo, e os professores todo 
apoio para aprender mais e ensinar melhor.” 
 
Nova cena  
Repórter (Mulher) 
Ela mostra do helicóptero o conjunto COAHB, todos bem coloridos do alto. 
 “Ali o conjunto da torre onde vivem ex-moradores da Beira Rio, um exemplo do que João Paulo está fazendo pela 
habitação.” 
E assim ela continua mostrando outro conjunto residencial (Poeirão) casas. 
“Olha lá, já pronto, o Conjunto do Poeirão entregue por João Paulo.” 
Cena em que aparece agora mostrando ainda homens trabalhando na construção de casas populares. 
“E aqui no Cordeiro está a obra que vão ficar os antigos moradores das palafitas de Brasília Teimosa. E por falar nisso 
vamos ver como está ficando Brasília Teimosa?” 
 
Nova cena  
Repórter (Mulher) 
Ela mostra Brasília Teimosa do alto, com a nova orla. 
 “Olha como está diferente praia nova, Avenida... É Brasília Teimosa. João Paulo prometeu e cumpriu.”  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
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“Se a gente já viu coisa boa ao longo desses quatro anos, então de preparem que nós vamos no mínimo multiplicar por 
quatro o que nos fizemos nesses quatro anos de governo.”   
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma imagem de João Paulo trabalhando com seus assessores em uma mesa com várias pessoas.  
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO – no alto da tela ao lado fica a imagem congelada. 

• Construção da Via Mangue (Avenida sem pedágio e ecológica, para resolver em definitivo o problema do 
trânsito na Zona Sul). 

Primeira etapa: 9,5 milhões recursos garantidos. 
• Capibaribe Melhor (48 milhões de dólares para retirar 2 mil palafitas, obras de saneamento, urbanização e novos 

parques). 
Aprovado pelo Banco Mundial 
• Prometrópole (54 milhões para saneamento e urbanização na bacia do Beberibe).  
Recursos Garantidos. 
• Saúde (Mais 100 postos do  Saúde da Família, levando atendimento a toda a população carente). 
23 milhões. Recursos Garantidos. 
• Educação (Mais 15 Escolas em tempo integral, onde as crianças estudam o dia inteiro, aprendem mais e ficam 

longe das ruas). 
12 milhões. Recursos Garantidos. 
Todos os tópicos são lidos pelo locutor. 
 

Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento)(olhar indireto) 
Ele está de paletó, sentado em uma sala. 
O tom dele é sério todo o tempo. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Para nos termos uma idéia da dimensão desse projeto só o Via Mangue, o Prometrópoles e o Capibaribe Melhor vão 
gerar em torno de 60 mil novos empregos em nossa cidade. Tudo isso e mais esse 60 mil pessoas trabalhando pra cidade 
vai elevar e muito a qualidade de vida de todos nos, e isso de pobres e ricos.”  
 
Nova cena  
Várias cenas, com o fundo musical do jingle da campanha. 
Fonte de águas.  
Médica usando o estetoscópio em um bebê, o examinado. 
A orla de Brasília Teimosa revitalizada 
Muda a cena para duas adolescentes em frente de computadores (aula de informática). 
Criança merendando 
Aparece um “JÁ” de fonte grande, branco, com o fundo vermelho e várias marcas d`água de estrelas, e ele vai do fundo 
do centro se aproximando na superfície da tela. Em seqüência, aparece o “FEZ”, com a mesma intensidade da palavra 
anterior, em seqüência o “O”, “QUE”, “NINGUÉM”, “FEZ”. Depois o  “VAI”, e logo em seguida o “FAZER”, 
“MUITO”, “MAIS”.  
E no final aparece a logomarca da campanha de João Paulo.     
 
Fundo musical dessas imagens (jingle) 
O João Paulo cuidou da gente, 
O João mostrou que faz... 
 
 Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 

  
1º turno – ANO 2004 
Título: 05 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 23.08.2004 (TARDE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) Imagem de João Paulo João Paulo, trajando uma camisa branca, arregaçada nos braços, com uma 
gravata vermelha, caminhando em uma rua calçada, com o céu azul claro, logo atrás dele estão várias pessoas, homens e 
mulheres. O céu que ainda predomina o azul vai se fundindo em uma imagem sobreposta de mais pessoas e uma aparece 
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uma mulher do lado de João Paulo no lado direito, no alto, de camisa vermelha. No final da cena, ainda caminhando, se 
foca apenas no rosto de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Está começando agora, o programa do prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Repórter mulher 
Uma repórter, usando blusa rosa e calça jeans está entrando em um helicóptero, o motorista ajustando os botões da nave, 
cujo não tem porta de embarque, ou seja, não e fechada dos lados. O helicóptero sobe com ela. 
O tom usado pela repórter é de felicidade. 
“Estamos sobrevoando o Recife para ver melhor como as obras de João Paulo estão mudando a nossa cidade. Olha só 
como estão os morros.” 
 
Repórter Rose Maria. 
A repórter está perto de um muro de arrimo e encostas de morro, em local humilde.  
“Com João Paulo as obras de contenção de encostas são realizadas o ano inteiro, chova ou faça sol. Em três anos e meio 
já são mais de 54 mil famílias beneficiadas”. 
 
Loc. (voz feminina) 
Nas imagens aparecem pessoas (um homem e uma mulher) com roupas que indicam trabalhar na prefeitura, que estão 
fiscalizando as obras da construção dos muros de arrimo, e várias pessoas trabalhando na construção do muro.  
“A segurança aumentou, com o trabalho descentralizado das equipes e com monitoramento permanente da situação”. 
 
Nova cena 
Repórter mulher 
Repórter está sobrevoando o Recife. 
“João Paulo reformou a Caxangá, novo corredor para os ônibus e o trânsito bem melhor.” 
 
Nova cena  
Loc. (voz masculina) 
E continua apenas a voz da apresentadora, na qual mostra a Avenida Caxangá de cima, com o trânsito organizado. E 
continua apenas a voz da apresentadora, na qual mostra a Avenida Caxangá, a Ponte Gregório Bezerra, que se funde em 
pessoas andando perto do Canal do Cavouco, e imagens de cima do Rio Capibaribe na sua margem, e que se funde em um 
teatro com várias pessoas que nas primeiras cadeiras tem pessoas com camisas vermelhas.  
Legendas – Caxangá reformada, Paralela da Caxangá, Ponte Gregório Bezerra, Canal do Cavouco. 
“Alem da Caxangá, ele construiu a paralela da Caxangá, e está concluindo a Ponte Gregório Bezerra, fez a urbanização 
do Canal do Cavouco e mais de 2000 mil obras decididas no maior orçamento participativo do Brasil”. 
  
 
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela de cima do helicóptero, mostra de cima Boa Viagem. 
 “Ali a gente vê Boa Viagem, com a inversão o trânsito ficou bem melhor.” 
 
Nova Cena  
Depoimento de um empresário (Claudionor Pacheco) 
O empresário em sua empresa (loja). 
“Com a inversão do trânsito mudou bastante. Conquistamos mais clientes!” 
 
Depoimento de empresário (Ricardo Pinteiro) 
O empresário em sua própria loja. 
“Não só a mudança do trânsito, como também a retirada das Kombis, o trânsito era um inferno”. 
 
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela de cima do helicóptero mostra a maternidade do Ibura, diz: “A maternidade do Ibura que João Paulo entregou este 
ano.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria. 
A repórter está perto de um hospital (Maternidade), no qual está acabando de chegar na portaria uma ambulância que 
parece ser a do SAMU.  
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“A maternidade do Ibura beneficia, com serviços de primeira qualidade, diversos bairros da região, mas João Paulo fez 
muito mais pela saúde”. 
 
Nova Cena 
Loc. (voz feminina)  
Médica usando o estetoscópio em um bebê, o examinado. 
Muda a cena para uma mulher que se vira para a câmera, com um bebê recém-nascido numa sala de berçário, com uma 
incubadora junto dela, e com uma enfermeira ao fundo, à direita. 
Muda a cena para uma outra mãe sentada com um bebê, na frente está um médico, numa consulta. 
Muda a cena para uma médica, com uma mulher ao seu lado e uma outra mãe com o bebê no colo mamando, também 
recém-nascido. 
Muda a cena para uma rua aparentando ser de um lugar humilde, onde existe uma UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 
ALTO DOS COQUEIROS E CÓRREGO DA JAQUEIRA. Construído pela Prefeitura, com uma mãe de sombrinha azul e 
blusa amarela, chegando com uma criança de colo, à unidade. 
Legenda – Maternidades 
Muda a cena para uma dentista que está avaliando uma criança. 
Muda para um médico auscultando uma criança sentada na maca. 
Muda a cena para um outro dentista, cuidando de um adolescente.  
Legenda – 71 Postos de Saúde  
Muda para uma cena externa de uma agente de saúde caminhando por uma rua de um lugar humilde e acenando para uma 
pessoa que na cena não mostra. 
Muda a cena para uma agente de saúde visitando uma casa que aparenta ser de classe média baixa. Mulher com uma 
criança em seu colo. A mãe está entregando para a agente de saúde uma folha, na qual está escrito: Cartão da Criança. 
Muda a cena novamente para o dentista com o adolescente.  
Legenda – 148 equipes Saúde da Família. 
Muda a cena para o mesmo médico, auscultando uma criança sentada na maca.  
Muda a cena para uma médica auscultando um bebê. 
Muda a cena para uma médica medindo a barriga de uma mulher grávida. 
Legenda – 600 mil pessoas 
Muda a cena para uma sala que tem várias telefonistas em suas cabines, e uma delas atendendo o telefone. 
Muda a cena para quatro para-médicos, colocando um paciente dentro da ambulância.  
Muda a cena para uma tomada externa, onde aparece uma ambulância do SAMU em ação na rua.  
Muda a cena para dentro da ambulância com os para-médicos (mulher) fazendo os primeiros socorros em uma pessoa 
deitada na maca. 
Legenda – SAMU 24 horas.  
Em todas as cenas, a música ao fundo da locução é apenas instrumental do jingle de João Paulo de 2004: Já fez o que 
ninguém fez e vai fazer muito mais. 
“Foram reabertas as maternidades Barros Lima e Bandeira Filho. Construídos mais de setenta e um postos de saúde e 
implantadas cento e quarenta e oito novas equipes do Saúde da Família. Com isso, a cobertura desse programa na 
cidade, já alcança seiscentas mil pessoas, sem contar com a implantação do SAMU, um exemplo para o Brasil”. 
 
Nova cena  
Repórter (Mulher) 
Ela sobrevoa e mostra o Cais da Alfândega, e o Rio em baixo, com o mar logo atrás.  
 “Olha gente o Cais da Alfândega ficou lindo!”  
 
Nova cena 
Repórter (Homem) – Antônio Martins 
Cena externa. Repórter está próximo do Paço Alfândega, do lado do Rio Capibaribe. Na cena várias pessoas caminham na 
rua. A cor amarela da fachada do Paço Alfândega predomina ao fundo.  
“João Paulo também está trabalhando pela revitalização do centro da cidade, em parceria com empresários, são várias 
obras como está no Cais da Alfândega.” 
 
Nova cena  
Loc. (voz masculina)  
Ele narra e mostra imagem da Rua Nova, Duque de Caxias, Imperatriz e depois mostra uma Igreja. 
“O prefeito reformou as Ruas Nova, Duque de Caxias e Imperatriz. E está investindo no patrimônio histórico.”  
 
Nova cena  
Depoimento de um empresário – Silvio Roberto 
O empresário está em uma loja de roupas 
 “Com a revitalização, o fluxo de gente no centro tem sido crescente”. 
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Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela sobrevoando mostra o Bairro do Coque.  
“E aqui o Bairro do Coque, onde fica uma das novas escolas construídas por João Paulo.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria. 
Cena externa. A repórter está perto de uma escola (Escola Municipal Josué de Castro), com várias crianças entrando no 
portão da escola, com fardas da prefeitura. 
“Esta foi uma das quarenta e uma escolas implantadas por João Paulo, além de outras cinqüenta e seis que foram 
reformadas, mas não foi só isso que João Paulo fez.” 
 
Loc.(voz feminina) 
Muda a cena para várias crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Muda a cena para dentro de uma escola com 3 crianças sentadas em uma mesa pequena, com a professora.  
Muda a cena para crianças na sala de aula fazendo tarefas. 
Legenda – Matrícula aos 6 anos  
Muda a cena para várias crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Muda a cena para crianças jogando bola no pátio. 
Muda a cena para crianças merendando.  
Legenda – Bolsa Escola 
Muda a cena focalizando uma menina, que amarra os cadarços. Depois ela aparece sentada com mais 3 meninas, que 
olham seus cadernos, todas com a farda da prefeitura. 
Legenda – Kit Aluno nos Trinques 
Muda a cena para uma professora dando aula numa sala.  
“Ele antecipou a matrícula no ensino fundamental de sete para seis anos. Mas do que duplicou o Bolsa Escola municipal. 
Os cento e trinta e cinco mil alunos da rede hoje recebem material escolar e uniforme completo, e os professores todo 
apoio para aprender mais e ensinar melhor.” 
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela mostra do helicóptero o conjunto COAHB, todos bem coloridos do alto. 
Depois mostra mais de perto, do chão, um conjunto residencial todo organizado.  
“Ali o Conjunto da Torre, onde vive ex-moradores da Beira Rio, um exemplo do que João Paulo está fazendo pela 
habitação.” 
E assim ela continua mostrando outro conjunto residencial (Poeirão) casas. 
“Olha lá, já pronto, o Conjunto do Poeirão entregue por João Paulo.” 
Cena em que aparece agora mostrando ainda homens trabalhando na construção de casas populares, cena de baixo já 
mostradas anteriormente. 
“E aqui no Cordeiro está a obra que vão ficar os antigos moradores das palafitas de Brasília Teimosa. E por falar nisso 
vamos ver como está ficando Brasília Teimosa?” 
 
Nova cena  
Repórter (Mulher) 
Ela mostra Brasília Teimosa do alto, com a nova orla. 
 “Olha como está diferente praia nova, Avenida... É Brasília Teimosa. João Paulo prometeu e cumpriu.”  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está de paletó, sentado em uma sala. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Se a gente já viu coisa boa ao longo desses quatro anos, então se preparem que nós vamos no mínimo multiplicar por 
quatro o que nos fizemos nesses quatro anos de governo.”   
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma imagem de João Paulo tratando com seus assessores em uma mesa com várias pessoas. 
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO – no alto da tela ao lado fica a imagem congelada. 

• Construção da Via Mangue (Avenida sem pedágio e ecológica, para resolver em definitivo o problema do 
trânsito na Zona Sul). 

Primeira etapa: 9,5 milhões recursos garantidos. 
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• Capibaribe Melhor (48 milhões de dólares para retirar 2 mil palafitas, obras de saneamento, urbanização e novos 
parques). 

Aprovado pelo Banco Mundial 
• Prometrópole (54 milhões para saneamento e urbanização na bacia do Beberibe).  
Recursos Garantidos. 
• Saúde (Mais 100 postos do Saúde da Família, levando atendimento a toda a população carente). 
23 milhões. Recursos Garantidos. 
• Educação (Mais 15 Escolas em tempo integral, onde as crianças estudam o dia inteiro, aprendem mais e ficam 

longe das ruas). 
12 milhões. Recursos Garantidos. 
(Todos os tópicos são lidos pelo locutor.) 
 

Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está de paletó, sentado em uma sala. O tom dele é sério todo o tempo. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Para nós termos uma idéia da dimensão desse projeto só o Via Mangue, o Prometrópoles e o Capibaribe Melhor vão 
gerar em torno de 60 mil novos empregos em nossa cidade. Tudo isso e mais esse 60 mil pessoas trabalhando pra cidade 
vai elevar e muito a qualidade de vida de todos nós, e isso de pobres e ricos.”  
 
Nova cena  
Várias cenas, que se movem muito rápido, de acordo com a música elas vão se modificando. 
Do Palácio das Princesas, do teatro Santa Isabel, do centro da cidade (várias pessoas caminhando nas ruas). 
Avenida Caxangá, Avenida Boa Viagem do alto. 
Três pessoas com roupas de frevo (dançando frevo). 
O prefeito na sala de reunião dele com vários secretários do governo, Luciano Siqueira ao seu lado esquerdo. 
João Paulo, de capacete e camisa social branca e gravata, em uma obra com várias pessoas trabalhando (predomínio da 
cor vermelha e branca). Ele observa uma planta de uma obra que está sendo construída. 
Vários tratores em uma rua. 
Mostrando médicos trabalhando com crianças recém-nascidas, em hospitais, imagens que já foram passadas nesse 
programa (agente de saúde em uma casa). 
Duas meninas (adolescentes) em frente a um trailer da prefeitura (recife.com.jovem), de informática para os jovens, que 
estão aprendendo informática.  
Ambulância chegando ao hospital (maternidade). 
As pontes da cidade do Recife.  
Dentistas cuidando de crianças. 
Imagem de uma família.  
Morros com muros de arrimo para a proteção de casas, com crianças brincando em suas escadarias. 
Crianças na escola. 
Coleta de lixo na cidade, com o caminhão passando na porta de casa. E os garis sorrindo no trabalho. 
Construção de casas com monitoramento. 
Imagem da Rua da Aurora revitalizada, com praças arborizadas, mostrando a imagem da Prefeitura ao fundo. 
João Paulo, de camisa vermelha, pega uma criança pequena no colo.  
Imagem de murros de arrimos sendo construídos. 
Mostra a Conselheiro Aguiar com o trânsito invertido. 
Criança merendando. 
Pessoas da terceira idade fazendo aula na Academia da Cidade, projeto da prefeitura, com uma professora da prefeitura 
dando aula.  
CEASA, várias pessoas comprando e vendendo mercadorias, focalizando peixes enormes em um balcão de um senhor. 
Paço Alfândega, com sua enorme fachada amarela com detalhes pretos, pessoas caminhando na calçada. 
Fonte de água, iluminada, grande, com um casal de namorados olhando para ela. 
SAMU atendendo algum chamado pela rua. 
Aparece um “JÁ” de fonte grande, branco, com o fundo vermelho e várias marcas d`águas de estrelas, e ele vai surgindo 
na superfície da tela. Em seqüência, aparece o “FEZ”, em seqüência o “O”, “QUE”, “NINGUÉM”, “FEZ” e o “VAI” do 
fundo para a superfície da tela, e logo em seguida o “FAZER”, “MUITO”, “MAIS”.  
E no final aparece a logomarca da campanha de João Paulo. 
 
Fundo musical dessas imagens (jingle) 
Menino espia só como está nossa cidade 
Reparando de verdade Recife ta bem melhor 
O frevo ta bem tocado, o passo tem marcação  
O caminho já ta certo, toque em frente seu João 
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O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
 
 Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
As crianças na escola, mais saúde pro povão 
Palafita virou casa, o morro tem proteção 
Ta ficando nos trinques todo mundo pode ver  
O Recife tem mudado, porque conta com João. 
 
João Paulo cuidou da gente? 
FOI SIM, SIM SENHOR 
O João mostrou que faz! 
FAZ, FAZ, FAZ! 
 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais! 
 
Nova cena 
Apresentador (Homem) – Antônio Martins 
O cenário tem uma estrela de cor amarela do PT, que dela só se vê as pontas. Aparece uma manchete que diz: “Sempre 
que preciso da ajuda do prefeito João Paulo (PT), que é meu adversário, ele teve me ajudado.” 
Antes de ele acabar a frase, a imagem das televisões muda e aparece uma manchete do Jornal do Commercio, de Jarbas 
Vasconcelos, governador de Pernambuco.  
“Estão tentando responsabilizar o prefeito João Paulo pela insegurança no Recife, mas o governador Jarbas com quem 
João Paulo tem trabalhado em parceria pensa diferente.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece um jornal.   
Legenda – Governador Jarbas Vasconcelos. Jornal do Commercio 19.06.2004. 
“O prefeito João Paulo me ajuda. Quando eu quero qualquer coisa na área de segurança a gente senta, conversa, 
articula-se, faz as coisas. Quando eu preciso do prefeito do Recife ele tem me ajudado.” 
O texto destaca: 
AJUDA (e em negrito no jornal). 
“O prefeito João Paulo, que do PT, me ajuda. Quando eu quero qualquer coisa na área de segurança, a gente senta, 
conversa, articula-se, faz as coisas. O que um prefeito que não tem um poder de policia (somente União e Estados tem), 
pode fazer? Apenas se ajustar, discutir com a sociedade e com os governos da União e dos Estados. E procurar ajudar, 
fazendo um trabalho integrado. Nesse aspecto, quando eu preciso do prefeito do Recife, que é meu adversário, ele tem me 
ajudado.” 
 
Nova cena 
Apresentador (Homem) – Antônio Martins 
“Até o governador Jarbas sabe, João Paulo está fazendo sua parte na prevenção a violência.” 
 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 06 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 23.08.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela está em um cenário que o fundo é vermelho. Ela diz: 
“O Recife inteiro pode assistir no programa de Cadoca, uma reportagem sobre o que seria a verdade em Brasília 
Teimosa. O programa mostrava depoimentos supostamente verdadeiros de moradores do bairro, com claro objetivo de 
atacar o trabalho do prefeito João Paulo. Vamos rever trechos do programa?” 
 
Nova cena 
Loc.(voz feminina)(Imagens do programa de Cadoca) 
Aparece uma imagem distorcida de uma mulher (Socorro dos Santos), em um barraco bem humilde. Depois ela aparece 
lavando roupas em um quintal de chão batido. O tom musical e de suspense. 
Legenda – Imagens exibidas no guia eleitoral de Cadoca (20.08.04). 
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Loc.(voz feminina): 
“Em Brasília Teimosa, o sonho de ter a casa própria para quem saiu das palafitas, virou um pesadelo”  
A entrevistada, Socorro dos Santos, fala:  
“A gente já espera um ano a construção das casas, a poucos dias do guia eleitoral e até aqui nada.” 
 
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela está em um cenário vermelho.   
“Nossa equipe foi até Brasília Teimosa apurar os fatos e encontrou as pessoas entrevistadas no programa de Cadoca. 
Uma delas, é dona Socorro dos Santos. Descobrimos com tristeza que o depoimento dela foi comprado. Constrangida 
com o que houve, envergonhada diante dos seus vizinhos e da comunidade inteira, ela decidiu revelar os detalhes da 
farsa em que se deixou envolver.” 
 
Nova cena 
Apenas o nome A FARSA de branco com o fundo preto, com um tom de terror, um toque do piano. 
 
Nova cena 
Depoimento da ex-moradora de palafita – Brasília Teimosa (Socorro dos Santos) 
Aparece dona Socorro dos Santos  (Ela faz um depoimento denunciando que foi comprada pelo programa de Cadoca. 
“A primeira pessoa que entrou em contato comigo foi Dra. Martha e através dela, ela disse (começa um extenso 
diálogo):” 
“Eu vou lhe encaminhar para Berenice, que é esposa de Cadoca. 
Então quando eu entrei na sala dela, de Berenice, ela já sabia o que se passava ao meu redor, eu até fiquei surpresa pela 
maneira dela saber tanto de mim, e eu saber tão pouco né? Ela foi logo perguntando a mim como é que eu estava. 
Então eu disse que estava indo, ai ela disse: Você quer sair no guia de Cadoca? Aí eu perguntei: Fazendo o que? 
Aí ela disse: Não, você vai simplesmente vai falar lá das palafitas. Aí eu disse: Falar o que? Falar que você está contra a 
obra, a orla marítima, que era pra ser construído primeiro as casas, não sei o que...Eu ainda digo: Mas ele não está 
pagando o auxílio moradia? (eu ainda frisei isso) João Paulo não ta pagando o auxílio moradia?E ela disse: Ele está 
pagando o auxilio moradia, mas é justo? E justo ele está pagando o auxilio moradia? Não era melhor as casas não? 
Eu digo: Claro que era melhor as casas né, mas ele falou que eu acho que agora no começo do ano a gente vai receber 
as casas da gente. Ai foi quando veio a proposta que eles poderiam me ajudar, economicamente e juridicamente com a 
posição do meu filho, e se ele ganhasse eu teria meu emprego e meu filho mais velho.” 
Aqui a cena e cortada e novamente reaparece dona Socorro. Ela continua o depoimento: 
“O que me levou mais a aceitar foi justamente o fato de eu ter um filho tuberculoso dentro do presídio sem ter condições, 
nem jurídica, nem financeira para ajudar ele.” 
 
Nova cena 
Aparece o nome A VERDADE. de branco com o fundo preto. O tom musical e de suspense. 
 
Nova cena 
Depoimento da ex-moradora de palafita – Brasília Teimosa (Socorro dos Santos) 
 Aparece dona Socorro dos Santos, com uma blusa azul, muito menos abatida como aparecera no programa de Cadoca. 
Neste depoimento ela se mostra revoltada pelo acontecido e muito triste com sua situação atual, por causa de seu filho 
preso e doente. e por ter sido instrumento de uma farsa. 
 “A gente mesmo das palafitas, a gente que viveu ali o drama da beira-mar, da maré alta, na gestão de João Paulo eu 
senti que ele olhou mas pela gente. Que para ele a gente era humano. (Corta a cena rapidamente)Minha mãe morou a 
trinta anos, aliás quarenta anos dentro de Brasília Teimosa nenhum governo que passou deu o direito a minha mãe ter 
uma casa, minha mãe morreu sem ter direito uma moradia, e eu posso dizer, eu vou morrer, mas eu vou ter uma moradia 
digna, porque o governo que ta ai, João Paulo que ta ai, vai me da isso. (Corta a cena novamente) Eu não fui vendida, eu 
fui usada, é diferente. Você ser vendida é uma coisa, você é um objeto, não, eu fui usada. Só isso que eu tenho para 
dizer.”  
 
Nova cena 
Repórter (Mulher): 
 “Outras pessoas apresentadas no guia de Cadoca também revelaram que foram enganadas pela equipe do candidato. 
Vamos ouvir o que elas têm a dizer.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma ex-moradora de palafita – Brasília Teimosa (Josefa da Silva) 
 “Se eu soubesse que era para Cadoca eu não ia, porque quem tirou as palafitas foi João Paulo né? Com tudo isso ele 
está dando o auxílio- moradia, pouco, mas está dando, para a gente pagar o quarto, eu não ia ser contra ele e ser a favor 
de Cadoca. Cadoca não fez nada por mim!” 
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Nova cena 
Depoimento de uma ex-moradora de Palafita – Brasília Teimosa (Socorro Pereira) 
 “Se eu soubesse que era dele, desse Cadoca, eu não tinha nem ido, mas eu não sabia.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma ex-moradora de Palafita – Brasília Teimosa (Conceição Pereira) 
 “Eu achei erradíssimo isso que fizeram com nós. Hoje já chegaram aqui de novo eu botei para correr, porque aqui...Eu 
acho assim que João Paulo fez muita coisa pela a gente.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Declaração) 
João Paulo de paletó e a gravata vermelha, com uma expressão séria, não vista nos outros programas passados. (Olhando 
para a câmera).  
 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Desde cedo demarquei o meu campo político, a luta operária, a defesa dos trabalhadores, o combate contra todas as 
desigualdades sociais. Para defender o que eu acredito nunca tive medo de enfrentar os poderosos. Entrei nessa 
campanha com a mesma disposição que eu sempre tive, mas quero advertir os meus adversários, para que a campanha 
continue no campo administrativo e político, manipular o sofrimento dos que mais precisam, tentando atingir a mim e ao 
meu governo, isso eu não vou aceitar, vou repetir, respeite o sofrimento das pessoas. Quando busquei o apoio do 
presidente Lula para retirar as palafitas de Brasília teimosa, nascia ali, o compromisso entre o prefeito do Recife e o 
presidente do país, em trabalhar em parceria e para salvar vidas em primeiro lugar, essa era a grande urgência, salvar 
vidas. As famílias retiradas das palafitas passaram a receber o auxílio moradia, enquanto suas casas estão sendo 
construídas como parte de um grande projeto de inclusão social. Nós fizemos em menos de 2 anos o que essas forças 
políticas que sempre governaram Recife, não fizeram em quarenta, as mesmas forcas agora lança mão de todos os 
recursos para tentar voltar o poder, mas pode ter certeza, vamos continuar trabalhando, com a mesma determinação de 
sempre para melhorar a vida das pessoas em nossa cidade. “ 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 07 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 25.08.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela está em um cenário que o fundo é um vermelho bem escuro e uma estrela na cor cinza no alto da tela. O que também 
aparece são as coligações do lado esquerdo do vídeo.  
“O Recife inteiro pode assistir no programa de Cadoca, uma reportagem sobre o que seria a verdade em Brasília 
Teimosa. O programa mostrava depoimentos supostamente verdadeiros de moradores do bairro, com claro objetivo de 
atacar o trabalho do prefeito João Paulo. Vamos rever trechos do programa?” 
 
Nova cena 
Loc.(voz feminina) 
Aparece uma imagem que tem como moldura de grossa largura a cor preta, deixando essa imagem bem ao centro. O que 
aparece nestas imagens as cenas do programa de Cadoca. O tom musical e de suspense. 
 
Legenda – Imagens exibidas no guia eleitoral de Cadoca  
Loc.(voz feminina): 
 “Em Brasília Teimosa, o sonho de ter a casa própria para quem saiu das palafitas, virou um pesadelo”  
A entrevistada, Socorro dos Santos, fala: “A gente já espera um ano a construção das casas, a poucos dias do guia 
eleitoral e até aqui nada.” 
 
Nova cena 
Repórter (Mulher): 
 “Nossa equipe foi até Brasília Teimosa apurar os fatos e encontrou as pessoas entrevistadas no programa de Cadoca. 
Uma delas e dona Socorro dos Santos, descobrimos, com tristeza, que o depoimento dela foi comprado. Constrangida 
com o que houve, envergonhada diante dos seus vizinho e da comunidade inteira, ela decidiu revelar os detalhes da farsa 
em que se deixou envolver.” 
 
Nova cena 
Apenas o nome A FARSA. 
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Nova cena 
Depoimento da ex-moradora de palafita – Brasília Teimosa (Socorro dos Santos) 
Aparece dona Socorro dos Santos, com uma blusa azul, muito menos abatida como aparecera no programa de Cadoca. 
Neste depoimento ela se mostra revoltada pelo acontecido e muito triste com sua situação atual, por causa de seu filho 
preso e doente. e por ter sido instrumento de uma farsa. 
 “A gente mesmo das palafitas, a gente que viveu ali o drama da beira-mar, da maré alta, na gestão de João Paulo eu 
senti que ele olhou mas pela gente. Que para ele a gente era humano. (Corta a cena rapidamente)Minha mãe morou a 
trinta anos, aliás quarenta anos dentro de Brasília Teimosa nenhum governo que passou deu o direito a minha mãe ter 
uma casa, minha mãe morreu sem ter direito uma moradia, e eu posso dizer, eu vou morrer, mas eu vou ter uma moradia 
digna, porque o governo que ta ai, João Paulo que ta ai, vai me da isso. (Corta a cena novamente) Eu não fui vendida, eu 
fui usada, é diferente. Você ser vendida é uma coisa, você é um objeto, não, eu fui usada. Só isso que eu tenho para dizer. 
“O que me levou mais a aceitar foi justamente o fato de eu ter um filho tuberculoso dentro do presídio sem ter condições, 
nem jurídica, nem financeira para ajudar ele.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma líder comunitária (Maria Tenório) 
 “Na luta de Brasília Teimosa quem mexer com morador, mexe com todos. Então todos os moradores estão do lado de 
Socorro porque sabe que ela merece respeito.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma moradora da Brasília Teimosa (Cleide Pimenta) 
 “Nós estamos com Socorro né?! Porque ela faz parte da história de Brasília Teimosa e nos não vamos deixar... 
Abandoná-la.” 
 
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
 “Outras pessoas apresentadas no guia de Cadoca, também revelaram que foram enganadas pela equipe do candidato. 
Vamos ouvir o que elas têm a dizer.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma ex-moradora de Palafita – Brasília Teimosa (Socorro Pereira) 
 “Se eu soubesse que era dele, desse Cadoca eu não tinha nem ido, mas eu não sabia.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma ex-moradora de palafita – Brasília Teimosa (Josefa da Silva) 
 “Se eu soubesse que era para Cadoca eu não ia, porque quem tirou as palafitas foi João Paulo né?!” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina)Cena externa.  
“E no Cordeiro, ex-moradores das palafitas de Brasília Teimosa, já participam da construção da casa própria.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
Cena externa.  
“A gente acompanha aqui os alunos de Brasília Teimosa, além de estar erguendo as suas próprias casas, é nesse chão 
firme no Bairro do Cordeiro, que eles estão encontrando a base para uma construção mais sólida do respeito, da 
cidadania e da sua alto estima.”  
 
Nova cena 
Depoimento de uma ex-moradora de Palafitas – Brasília Teimosa (Ranuzia Cristiana) 
 “E muito bom, porque e uma oportunidade também que a gente está recebendo né? E a gente está fazendo um curso...”. 
 
Nova cena  
Depoimento de uma professora (Tereza Nascimento) 
 “E com a capacitação, eles vão ter direito, e ter condições de trabalhar e sair dessa renda-mínima a que eles recebem 
para poder estudar, e poder sobreviver de maneira digna.” 
 
Nova cena 
Depoimento da ex-moradora de palafita – Brasília Teimosa (Nadjane da Silva) 
As cenas que aparecem e da construção das casas no Cordeiro, com as pessoas construindo suas próprias casas. 
Legenda – Operação Trabalho.   
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“Quem tá dentro, tá vendo, tá sabendo da verdade, tá sabendo como e que se deve fazer e isso e que é importante, porque 
quando chegar lá fora que perguntarem? Como é? A casa está saindo mesmo? E a gente vai dizer: Claro que tá, por que 
você não participou? Para você ver realmente que tá saindo.”  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Declaração) 
João Paulo com um paletó e a gravata vermelha. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Desde de cedo demarquei o meu campo político, a luta operária, a defesa dos trabalhadores, o combate contra todas as 
desigualdades sociais. Para defender o que eu acredito nunca tive medo de enfrentar os poderosos. Entrei nessa 
campanha com a mesma disposição que eu sempre tive, mas quero advertir os meus adversários, para que a campanha 
continue no campo administrativo e político, manipular o sofrimento dos que mais precisam, tentando atingir a mim e ao 
meu governo, isso eu não vou aceitar, vou repetir, respeite o sofrimento das pessoas! Quando busquei o apoio do 
presidente Lula para retirar as palafitas de Brasília teimosa, nascia ali, o compromisso entre o prefeito do Recife e o 
presidente do país, em trabalhar em parceria e para salvar vidas em primeiro lugar, essa era a grande urgência, salvar 
vidas. As famílias retiradas das palafitas passaram a receber o auxilio moradia, enquanto suas casas estão sendo 
construídas como parte de um grande projeto de inclusão social. Nós fizemos em menos de 2 anos o que essas forças 
políticas que sempre governaram Recife, não fizeram em quarenta, as mesmas forças agora lançam mão de todos os 
recursos para tentar voltar o poder, mas pode ter certeza, vamos continuar trabalhando, com a mesma determinação de 
sempre para melhorar a vida das pessoas em nossa cidade.”  
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 08 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 27.08.2004 (TARDE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
Aparece um nome bem grande VERDADE, como carimbo.   
 
 “VERDADE” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma professora moradora de Brasília Teimosa (Celeste Mendonça) 
 “Cadoca mexeu com a dignidade do povo de Brasília Teimosa. Se Fala que é a pessoa certa para dirigir essa cidade, 
como a gente começa com mentira? Sem ser verdadeiro, enrolando, e mais uma vez, eu torno a dizer, brincando com a 
dor, com a necessidade das pessoas. E o que é mais sério, roubando a esperança, que é o que as pessoas têm mais forte 
para continuar vivendo e acreditando em dias melhores.” 
 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha, caminha em 
uma rua calçada, com o céu azul claro, logo atrás dele estão várias pessoas homens e mulheres. No final da cena, ainda 
caminhando, close apenas no rosto de João Paulo, que está sempre sorrindo. 
“Está começando agora, o programa do prefeito que está fazendo as mudanças, que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Repórter mulher 
 “Estamos sobrevoando o Recife para ver melhor como as obras de João Paulo estão mudando a nossa cidade. Olha só 
como estão os morros.” 
 
Nova cena  
Repórter Rose Maria. 
A repórter está perto de um muro de arrimo e encostas de morro, num local pobre.   
“Com João Paulo as obras de contenção de encostas são realizadas o ano inteiro chova ou faça sol. Em três anos e meio 
já são mais de 54 mil famílias beneficiadas”. 
 
Loc. (voz feminina) 
Nas imagens aparecem pessoas (um homem e uma mulher) com roupas que indicam trabalhar na prefeitura, que estão 
fiscalizando as obras da construção dos muros de arrimo, e várias pessoas trabalhando na construção do muro.  
“A segurança aumentou, com o trabalho descentralizado das equipes e com monitoramento permanente da situação”. 
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Nova cena 
Repórter mulher 
Repórter está sobrevoando o Recife. 
“João Paulo reformou a Caxangá, novo corredor para os ônibus e o trânsito bem melhor.” 
 
Nova cena  
Loc. (voz feminina) 
E continua apenas a voz da apresentadora, na qual mostra a Avenida Caxangá, de cima, com o trânsito organizado. E 
continua apenas a voz da apresentadora, na qual mostra a Avenida Caxangá e a Ponte Gregório Bezerra.  
Legendas – Caxangá reformada, Paralela da Caxangá, Ponte Gregório Bezerra, Canal do Cavouco. 
 
“Além da Caxangá, ele construiu a paralela da Caxangá, e está concluindo a Ponte Gregório Bezerra, fez também a 
urbanização do Canal do Cavouco e mais de 2000 mil obras decididas no maior orçamento participativo do Brasil”. 
  
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela do helicóptero, mostra Boa Viagem.  
“Ali a gente vê Boa Viagem, com a inversão o trânsito ficou bem melhor.” 
 
Nova Cena  
Depoimento de um empresário (Claudionor Pacheco) 
O empresário em sua empresa (loja). 
“Com a inversão do trânsito mudou bastante. Conquistamos mais clientes!” 
 
Depoimento de empresário (Ricardo Pinteiro) 
O empresário em sua própria loja. 
“Não só a mudança do trânsito, como também a retirada das Kombis, o trânsito era um inferno”. 
 
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela de cima do helicóptero mostra a maternidade do Ibura. 
“A maternidade do Ibura que João Paulo entregou esse ano.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria. 
A repórter está perto de um hospital (Maternidade), no qual está acabando de chegar na portaria uma ambulância que 
parece ser a do SAMU.  
“A maternidade do Ibura beneficia com serviços de primeira qualidade, diversos bairros da região, mas João Paulo fez 
muito mais pela saúde”. 
 
Nova Cena 
Loc. (voz feminina)  
Médica usando o estetoscópio em um bebê, o examinado. 
Muda a cena para uma mulher que se vira para a câmera com um bebê recém-nascido num berçário 
Muda a cena para uma outra mãe sentada com um bebê sendo consultado.  
Muda a cena para uma médica, com uma mulher a seu lado amamentando um bebê. 
Muda a cena para uma rua aparentando ser de um lugar humilde, onde existe uma UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 
ALTO DOS COQUEIROS E CÓRREGO DA JAQUEIRA.  
Legenda – Maternidades 
Muda a cena para uma dentista que está avaliando uma criança. 
Muda para um médico auscultando uma criança, sentada na maca. 
Muda a cena para um outro dentista com um adolescente. 
Legenda – 71 Postos de Saúde  
Muda para uma cena externa de uma agente de saúde caminhando por uma rua de um lugar humilde e acenando para uma 
pessoa que na cena não mostra. 
Muda a cena para uma agente de saúde visitando uma casa de classe média baixa.  
Muda a cena novamente para o dentista. 
Legenda – 148 equipes Saúde da família. 
Muda a cena para o mesmo médico auscultando uma criança sentada na maca.  
Muda a cena para uma médica auscultando um bebê. 
Muda a cena para uma médica medindo a barriga de uma mulher negra grávida. 
Legenda – 600 mil pessoas 
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Muda a cena para uma sala que tem várias telefonistas em suas cabines. 
Muda a cena para quatro para-médicos colocando um paciente dentro da ambulância. 
Muda a cena para uma cena externa onde aparece uma ambulância do SAMU em ação na rua, em movimento. 
Muda a cena para dentro da ambulância com os para-médicos (mulher) fazendo os primeiros socorros em uma pessoa 
deitada na maca. 
Legenda – SAMU 24 horas.  
Em todas as cenas a música ao fundo da locução, apenas instrumental e a da campanha de João Paulo de 2004: Já fez o 
que ninguém fez e vai fazer muito mais. 
“Foram reabertas as maternidades Barros Lima e Bandeira Filho. Construídos mais de setenta e um postos de saúde e 
implantadas cento e quarenta e oito novas equipes do Saúde da Família, com isso, a cobertura desse programa na cidade 
já alcança seiscentas mil pessoas, sem contar com a implantação do SAMU um exemplo para o Brasil”. 
 
Nova cena  
Repórter (Mulher) 
Ela sobrevoa e mostra o Cais da Alfândega, e o Rio em baixo, com o mar logo atrás.  
 “Olha gente o Cais da Alfândega ficou lindo!”  
 
Nova cena 
Repórter (Homem) – Antônio Martins 
Cena externa. Repórter está próximo do Paço Alfândega, do lado do Rio Capibaribe. Na cena, várias pessoas caminham 
na rua. A cor amarela da fachada do Paço Alfândega predomina ao fundo.  
“João Paulo também está trabalhando pela revitalização do centro da cidade, em parceria com empresários, são várias 
obras como está no Cais da Alfândega.” 
 
Nova cena  
Loc. (voz masculina) 
Ele narra e mostra imagem da Rua Nova, Duque de Caxias, Imperatriz e depois mostra uma Igreja. 
“O prefeito reformou as Ruas Nova, Duque de Caxias e Imperatriz. E está investindo no patrimônio histórico.”  
 
Nova cena  
Depoimento de um empresário – Silvio Roberto 
 “Com a revitalização, o fluxo de gente no centro tem sido crescente”. 
 
Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela sobrevoando mostra o Bairro do Coque, com um rio bem amarelo e várias casas. 
 “E aqui o Bairro do Coque, onde fica uma das novas escolas construídas por João Paulo.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria. 
Cena externa. A repórter está perto de uma escola (Escola Municipal Josué de Castro), com várias crianças entrando no 
portão da escola, com fardas da prefeitura. 
“Está foi uma das quarenta e uma escolas implantadas por João Paulo, além de outras 56 que foram reformadas, mas 
não foi só isso que João Paulo fez.” 
 
Loc.(voz feminina) 
Muda a cena para várias crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Muda a cena para dentro de uma escola com 3 crianças sentadas em uma mesa pequena, com a professora.  
Muda a cena para crianças na sala de aula fazendo tarefas. 
Legenda – Matrícula aos 6 anos  
Muda a cena para várias crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Muda a cena para crianças jogando bola no pátio. 
Muda a cena para crianças merendando.  
Legenda – Bolsa Escola 
Muda a cena focalizando uma menina, que amarra os cadarços. Depois ela aparece sentada com mais 3 meninas, que 
olham seus cadernos, todas com a farda da prefeitura. 
Legenda – Kit Aluno nos Trinques 
Muda a cena para uma professora dando aula numa sala.  
“Ele antecipou a matrícula no ensino fundamental de sete para seis anos. Mas do que duplicou o Bolsa Escola municipal. 
Os cento e trinta e cinco mil alunos da rede hoje recebem material escolar e uniforme completo, e os professores todo 
apoio para aprender mais e ensinar melhor.” 
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Nova cena 
Repórter (Mulher) 
Ela mostra do helicóptero o conjunto COAHB, todos bem coloridos do alto. Depois mostra mais de perto, do chão, um 
conjunto residencial organizado.  
“Ali o conjunto da Torre, onde vive ex-moradores da Beira Rio, um exemplo do que João Paulo está fazendo pela 
habitação.” 
 
E assim ela continua mostrando outro conjunto residencial (Poeirão): 
“Olha lá, já pronto, o Conjunto do Poeirão entregue por João Paulo.”   
Cena em que aparece agora mostrando ainda homens trabalhando na construção de casas populares, cena de baixo já 
mostradas anteriormente. 
“E aqui no Cordeiro está a obra que vão ficar os antigos moradores das palafitas de Brasília Teimosa. E por falar nisso 
vamos ver como está ficando Brasília Teimosa?” 
 
Nova cena  
Repórter (Mulher) 
Ela mostra Brasília Teimosa do alto, com a nova orla. 
 “Olha como está diferente praia nova, Avenida... E Brasília Teimosa. João Paulo prometeu e cumpriu.”  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está de paletó, sentado em uma sala.  
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Se a gente já viu coisa boa ao longo desses quatro anos, então se preparem que nós vamos no mínimo multiplicar por 
quatro o que nos fizemos nesses quatro anos de governo.”   
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
A palavra PROGRAMA DE GOVERNO aparece na tela. A cor do fundo e o vermelho intenso. 
Abaixo do nome tem uma pequena imagem congelada de João Paulo, em pe de paletó, como se estivesse expondo algum 
projeto para os assessores.  
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo:...” 
VIA MANGUE 
Logo após isso, aparecem várias imagens criadas em computador, demonstrando cada projeto pronto. O primeiro é a Via 
Mangue. 
Legenda – Via Mangue, sem pedágio 
“Construção da Via Mangue, avenida sem pedágio e ecológica para resolver em definitivo o trânsito da Zona Sul.” 
CAPIBARIBE MELHOR 
Também de imagens de computador aparece a ponte do Recife, o Rio Capibaribe, vegetação das margens, uma pista de 
cooper. 
E várias outras imagens vão passando como as palafitas de Brasília Teimosa (como imagem congelada). 
Legenda – CAPIBARIBE MELHOR (em cima), Remoção de palafitas, Saneamento, Urbanização e parques  
“Capibaribe Melhor, 48 milhões de dólares para retirar duas mil palafitas, obras de saneamento, urbanização e novos 
parques.” 
PROMETRÓPOLE 
“Prometrópole (54 milhões para saneamento e urbanização na bacia do Beberibe).” 
SAÚDE 
Pessoas chegando com uma criança de colo na unidade do Córrego da Jaqueira. Dentistas cuidando de crianças 
Legenda – 100 postos, Saúde da Família. 
“Saúde: Mais 100 postos do saúde da família, levando atendimento a toda a população carente.”  
EDUCAÇAO  
Aparecem depois crianças com a farda da prefeitura em uma sala de aula, assistindo aula. Muda a cena para várias 
crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Legenda – 15 Escolas Tempo Integral 
“Mais quinze escolas em tempo integral, onde as crianças estudam o dia inteiro, aprendem mais e ficam longe das ruas.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está de paletó, sentado em uma sala. O tom dele e sério todo o tempo. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
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“Para nós termos uma idéia da dimensão desse projeto só o Via Mangue, o Prometrópoles e o Capibaribe Melhor vão 
gerar em torno de setenta mil novos empregos em nossa cidade. Tudo isso e mais esse setenta mil pessoas trabalhando 
para cidade vai elevar e muito a qualidade de vida de todos nós, e isso de pobres e ricos.”  
 
Nova cena 
Aparece o nome João Paulo 13.  
 
Música de fundo(Música curta) 
É João Paulo, é 13.  
 
Nova cena 
Várias cenas, que se movem muito rápido, de acordo com a música elas vão se modificando. 
Do Palácio das Princesas, do teatro Santa Isabel, do centro da cidade (várias pessoas caminhando nas ruas). 
Avenida Caxangá, Avenida Boa Viagem do alto. 
Três pessoas com roupas de frevo (dançando frevo). 
O prefeito na sala de reunião dele com vários secretários do governo, Luciano Siqueira ao seu lado esquerdo. 
João Paulo, de capacete e camisa social branca e gravata, em uma obra com várias pessoas trabalhando (predomínio da 
cor vermelha e branca). Ele observa uma planta de uma obra que está sendo construída. 
Vários tratores em uma rua. 
Mostrando médicos trabalhando com crianças recém-nascidas, em hospitais, imagens que já foram passadas nesse 
programa (agente de saúde em uma casa). 
Duas meninas (adolescentes) em frente a um trailer da prefeitura (recife.com.jovem), de informática para os jovens, que 
estão aprendendo informática.  
Ambulância chegando ao hospital (maternidade). 
As pontes da cidade do Recife.  
Dentistas cuidando de crianças. 
Imagem de uma família.  
Morros com muros de arrimo para a proteção de casas, com crianças brincando em suas escadarias. 
Crianças na escola. 
Coleta de lixo na cidade, com o caminhão passando na porta de casa. E os garis sorrindo no trabalho. 
Construção de casas com monitoramento. 
Imagem da Rua da Aurora revitalizada, com praças arborizadas, mostrando a imagem da Prefeitura ao fundo. 
João Paulo, de camisa vermelha, pega uma criança pequena no colo.  
Imagem de murros de arrimos sendo construídos. 
Mostra a Conselheiro Aguiar com o trânsito invertido. 
Criança merendando. 
Pessoas da terceira idade fazendo aula na Academia da Cidade, projeto da prefeitura, com uma professora da prefeitura 
dando aula.  
CEASA, várias pessoas comprando e vendendo mercadorias, focalizando peixes enormes em um balcão de um senhor. 
Paço Alfândega, com sua enorme fachada amarela com detalhes pretos, pessoas caminhando na calçada. 
Fonte de água, iluminada, grande, com um casal de namorados olhando para ela. 
SAMU atendendo algum chamado pela rua. 
Aparece um “JÁ” de fonte grande, branco, com o fundo vermelho e várias marcas d`águas de estrelas, e ele vai surgindo 
na superfície da tela. Em seqüência, aparece o “FEZ”, em seqüência o “O”, “QUE”, “NINGUÉM”, “FEZ” e o “VAI” do 
fundo para a superfície da tela, e logo em seguida o “FAZER”, “MUITO”, “MAIS”.  
E no final aparece a logomarca da campanha de João Paulo. 
 
Fundo musical dessas imagens (jingle) 
Menino espia só como está nossa cidade 
Reparando de verdade Recife ta bem melhor 
O frevo ta bem tocado, o passo tem marcação  
O caminho já ta certo, toque em frente seu João 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
 
 Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
As crianças na escola, mais saúde pro povão 
Palafita virou casa, o morro tem proteção 
Ta ficando nos trinques todo mundo pode ver  
O Recife tem mudado, porque conta com João. 
 
João Paulo cuidou da gente? 
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FOI SIM, SIM SENHOR 
O João mostrou que faz! 
FAZ, FAZ, FAZ! 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 09 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 27.08.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
João Paulo rindo e olhando de lado, para o horizonte. Do lado esquerdo do vídeo aparecem em pessoas numa caminhada.   
Legenda – CAMINHADA DE JOÃO PAULO 
Logo após essa imagem, também uma sobreposta à outra, aparece João Paulo entre o povo andando, e a imagem que está 
embaixo é de pessoas com os bandeirões. Predomina o vermelho.  
Legenda – SÁBADO 10 HORAS 
Legenda – CÓRREGO DA FORTUNA 
Legenda DOMINGO 10 HORAS. 
Legenda – DOMINGO 10 HORAS  
Várias imagens fundidas, de pessoas com bandeiras com a marca de João Paulo. Aparece João Paulo acenando para as 
pessoas, sorrindo, em cima de um carro aberto, com um céu muito azul e ensolarado.   
Legenda – CARREATA DOMINGO 10 HORAS 
Logo depois o nome CARREATA vai sumindo.  
Logo depois aparecem dois rapazes de preto, um deles com óculos escuros, sorrindo, cada um com um bandeirão de João 
Paulo. Imagem também fundida com pessoas, um homem de camisa verde-clara, também com um bandeirão. E o número 
13 aparece em caixa-alta, que quase ocupa longitudinalmente o vídeo.  
Para fechar a cena, aparecem João Paulo e Luciano Siqueira, em cima de um carro, falando com as pessoas que estão em 
baixo, sorrindo.  
Loc: 
“Sábado tem caminha no Córrego da fortuna, e no domingo tem carreata no Ibura. Vista vermelho e bote o 13 no peito.” 
O locutor narra sob o fundo musical do jingle (Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais), mas apenas instrumental. 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
A apresentadora aparece e atrás dela está uma estrela amarela do PT, além de vários aparelhos de televisão. Em várias tvs, 
a imagem de Brasília Teimosa, com as palafitas. Depois enquanto ela fala aparece uma senhora subindo as escadas com 
uma criança de colo. A apresentadora tem um tom muito sério. 
“Estamos em agosto, época de maré alta no Recife. Vamos ver em que condições viviam as pessoas nas palafitas de 
Brasília Teimosa há dois anos, nesta mesma época, antes do prefeito João Paulo tirá-lás de lá.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece um homem retirando um colchão de um barraco de palafitas, em cima do mar. Logo após essa cena aparece uma 
imagem do mar bastante agitado, com ondas altíssimas, e um barraco de palafitas bem avançado no mar. Também 
enquanto o locutor narra, aparece uma mulher dentro do mar arrastando um colchão e uma sacola de plástico grande. 
Depois aparece uma cena mostrando a onda bate no barraco de palafitas, com um risco iminente de desabamento. Depois 
desta cena, aparece uma imagem dos barracos de cima, mostrando que existem vários com essa situação. Todas essas 
imagens em preto e branco, deixando mais obscuro o lugar. O fundo musical é triste.  
“Mais de seiscentas famílias viviam em situação de total risco de vida, muitas delas a mais de quarenta anos, sem que 
nenhum prefeito tivesse tido coragem para resolver o problema.”  
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
 



 

 

86

Legenda – 10 de janeiro de 2003. A história de Brasília Teimosa começa a mudar. 
 “10 de janeiro de 2003. A história de Brasília Teimosa começa a mudar.” 
 
Nova cena 
Apresentador (Mulher) 
Imagem das televisões com Lula e João Paulo, com várias pessoas. 
“O prefeito João Paulo convida o presidente Lula para ver de perto a dura realidade que viviam aquelas famílias” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está sentado, com um paletó azul escuro e uma gravata azul. O cenário por trás dele e de uma sala que tem uma 
estante com bastante livros. (Olhar indireto). A voz de João Paulo é serena. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Foi a primeira vez que o presidente ligou diretamente para mim, e ele disse: João Paulo eu quero que você escolha uma 
área carente, uma área que viva em dificuldade na cidade para que eu possa visitar.”  
Quando ele termina esse frase, aparecem imagens de Brasília Teimosa, em colorido, do barraco que avançou no mar, de 
pessoas em suas casas, a câmera pegando a imagem de baixo para cima, visualizando bem como os barrocos. E no canto 
esquerdo do vídeo desta cena, aparece como uma lona branca o rosto de João Paulo e lula de preto, quase imperceptível. 
“E logo de pronto eu escolhi Brasília Teimosa.” 
Então depois dessas cenas aparece Lula e João Paulo entre várias pessoas, acenando. Depois aparecem ministros, 
políticos. Depois aparece Lula no alto de um barraco mostrando algo para João Paulo, com várias pessoas ao seu redor. 
Depois aparece Lula ainda em cima de um barraco, com uma camisa verde e um paletó azul por fora, aberto, dando sinal 
de “legal” para alguém. Aparece uma cena de João Paulo e Lula em cima de um barraco, que tem uma faixa que diz: 
COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DAS PALAFITAS SAÚDA O PRESIDENTE LULA. Depois aparecem João Paulo e 
Lula, em outro barraco falando com as pessoas. João Paulo continua: 
“Então o presidente Lula veio com quase todos os seus ministros, conhecer Brasília Teimosa. E foi um momento de muita 
emoção, o bairro todo foi recebê-lo. Ele teve a oportunidade de ver o sofrimento daquelas famílias que viviam em 
palafitas, e disse: Prefeito João Paulo, meu amigo, eu vou lhe ajudar a resolver esse problema.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Legenda – 8 de julho de 2003. Começa a retirada das famílias. 
A música de fundo e o piano suave.  
“8 de julho de 2003. Começa a retirada das famílias.” 
 
Nova cena 
Loc. João Paulo  
João Paulo aparece em uma cena externa congelada, e está vestido com uma camisa azul e calça social, ao seu lado está 
um homem que controla a máquina, e na imagem está como se tudo estivesse demolindo as palafitas. Depois aparece 
outra cena congelada, de João Paulo passando pelas demolições. E então muda a cena para um grupo de trabalhadores que 
estão com as roupas da prefeitura (vermelha) pegando os entulhos das casas. Depois aparece o barraco que está bem 
avançado no mar com um menino tentando subir nele, pelo lado onde o mar arrebenta. Brasília Teimosa mostrando o teto 
das palafitas. Depois aparece homem trabalhando na obra. Várias casas de Brasília Teimosa do alto, mostrando a 
organização da nova orla. 
O jingle (Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais), mas apenas instrumental. 
“Tendo também a compreensão do Presidente, nós retiramos todas aquelas famílias, daquela situação que elas viviam, e 
colocamos no auxílio moradia e iniciamos um processo de urbanização da obra.” 
 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está sentado, com um paletó azul escuro e uma gravata azul escura. O cenário por trás dele e de uma sala que tem uma 
estante com bastante livros nela. (Olhar indireto).A voz de João Paulo e serena. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Se nos reiterássemos aquelas famílias e nos não déssemos uma utilização aquela área, aquela área seria reocupada.”  
 
Nova cena 
Depoimento de uma ex-moradora de palafita – Brasília Teimosa (Carmem Lucia Góes) 
 “Ele foi pobre feito a gente, certo? E esses que entrou ai, que viam o sofrimento da gente, nunca tirou a gente dali. E ele 
viu, foi rápido, tirou a gente dali. O que ele prometeu com Lula, ele fez.” 
 
Nova cena 
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Depoimento de um Morador Conj. Habitacional Alto da Esperança (Edvaldo Alves) 
 “Eu acho que ele não deixou ninguém desamparado, que ele está pagando o auxílio moradia para todos. Então eu acho 
que a pessoa não deve se desesperar, deve ter mais um pouco de paciência, que as coisas não se faz de um dia para o 
outro, ne?! Sempre tem que ter um pouquinho de calma que consegue. Nos não conseguimos, não tivemos calma, nos 
conseguimos, então porque não o de Brasília Teimosa não vai conseguir do mesmo jeito que nos conseguimos.”  
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
PT, e atrás da estrela um cenário com várias televisões que todas formam uma imagem de duas trabalhadoras com roupas 
da prefeitura e capacete azul, sorrindo, e logo atrás delas está uma obra em construção. 
“Para João Paulo, tão importante quanto construir casas e dar a quem precisa a oportunidade de se tornar um 
cidadão.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
Cena externa.  
“A gente acompanha aqui os alunos de Brasília Teimosa, alem de estarem erguendo as suas próprias casas, e nesse chão 
firme no Bairro do Cordeiro, que eles estão encontrando a base para uma construção mais sólida do respeito, da 
cidadania e da sua auto-estima.”  
 
Nova cena  
Depoimento de uma professora (Tereza Nascimento) 
 “Com a capacitação, eles vão ter direito, e ter condições de trabalhar e sair dessa renda-mínima a que eles recebem 
para poder estudar e poder sobreviver de maneira digna.” 
 
Nova cena 
Depoimento da ex-moradora de palafita – Brasília Teimosa (Nadjane da Silva) 
As cenas que aparecem são da construção das casas no Cordeiro, com as pessoas construindo suas próprias casas. 
Legenda – Operação Trabalho.   
“Quem tá dentro, tá vendo, tá sabendo da verdade, tá sabendo como e que se deve fazer e isso e que e importante, porque 
quando chegar lá fora que perguntarem? Como e a casa está saindo mesmo. E a gente vai dizer: Claro que está, por que 
você não participou, para você ver realmente que está saindo.”  
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Cena externa. Aparece uma cena de uma mulher jovem, loira, com uma camisa vermelha e calça jeans, caminhado no 
sentido da ponte do centro da cidade. Todos vão olhando para o horizonte. Vão chegando mais pessoas, adolescentes, 
mulheres, homens, mulheres grávidas (neste momento não são filmados os rostos e sim apenas as barrigas), que vão 
dando as mãos. E aparece João Paulo de blusa social azul, arregaçada nos braços, sem paletó, gravata vermelha, 
caminhando em direção para a borda da ponte, com um sorriso estampado no rosto. Logo depois aparece a imagem por 
trás da mão de João Paulo e do homem negro. Rapidamente a câmera volta para as pessoas da ponte e todos, incluindo 
João Paulo, levantam as mãos ao alto e sorriem.  
A última cena, a câmera só focaliza os três, o negro, João Paulo e a mulher loira, levantando as mãos ao alto e sorrindo, 
com um forte vento. 
 “Nos últimos tempos o Recife vem construindo uma ponte diferente, uma ponte que leva das palafitas, as moradias 
dignas, da rua para a escola, do abandono ao cuidado com as pessoas. E agora, muito em breve, somos nós que vamos 
decidir se essa obra pára... Ou se deve continuar. João Paulo, prefeito!” 
 
Nova cena 
Aparece o nome João Paulo 13 com o contorno vermelho e fundo preto.  
 
Música de fundo(Música curta) 
É João Paulo, é 13.  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está sentado, com um paletó azul escuro e uma gravata azul escura. O cenário por trás dele e de uma sala que tem uma 
estante com bastante livros nela. A voz de João Paulo é serena. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“A obra de Brasília é para mim muito especial, entre outras razões porque ela mostra com muita nitidez a diferença entre 
o nosso jeito de governar e o daqueles que governaram por tantos anos o Recife, enquanto a grande obra deles foi criar a 
desigualdade social e milhares de famílias vivendo nas palafitas, a nossa grande obra e cuidar das pessoas, oferecendo a 
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elas moradia digna e inclusão social. Ter realizado essa obra me deixa realmente muito feliz e renova as nossas energias 
para fazer muito mais. Entre os projetos que temos para os próximos anos quero destacar o Capibaribe Melhor, com ele, 
vamos retirar duas mil e duzentas famílias moradoras de palafitas ao longo do rio. Famílias que estavam esquecidas nas 
gestões passadas, e que com esse projeto terão direito à moradia digna. Os recursos do Capibaribe Melhor já estão 
garantidos pelo Banco Mundial. É com projetos como esse que queremos gerar mais desenvolvimento, mais inclusão 
social e uma vida melhor para todos em nossa cidade.” 
 
Nova cena 
Várias cenas, que se movem muito rápido, de acordo com a música elas vão se modificando. 
João Paulo, de camisa vermelha, pega uma criança pequena no colo, abraça uma mulher negra. 
Criança merendando 
Pessoas da terceira idade fazendo aula na Academia na Cidade, projeto da prefeitura, com uma professora da prefeitura 
dando aula.  
Imagem da Rua da Aurora revitalizada, com praças arborizadas, e mostrando a prefeitura no fundo, com o rio à vista. 
Forte das Cinco Pontas visto de cima. 
Avenida Caxangá 
Paço Alfândega visto de cima. 
Paço Alfândega, do lado do Rio Capibaribe.  
Fonte de água, iluminada, grande, com um casal de namorados olhando para ela. 
SAMU atendendo algum chamado pela rua. 
Aparece um “JÁ” de fonte grande, branco, com o fundo vermelho e várias marcas d`águas de estrelas. Em seqüência, 
aparece o “FEZ”, com a mesma intensidade da palavra anterior, em seqüência o “O”, “QUE”, “NINGUÉM”, “FEZ”. 
Depois aparece “VAI”  “FAZER”, “MUITO”, “MAIS”.  
E no final aparece a logomarca da campanha de João Paulo.     
 
Fundo musical dessas imagens (jingle) 
João Paulo cuidou da gente? 
FOI SIM, SIM SENHOR. 
O João mostrou que faz! 
FAZ, FAZ, FAZ! 
 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais! 
 
Nova cena 
Ator (Cláudio Ferrário) 
Cena externa. Ele está aparentemente em um parque. Ele veste uma camisa azul e está com um celular na mão fazendo 
uma ligação, gesticulando bastante, pois seu interlocutor é Cadoca. O ator pede explicações do ocorrido em Brasília 
Teimosa. E é como se Cadoca não quisesse falar sobre o assunto, e desliga o celular “na cara” do ator. Este como se não 
entendesse muito bem do acontecido, olha várias vezes para o celular, e dar de ombros 
“Alô, Cadoca tudo bem? Mas rapaz que barulho danado e esse aí? Ah você está numa festa, né? Não, desculpe, não, não 
quero incomodar, e só uma perguntinha bem rápida, Cadoca! É, rapaz você não vai explicar nadinha da história de 
Brasília Teimosa, não? Olha, não é que eu queira ser chato, mas o pessoal tá falando né? E ai...? Oxe... deu branco!” 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 10 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 30.08.2004 (TARDE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha, caminha em 
uma rua calçada, com o céu azul claro, logo atrás dele estão várias pessoas homens e mulheres. No final da cena, ainda 
caminhando, close apenas no rosto de João Paulo, que está sempre sorrindo. 
“Está começando agora, o programa do prefeito que está fazendo as mudanças, que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
A apresentadora tem um tom muito sério: 
A apresentadora aparece e atrás dela está uma estrela amarela do PT, além de vários aparelhos de televisão. Em várias tvs, 
a imagem de Brasília Teimosa, com as palafitas. Depois enquanto ela fala aparece uma senhora subindo as escadas com 
uma criança de colo. A apresentadora tem um tom muito sério. 
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“Estamos em agosto, época de maré alta no Recife. Vamos ver em que condições viviam as pessoas nas palafitas de 
Brasília Teimosa há dois anos, nesta mesma época, antes do prefeito João Paulo tirá-lás de lá.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece um homem retirando um colchão de um barraco de palafitas, em cima do mar. Logo após essa cena aparece uma 
imagem do mar bastante agitado, com ondas altíssimas, e um barraco de palafitas bem avançado no mar. Também 
enquanto o locutor narra, aparece uma mulher dentro do mar arrastando um colchão e uma sacola de plástico grande. 
Depois aparece uma cena mostrando a onda bate no barraco de palafitas, com um risco iminente de desabamento. Depois 
desta cena, aparece uma imagem dos barracos de cima, mostrando que existem vários com essa situação. Todas essas 
imagens em preto e branco, deixando mais obscuro o lugar. O fundo musical é triste.  
“Mais de seiscentas famílias viviam em situação de total risco de vida, muitas delas a mais de quarenta anos, sem que 
nenhum prefeito tivesse tido coragem para resolver o problema.”  
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
 
Legenda – 10 de janeiro de 2003. A história de Brasília Teimosa começa a mudar. 
 “10 de janeiro de 2003. A história de Brasília Teimosa começa a mudar.” 
 
Nova cena 
Apresentador (Mulher) 
Imagem das televisões com Lula e João Paulo, com várias pessoas. 
“O prefeito João Paulo convida o presidente Lula para ver de perto a dura realidade que viviam aquelas famílias” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está sentado, com um paletó azul escuro e uma gravata azul. O cenário por trás dele e de uma sala que tem uma 
estante com bastante livros nela. (Olhar indireto). A voz de João Paulo é serena. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Foi a primeira vez que o presidente ligou diretamente para mim, e ele disse: João Paulo eu quero que você escolha uma 
área carente, uma área que viva em dificuldade na cidade para que eu possa visitar.”  
Quando ele termina esse frase, aparecem imagens de Brasília Teimosa, em colorido, do barraco que avançou no mar, de 
pessoas em suas casas, a câmera pegando a imagem de baixo para cima, visualizando bem como os barrocos. E no canto 
esquerdo do vídeo desta cena, aparece como uma lona branca o rosto de João Paulo e lula de preto, quase imperceptível. 
“E logo de pronto eu escolhi Brasília Teimosa.” 
Então depois dessas cenas aparece Lula e João Paulo entre várias pessoas, acenando. Depois aparecem ministros, 
políticos. Depois aparece Lula no alto de um barraco mostrando algo para João Paulo, com várias pessoas ao seu redor. 
Depois aparece Lula ainda em cima de um barraco, com uma camisa verde e um paletó azul por fora, aberto, dando sinal 
de “legal” para alguém. Aparece uma cena de João Paulo e Lula em cima de um barraco, que tem uma faixa que diz: 
COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DAS PALAFITAS SAÚDA O PRESIDENTE LULA. Depois aparecem João Paulo e 
Lula, em outro barraco falando com as pessoas. João Paulo continua: 
“Então o presidente Lula veio com quase todos os seus ministros, conhecer Brasília Teimosa. E foi um momento de muita 
emoção, o bairro todo foi recebê-lo. Ele teve a oportunidade de ver o sofrimento daquelas famílias que viviam em 
palafitas, e disse: Prefeito João Paulo, meu amigo, eu vou lhe ajudar a resolver esse problema.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Legenda – 8 de julho de 2003. Começa a retirada das famílias. 
A música de fundo e o piano suave.  
“8 de julho de 2003. Começa a retirada das famílias.” 
 
Nova cena 
Loc. João Paulo  
João Paulo aparece em uma cena externa congelada, e está vestido com uma camisa azul e calça social, ao seu lado está 
um homem que controla a máquina, e na imagem está como se tudo estivesse demolindo as palafitas. Depois aparece 
outra cena congelada, de João Paulo passando pelas demolições. E então muda a cena para um grupo de trabalhadores que 
estão com as roupas da prefeitura (vermelha) pegando os entulhos das casas. Depois aparece o barraco que está bem 
avançado no mar com um menino tentando subir nele, pelo lado onde o mar arrebenta. Brasília Teimosa mostrando o teto 
das palafitas. Depois aparece homem trabalhando na obra. Várias casas de Brasília Teimosa do alto, mostrando a 
organização da nova orla. 
O jingle (Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais), mas apenas instrumental. 
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“Tendo também a compreensão do Presidente, nós retiramos todas aquelas famílias, daquela situação que elas viviam, e 
colocamos no auxílio moradia e iniciamos um processo de urbanização da obra.” 
 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está sentado, com um paletó azul escuro e uma gravata azul escura. O cenário por trás dele e de uma sala que tem uma 
estante com bastante livros nela. (Olhar indireto).A voz de João Paulo é serena. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Se nos reiterássemos aquelas famílias e nos não déssemos uma utilização aquela área, aquela área seria reocupada.”  
 
Nova cena 
Depoimento de uma ex-moradora de palafita – Brasília Teimosa (Carmem Lucia Góes) 
 “Ele foi pobre feito a gente, certo? E esses que entrou ai, que viam o sofrimento da gente, nunca tirou a gente dali. E ele 
viu, foi rápido, tirou a gente dali. O que ele prometeu com Lula, ele fez.” 
 
Nova cena 
Depoimento de um Morador Conj. Habitacional Alto da Esperança (Edvaldo Alves) 
 “Eu acho que ele não deixou ninguém desamparado, que ele está pagando o auxílio moradia para todos. Então eu acho 
que a pessoa não deve se desesperar, deve ter mais um pouco de paciência, que as coisas não se faz de um dia para o 
outro, né?! Sempre tem que ter um pouquinho de calma que consegue. Nos não conseguimos, não tivemos calma, nos 
conseguimos, então porque não o de Brasília Teimosa não vai conseguir do mesmo jeito que nos conseguimos.”  
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
PT, e atrás da estrela um cenário com várias televisões que todas formam uma imagem de duas trabalhadoras com roupas 
da prefeitura e capacete azul, sorrindo, e logo atrás delas está uma obra em construção. 
“Para João Paulo, tão importante quanto construir casas e dar a quem precisa a oportunidade de se tornar um 
cidadão.” 
 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
Cena externa.  
“A gente acompanha aqui os alunos de Brasília Teimosa, além de estarem erguendo as suas próprias casas, e nesse chão 
firme no Bairro do Cordeiro, que eles estão encontrando a base para uma construção mais sólida do respeito, da 
cidadania e da sua auto-estima.”  
 
Nova cena  
Depoimento de uma professora (Tereza Nascimento) 
Ela está em uma sala, como na cena anterior, com várias pessoas com a roupa da prefeitura atrás dela.  
“Com a capacitação, eles vão ter direito, e ter condições de trabalhar e sair dessa renda mínima a que eles recebem para 
poder estudar, e poder sobreviver de maneira digna.” 
 
Nova cena 
Depoimento da ex-moradora de palafita – Brasília Teimosa (Nadjane da Silva) 
As cenas que aparecem e da construção das casas no Cordeiro, com as pessoas construindo suas próprias casas. 
Legenda – Operação Trabalho.   
“Quem está dentro, está vendo, está sabendo da verdade, tá sabendo como e que se deve fazer e isso e que e importante, 
porque quando chegar lá fora que perguntarem? Como e a casa está saindo mesmo. E a gente vai dizer: Claro que está, 
por que você não participa para você ver realmente que está saindo.”  
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Cena externa. Aparece uma cena de uma mulher jovem, loira, com uma camisa vermelha e calça jeans, caminhado no 
sentido da ponte do centro da cidade. Todos vão olhando para o horizonte. Vão chegando mais pessoas, adolescentes, 
mulheres, homens, mulheres grávidas (neste momento não são filmados os rostos e sim apenas as barrigas), que vão 
dando as mãos. E aparece João Paulo de blusa social azul, arregaçada nos braços, sem paletó, gravata vermelha, 
caminhando em direção para a borda da ponte, com um sorriso estampado no rosto. Logo depois aparece a imagem por 
trás da mão de João Paulo e do homem negro. Rapidamente a câmera volta para as pessoas da ponte e todos, incluindo 
João Paulo, levantam as mãos ao alto e sorriem.  



 

 

91

A última cena, a câmera só focaliza os três, o negro, João Paulo e a mulher loira, levantando as mãos ao alto e sorrindo, 
com um forte vento. 
 “Nos últimos tempos o Recife vem construindo uma ponte diferente, uma ponte que leva das palafitas, as moradias 
dignas, da rua para a escola, do abandono ao cuidado com as pessoas. E agora, muito em breve, somos nós que vamos 
decidir se essa obra pára... Ou se deve continuar. João Paulo, prefeito!” 
 
Nova cena 
Aparece o nome João Paulo 13 com o contorno vermelho e fundo preto.  
 
Música de fundo(Música curta) 
É João Paulo, é 13.  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está sentado, com um paletó azul escuro e uma gravata azul escura. O cenário por trás dele e de uma sala que tem uma 
estante com bastante livros. A voz de João Paulo é serena. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13.  
“A obra de Brasília é para mim muito especial, entre outras razões porque ela mostra com muita nitidez a diferença entre 
o nosso jeito de governar e o daqueles que governaram por tantos anos o Recife, enquanto a grande obra deles foi criar a 
desigualdade social e milhares de famílias vivendo nas palafitas, a nossa grande obra e cuidar das pessoas, oferecendo a 
elas moradia digna e inclusão social. Ter realizado essa obra me deixa realmente muito feliz e renova as nossas energias 
para fazer muito mais. Entre os projetos que temos para os próximos anos quero destacar o Capibaribe Melhor, com ele, 
vamos retirar duas mil e duzentas famílias moradoras de palafitas ao longo do Rio. Famílias, que estavam esquecidas 
nas gestões passadas, e que com esse projeto terão direito a moradia digna. Os recursos do Capibaribe Melhor já estão 
garantidos pelo Banco Mundial. E com projetos como esse que queremos gerar mais desenvolvimento, mais inclusão 
social e uma vida melhor para todos em nossa cidade.” 
 
 
Nova cena 
Várias cenas, que se movem muito rápido, de acordo com a música elas vão se modificando. 
João Paulo, de camisa vermelha, pega uma criança pequena no colo, abraça uma mulher negra. 
Criança merendando 
Pessoas da terceira idade fazendo aula na Academia na Cidade, projeto da prefeitura, com uma professora da prefeitura 
dando aula.  
Imagem da Rua da Aurora revitalizada, com praças arborizadas, e mostrando a prefeitura no fundo, com o rio à vista. 
Forte das Cinco Pontas visto de cima. 
Avenida Caxangá 
Paço Alfândega visto de cima. 
Paço Alfândega, do lado do Rio Capibaribe.  
Fonte de água, iluminada, grande, com um casal de namorados olhando para ela. 
SAMU atendendo algum chamado pela rua. 
Aparece um “JÁ” de fonte grande, branco, com o fundo vermelho e várias marcas d`águas de estrelas. Em seqüência, 
aparece o “FEZ”, com a mesma intensidade da palavra anterior, em seqüência o “O”, “QUE”, “NINGUÉM”, “FEZ”. 
Depois aparece “VAI”  “FAZER”, “MUITO”, “MAIS”.  
E no final aparece a logomarca da campanha de João Paulo.     
 
Fundo musical dessas imagens (jingle) 
João Paulo cuidou da gente? 
FOI SIM, SIM SENHOR. 
O João mostrou que faz! 
FAZ, FAZ, FAZ! 
 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais! 
 
Nova cena 
Ator (Cláudio Ferrário) 
Cena externa. Ele está aparentemente em um parque. Ele veste uma camisa azul e está com um celular na mão fazendo 
uma ligação, gesticulando bastante, pois seu interlocutor é Cadoca. O ator pede explicações do ocorrido em Brasília 
Teimosa. E é como se Cadoca não quisesse falar sobre o assunto, e desliga o celular “na cara” do ator. Este como se não 
entendesse muito bem do acontecido, olha várias vezes para o celular, e dar de ombros. 
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“Alô, Cadoca tudo bem? Mas rapaz que barulho danado e esse aí? Ah você está numa festa, né? Não, desculpe, não, não 
quero incomodar, e só uma perguntinha bem rápida, Cadoca! É, rapaz você não vai explicar nadinha da história de 
Brasília Teimosa, não? Olha, não é que eu queira ser chato, mas o pessoal tá falando né? E ai...? Oxe... deu branco!” 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 11 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 30.08.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Loc. (voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
  
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma cena, criada em computador, de uma ambulância do SAMU.  
Legenda – Saúde  
“O tema de hoje é saúde.” 
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher)  
 “Cuidar bem das pessoas e cuidar bem da saúde de quem precisa. É isso que João Paulo vem fazendo. Para entender 
melhor esse trabalho, vamos relembrar como era a saúde no Recife, antes de João Paulo assumir a prefeitura.” 
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
Enquanto a apresentadora fal, em off, a imagem da mulher com o recém-nascido é cortada. Aparece também um agente de 
saúde na casa de uma mulher visitando-a. Depois a de uma criança sendo vacinada.   
Dentistas avaliando a boca de um rapaz. 
Menina sentada em cima de uma maca.  
Uma doutora avaliando um bebê com o estetoscópio. 
Um posto de saúde, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ALTO DOS COQUEIROS E CORREGO DA JAQUEIRA, 
construído pela prefeitura. Mãe, com um recém-nascido no colo, se consultando com um médico. Mãe amamentando um 
bebê em uma clínica, muito limpa e organizada.  
A música de fundo, apenas instrumental e o jingle: Já fez o que ninguém fez, e vai fazer muito mais. 
Legenda – ANO 2000 – 97 MIL PESSOAS 
                  JOÃO PAULO – 600 MIL PESSOAS 
                  ANO 2000 – 16 POSTOS  
                  JOÃO PAULO – 87 POSTOS 
 
“João Paulo praticamente triplicou os investimentos em saúde no Recife. Em 2000, o Saúde da Família atendia noventa e 
sete mil pessoas. Com João Paulo são mais de seiscentas mil pessoas beneficiadas, seis vezes mais. O número de postos 
do saúde da família, também aumentou, de dezesseis para oitenta, cinco vezes mais.”  
 
Aparece uma cena da UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, IRMÃ TEREZINHA, com duas mulheres entrando nessa 
unidade. Uma agente de saúde andando pelas ruas, mostrando a amizade que ela tem com as pessoas. Aparece outra 
agente de saúde visitando uma casa. Ela está sentada em um sofá de frente para uma mulher que tem uma criança no colo.  
“No programa Saúde da Família, agentes visitam regularmente as famílias, acompanhando o desenvolvimento das 
crianças e dando orientações. Esse trabalho está ajudando a melhorar os números da saúde no Recife.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Sempre com o jingle, apenas instrumental, ao fundo.  
Legenda – Mortalidade Infantil, Redução de 25%. 
“Mortalidade infantil, redução de 25%.” 
Legenda – Meningite, redução de 45%.  
“Meningite, redução de 45%.” 
Muda para a cena da agente de saúde em uma comunidade pobre, falando com as pessoas nas ruas.  
Legenda – Leptospirose, redução de 78%. 
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“Leptospirose, redução de 78%.” 
 
Muda para uma cena em que um agente de saúde está chegando na casa de uma pessoa.  
Legenda – Dengue, redução de 93%. 
“Dengue, redução de 93%.”  
Muda a cena para outra médica avaliando um bebê.  
Legenda – Rubéola, redução de 99%. 
“Rubéola, redução de 99%.” 
 
Nova cena 
Música pequena 
Aparece como se fosse uma lata de tinta vermelha, aberta, olhada de cima. De acordo com a música cantada com a 
pronúncia do nome de João Paulo e 13, a tinta vai descobrindo o nome de João Paulo que está de cor branca dentro da lata 
de tinta. O número 13 e a estrela que está em cima do “u” do nome Paulo, estão de cor amarela. 
Legenda – João Paulo 13. 
“É João Paulo, é 13.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo veste um paletó cinza, blusa branca por dentro, uma gravata vermelha lisa e uma discreta estrela no peito. 
Parece estar num escritório, pois há alguns livros atrás dele em uma estante.  
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Apesar de encontrarmos a saúde numa situação extremamente precária na cidade do Recife, nós melhoramos e muito a 
qualidade do nosso atendimento. Implantamos o SAMU 24 horas, recuperamos as nossas duas maternidades que 
ganharam à premiação de maternidade amiga da criança. Inauguramos uma outra maternidade, a do Ibura, com a 
presença do nosso presidente Lula...”. 
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
Atrás da apresentadora estão várias televisões. Todas formam uma imagem da parte traseira do SAMU.  
 “Outro programa implantado por João Paulo e que já virou uma referência para o Brasil é o SAMU.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Depois, com a voz da apresentadora em off, aparecem várias ambulâncias do SAMU, em um pátio, enfileiradas. 
Muda a cena para dentro da ambulância com os para-médicos fazendo os primeiros socorros em uma pessoa deitada na 
maca. 
“São quinze ambulâncias, sendo três equipadas com UTI.” 
Aparecem vários telefonistas atendendo chamados de urgência do SAMU. 
“Na central mais de cinqüenta pedidos de socorro por dia.”  
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
A repórter está em uma sala de call center, com várias telefonistas atendendo a chamados. E quando ela acaba de falar, 
um telefone toca e a câmera se aproxima mais de uma telefonista, que dia: “SAMU Recife, boa noite?” 
“A rapidez é marca registrada do SAMU. Do momento em que se recebe aqui um chamado do 192 até a chegada da 
equipe ao local, são gastos em média quinze minutos, tempo e eficiência de padrões internacionais. A cada instante um 
novo chamado.” 
  
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Cena com bastante movimentação. Aparece uma cena, de uma ambulância filmada por dentro. Depois aparece a mesma 
ambulância, filmada de fora, chegando em uma rua estreita. Depois aparece uma paramédica chegando, tirando seus 
instrumentos de trabalho da ambulância, e andando até uma casa. Então aparece a equipe fazendo os primeiros socorros 
em um rapaz que está estirado no chão. Depois já aparece o mesmo rapaz, dentro da ambulância, sendo levado para o 
hospital pelos para-médicos.  
“Um rapaz vítima de envenenamento, em Saramandaia, Campo Grande. O caso é grave, a equipe entra em ação. O 
acesso é difícil, a equipe avança por ruas e becos até chegar ao rapaz que é colocado na ambulância.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
Cena externa. Atrás da repórter está uma ambulância do SAMU parada.  
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“O SAMU conta com médicos cirurgiões e especialistas em traumatologia, que fazem até pequenas cirurgias na rua 
mesmo, se for preciso para salvar quem não resistiria até uma chegada a um hospital. Essa diferença pode valer uma 
vida. Altair (se refere apontando para ambulância atrás dela, que está com o rapaz das imagens que se envenenou) está 
em pré-coma.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparecem os para-médicos, dentro da ambulância, fazendo de tudo para salvar Altair (referido a cima). Depois aparece a 
ambulância se dirigindo ao hospital, com a sirene ligada e em alta velocidade. Aparece Altair entrando em um hospital 
(parece estar inconsciente), deitado na maca, e os para-médicos segurando o soro e o outro empurrando a maca para 
dentro do hospital. 
“A equipe controla a situação. Ele reage e em minutos é levado para o hospital mais próximo. 
 
Nova cena 
Loc (voz feminina) 
Cena externa. Aparece Altair de blusa branca e boné azul, com sua mãe ao lado. E sua mãe o abraça e beija. Fundo 
musical lento. 
“Dois dias depois, encontramos Altair em casa, recebendo o carinho da mãe. Descobrimos que ele não sabe ler e 
pensava estar com um remédio, quando tomou o veneno de rato.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma médica (Débora de Melo) 
Ela está com um macacão de paramédica, sentada em frente a um computador.  
“E se a gente não tivesse agido naquela hora, rapidamente, ele não ia agüentar chegar ao hospital.”    
 
Nova cena 
Depoimento da mãe de Altair (Maria do Carmo Gonçalves) 
 “Rápido mesmo, porque senão minha filha... Se tivesse demorado 15 minutos eu não tinha mais meu filho de jeito 
nenhum.” 
 
Nova cena 
Ministro da Saúde - Humberto Costa falando (Depoimento) 
O cenário por trás dele são das pontes do Recife.  
“As melhorias na saúde do Recife, estão acontecendo porque João Paulo tem grande sensibilidade social, tem uma 
equipe competente e está dando efetiva prioridade a essa área. Ele triplicou os investimentos próprios e aumentou a 
cobertura básica, contratando mais de cinco mil funcionários, e isso poucos prefeitos no Brasil tiveram coragem de fazer. 
Eu particularmente me orgulho de ter ajudado a estruturar esse trabalho, um trabalho que estamos apoiando e 
continuaremos a apoiar no governo do presidente Lula.” 
 
Nova cena 
 
Música de fundo ( Música curta) 
É João Paulo, é 13.  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo está de paletó cinza, blusa branca por dentro, gravata vermelha lisa e uma discreta estrela no peito. Parece estar 
sentado e aparenta estar em um escritório, pois há alguns livros atrás dele numa estante. (João Paulo fala sem olhar para a 
câmera.)  
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Apesar de todo avanço, apesar de toda melhoria que nos conseguimos já realizar na área da saúde, ainda resta muito a 
fazer, e tenho consciência disso. Mas, é justamente com o apoio do presidente Lula e do ministro Humberto Costa, que 
vamos na próxima gestão melhorar ainda mais a qualidade da saúde em nossa cidade.”     
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
Aparece o nome Programa de Governo. Abaixo do nome tem uma pequena imagem de João Paulo que se movimenta, 
como se estivesse expondo algum projeto para os assessores.  
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo...” 
Depois entra a frase AMPLIAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA, no meio da tela. A estrela amarela ainda localiza-se atrás 
de todos os nomes e ela continua girando enquanto o nome está aparecendo na tela.  
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Legenda – AMPLIAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA. 
“Ampliação do Saúde da Família.” 
Aparece uma agente de saúde, caminhando pela rua, e se dirigindo para uma casa.  
Legenda – 100 equipes de Saúde. 
“João Paulo vai implantar mais cem equipes do Saúde da Família...” 
Muda a cena para a mesma agente de saúde dentro de uma casa. Ela está sentada num sofá, em frente para uma mulher 
que tem uma criança no colo. A mãe está entregando para a agente de saúde uma folha na qual está escrito: Cartão da 
Criança.  
Legenda – 100% da População. 1200 novos empregos 
“...Alcançando 100% da população carente, e gerando mil e duzentos novos empregos.”  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO SAMU. 
“Ampliação do SAMU.” 
Muda a cena para uma cena externa onde aparece uma ambulância do SAMU em ação nas ruas. 
Muda a cena para quatro para-médicos, colocando um paciente dentro da ambulância.  
Muda a cena para uma sala que tem várias telefonistas em suas cabines, e uma delas atendendo ao telefone. 
Legenda – 8 ambulâncias  
“O SAMU receberá o reforço de mais oito ambulâncias, para manter a qualidade do atendimento, com o aumento das 
chamadas.” 
Legenda – URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS. 
“Urgências odontológicas.” 
Muda a cena para uma dentista que está avaliando uma criança. 
Depois mostra uma dentista ensinando a uma criança como se escova os dentes.  
Legenda – Mais 3 urgências odontológicas 24 horas. 
“João Paulo criou as urgências odontológicas 24 horas, e agora serão mais três urgências para cobrir toda a cidade.” 
Legenda – POLICLÍNICA DE ÁGUA FRIA. 
“Policlínica de Água Fria.” 
Médica usando o estetoscópio em um bebê, o examinado. 
Muda a cena para uma mãe sentada com um bebê na frente do médico.  
Depois aparece uma mulher grávida se consultando com uma médica. 
“João Paulo vai construir mais uma policlínica, ampliando a rede de saúde, e melhorando a qualidade no atendimento.” 
Legenda – MARCAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTAS E EXAMES. 
“Marcação automática de consultas e exames.” 
Aparece uma médica aferindo a pressão de uma mulher. 
Depois muda a cena para uma atendente.  
“O paciente poderá marcar sua consulta no próprio posto, evitando filas e deslocamentos desnecessários.” 
Legenda – 18 NOVAS ACADEMIAS DA CIDADE. 
“Dezoito novas academias da cidade.” 
Aparece uma professora de ginástica dando uma aula de aeróbica para várias pessoas, em Boa Viagem.  
“João Paulo inovou, implantando nove academias ao ar livre...” 
Logo depois aparece um mapa do Recife em verde escuro, com vários pontinhos vermelhos nas cidades de: Dois Unidos – 
Alto do Capitão, Arruda, Caiara, Campus da UFPE, Coque, Ilha do Leite, Ibura – UR 01.  
Depois aparecem mais pontos em: San Martin, Ipsep, Casa Forte, Caxangá, Santo Amaro, Torreão. 
“...E agora vai construir mais dezoito, em treze bairros da cidade.” 
 
Nova cena 
Aparece João Paulo, de vermelho e muito sorridente, nas ruas, abraçando algumas pessoas. Ele está em um carro, com as 
mãos unidas para o alto. Trata-se de uma carreata. Várias pessoas em baixo acompanhando de bicicleta ou até mesmo a 
pé. Vários bandeirões. Logo depois essa cena, aparece João Paulo abraçando uma mulher. Logo depois essa cena se funde 
com outra em que aparece uma multidão. Aparece o boneco gigante de João Paulo. Até aqui a música de João Paulo é 
tocada. 
 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais. 
 
Depois as imagens se fundem com uma caminhada de João Paulo em um bairro muito humilde, com vários bandeirões.  
João Paulo aparece acenando para as pessoas.  
Depois aparece uma imagem do jornal Diario de Pernambuco, de maio a agosto, com uma pesquisa dos candidatos.  
João Paulo:                 27% 
Cadoca:                      26% 
Joaquim Francisco:    26% 
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Então a percentagem de João Paulo vai aumentando, em uma parábola crescente, passando por pontos de 31% a 33%, até 
parar em 39%. Essa parábola está destacada de vermelho, como também o nome de João Paulo está sublinhado de 
vermelho. Embaixo da cena do Diario de Pernambuco, a imagem de João Paulo apertando a mão de uma pessoa que está 
abaixo dele. Depois aparecem várias pessoas correndo, com os bandeirões de João Paulo, em direção à câmera, ou seja, as 
pessoas se aproximando da câmera. Depois aparece João Paulo de camisa branca e microfone na mão, junto a várias 
pessoas, discursando, e várias pessoas aplaudindo. Depois aparece João Paulo acenando, com Dilson Peixoto e Luciano 
Siqueira em cima de um carro.  
“A campanha de João Paulo toma conta da cidade, em todos os bairros e ruas do Recife o povo já botou a estrela no 
peito, e quer de novo João Paulo prefeito.” 
 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 12 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 01.09.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha, caminha em 
uma rua calçada, com o céu azul claro, logo atrás dele estão várias pessoas homens e mulheres. No final da cena, ainda 
caminhando, close apenas no rosto de João Paulo, que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma cena de bonecos, simulando uma “professora” de blusa vermelha e calça branca, com um “aluno” de blusa 
branca e calça vermelha, em sala de aula. É como se fossem desenhos de computador, com um fundo vermelho. O “aluno” 
primeiro sorri para a câmera, e, depois a câmera vai acima da cabeça dele e então a mesa do aluno é filmada, de cima, e 
aparece a palavra EDUCAÇÃO (de cor preta), escrita em um papel branco, como se fosse o aluno que tivesse escrito com 
o lápis. Junto a essa palavra tem um desenho discreto, bastante colorido. A música tocada é como se fosse um caboclinho 
mais ritmado, parecendo música para animação de criança. 
“O tema de hoje é educação.” 
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
 “Educação de qualidade, uma das maneiras mais eficientes de garantir um futuro melhor para as nossas crianças. Por 
isso João Paulo tem investido tanto para colocar mais alunos nas escolas, qualificar os professores e ampliar a rede 
municipal de ensino.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
Cena externa. A repórter está perto de uma escola (Escola Municipal Josué de Castro), com várias crianças entrando pelo 
portão da escola, com fardas da prefeitura. 
“Esta foi uma das quarenta e uma escolas implantadas por João Paulo, além de outras cinqüenta e seis que foram 
reformadas, mas não foi só isso que João Paulo fez.” 
 
Loc.(voz feminina) 
Muda a cena para várias crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Muda a cena para dentro de uma escola com três crianças sentadas em uma mesa pequena.  
Muda a cena para crianças na sala de aula fazendo tarefas. 
Legenda – Matrícula aos 6 anos  
Muda a cena para várias crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Muda a cena para crianças jogando bola no pátio. 
Muda a cena para crianças merendando.  
Legenda – 16 mil Bolsa-Escola; 135 mil alunos. 
Muda a cena focalizando o tênis de uma menina que amarra os cadarços. Depois aparece a menina sentada na escola.  
Legenda – Kit Aluno nos Trinques 
Muda a cena para uma criança pintando com um hidrocor vermelho em papel. 
Muda a cena para um auditório quase completo, estilo anfiteatro, focalizando bem o rosto de uma professora que sorri. 
Muda a cena para uma professora dando aula.  
Muda a cena para outra professora também ensinando para vários alunos da rede pública. 
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Legenda – 2000 novos professores 
Aparece o trailer do recife.com.jovem, trafegando pela rua. 
Muda a cena para um rapaz em frente a um computador, com várias figuras geométricas coloridas na tela.  
Muda a cena para um professor dentro do trailer ensinando a informática para adolescentes. 
Legenda – Ônibus da Informática. 
“Ele antecipou a matrícula no ensino fundamental de sete para seis anos. Ampliou para dezesseis mil o número de alunos 
do Bolsa-Escola municipal, e os cento e trinta e cinco mil estudantes da rede, recebem material escolar e uniforme 
completo. João Paulo contratou dois mil novos professores, ampliando o quadro municipal que agora tem todo o apoio 
para aprender mais e ensinar melhor. João Paulo criou ainda o ônibus da informática, que está capacitando jovens para 
o mercado de trabalho.”  
 
Nova cena 
Depoimento de uma estudante (Juliana Gomes) 
Está sentada (aparentemente dentro do trailer), atrás dela tem um rapaz em frente a um computador, com a mesma blusa 
da estudante. A música tocada ao fundo e o jingle da campanha, porém apenas instrumental. 
“Eu acho muito bom, é um meio de inclusão social porque o mercado de trabalho hoje pede muito da gente isso.”  
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
Atrás da apresentadora aparecem televisões que formam imagem de crianças com a farda das escolas da prefeitura, em pé 
e sorrindo para a câmera. 
“O trabalho de João Paulo na educação, está promovendo a inclusão social de milhares de crianças. Beneficiadas com 
programas como Aluno nos Trinques e a Bolsa-Escola municipal,  uma das maiores do Brasil.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece uma senhora, com seu filho, em um quarto bem humilde. Ela arruma o menino, vestindo farda da escola 
municipal. Logo depois aparece uma cena do menino arrumando seu material escolar novinho na bolsa da escola. 
Depois aparece a mãe do garoto arrumando umas roupas e também sua irmã. Depois aparece o garoto escrevendo, 
sentado, aparentando fazer um dever de escola. Depois aparece uma cena em que a mãe do garoto está calçando o tênis no  
menino. Aparece o garoto, sentado aparentemente com suas irmãs em um sofá, brincando.  
 
 “Dona Josiane começa o dia arrumando o caçula Weverton para a escola. Na mochila, material novinho. Ele e os três 
irmãos também têm camisas, calças e tênis novos. Weverton já não precisa mais pegar o sapato da irmã para estudar. O 
kit aluno nos trinques está trazendo mais dignidade e cidadania.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma dona-de-casa (Josiane Ferreira) 
 “Ele se sente bem, assim pode ter uma roupa própria de colégio, fardamento completo, né?! Antigamente só as escolas 
particulares era quem tinha.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece Dona Josiane, dobrando algumas roupas, dando o almoço para seus filhos. Levando seu filho para a escola. 
Depois aparece uma sala de aula, bem organizada, com uma professora dando aula para muitas crianças da rede pública. 
Depois a câmera fecha em close em Weverton, que está escrevendo, na sala de aula.  
“Desempregada, Dona Josiane também conta com o programa Bolsa-Escola da prefeitura, um dos maiores do Brasil, 
recebe um salário mínimo por mês. Dona Josiane leva o caçula para escola mais confiante. Na sala de aula, a professora 
comprova resultados positivos.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma professora (Maria Dalva de Menezes) 
 “Criança alimentada é diferente, tem rendimento diferente, tem entendidisse (entendimento, mas a professora fala desta 
maneira) diferente, cresce diferente.” 
  
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
 “O Prefeito João Paulo está investindo também na qualidade do ensino, principalmente dando apoio a capacitação 
permanente dos professores.” 
 
Nova cena  
Depoimento da Professora (Rosângela Francisca) 
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A professora está dentro de uma escola, e veste uma camisa de cor preta e branca.  
“Eu nunca vi um prefeito cuidar tão bem da educação como João Paulo, sinceramente.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma professora (Noemia Araújo) 
Ela aparentando estar em uma sala de aula, porém vazia. Ela está de blusa branca e aparenta ter uns 40 anos.  
“Só tinha magistério, e agora João Paulo nos proporcionou essa oportunidade de nós professores de termos o curso 
superior.” 
 
Nova cena  
Depoimento da Professora (Rosângela Francisca) 
 “A gente tem assinaturas de jornais, nos finais de semana, temos revista especializada em educação. Nós temos também 
as capacitações da prefeitura, o SBPC.”  
 
Nova cena 
Depoimento de uma professora (Noemia Araújo) 
 “Eu tenho sentido mesmo que os alunos têm ganhado muito com isso.” 
 
Nova cena 
Aparece um barbante todo emaranhado vermelho e outro barbante, dentro desse, de cor amarela. E de acordo com a 
pequena música tocada, forma-se o número 13 em amarelo, e contornando o barbante amarelo, o barbante vermelho, todo 
enroscado fazendo um cerco no número. 
 
Música de fundo( Música curta) 
É 13.  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo está sentado, como num escritório. Há livros na estante. (João Paulo fala sem olhar para a câmera) 
Legenda – João Paulo 13.  
“A nossa política, é a política de proporcionar, de dar a oportunidade, para que as pessoas possam crescer. Primeiro 
pensando em nossas crianças para que não tenham o seu futuro comprometido.”  
 
Nova cena 
Aparece uma adolescente, bastante sorridente. Ela dia: 
“Quando eu crescer eu quero ser médica.” 
Logo depois aparece um menino, que diz: 
“Eu quero ser promotor.” 
Aparece um menino, bem sorridente, e diz: 
“Eu quero ser advogado.” 
Depois aparece uma menina, dizendo: 
“Eu vou ser artista plástica .” 
Aparece depois um menino, que diz: 
“Presidente.” 
Locutor diz:  
“Bolsa-Escola, Aluno nos Trinques, escola em tempo integral, ônibus da informática. João Paulo está fazendo tudo isso, 
para que cada criança do Recife tenha o direito de escolher o seu futuro.” 
Depois, vem uma menina que diz: 
“Quando eu crescer eu quero ser cidadã.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo está sentado, como se fosse no escritório. Tem uma estrela (broche) na gola do paletó. (João Paulo fala sem 
olhar para a câmera.) 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Nós temos que, primeiro, garantir o ensino fundamental bom de qualidade como nós estamos fazendo, para que quando 
nossos alunos cheguem no ensino médio, eles tenham condição de fazer um bom curso médio. E agora vamos intensificar, 
os nossos convênios e as nossas parcerias, com as universidades, para preparar os nossos jovens (corte de cena) para 
disputar os vestibulares na cidade em pé de igualdade com os alunos da rede privada que fazem cursinho.” 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
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Aparece na tela: Programa de Governo. Uma estrela amarela gira até se estabilizar no meio do vídeo. A cor do fundo é 
vermelho intenso. Abaixo do nome tem uma pequena imagem congelada de João Paulo, em pé, como se estivesse 
expondo algum projeto para os assessores.  
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo:...” 
Depois entra a frase PROGRAMA PORTA ABERTA PARA A UNIVERSIDADE, no meio da tela. A estrela amarela 
ainda localiza-se atrás de todos os nomes e ela continua girando enquanto o nome está aparecendo na tela.  
Legenda – PROGRAMA PORTA ABERTA PARA A UNIVERSIDADE. 
“Programa porta aberta para a universidade.” 
Aparecem vários adolescentes em uma sala de aula de um colégio.  
Legenda – Convênio com a UPE. 
“Preparação dos alunos para o vestibular em convênio com a Universidade de Pernambuco.” 
Depois entra a frase ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, no meio da tela. 
Legenda – ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. 
“Escolas em tempo Integral.” 
Aparecem várias crianças com a farda da escola municipal, fazendo uma fila, em um pátio de uma escola. Logo depois 
aparece uma professora, numa sala de aula com vários alunos, cada um em sua carteira. Cena de crianças merendando. 
Depois aparecem duas crianças, com a farda da escola municipal, em frente a um computador, como se fosse aula de 
informática. E, por fim, aparecem crianças em uma quadra esportiva, jogando basquete. 
Legenda – 15 Escolas em Tempo Integral.  
                   4 refeições diárias. 
“João Paulo implantou quatro escolas em tempo integral e vai construir mais quinze. Nas escolas em tempo integral os 
alunos recebem quatro refeições diárias, estudam o dia inteiro, aprendem mais e ficam longe das ruas.”  
Depois entra a frase INFORMÁTICA NOS BAIRROS, no meio da tela.  
Legenda – INFORMÁTICA NOS BAIRROS. 
“Informática nos bairros.” 
Aparece o trailer com recife.com.jovem na sua lateral e depois vários alunos do projeto entrando no ônibus (a câmera 
acelera os passos das pessoas que estão subindo no ônibus). Depois mostra a cena do trailer por dentro com um professor 
apontando para a tela do computador, ensinando para duas adolescentes. Depois o trailer aparece trafegando pelas ruas. 
Muda a cena para um rapaz em frente a um computador.  
“Já são seis e João Paulo vai adquirir mais 14 ônibus escola para levar o ensino da informática aos jovens, preparando 
para o mercado de trabalho.” 
Depois entra a frase AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA, no meio da tela.  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA. 
“Ampliação do programa Escola Aberta.” 
Um professor numa quadra de escola, ensinado alguns alunos a jogar capoeira. Depois aparecem adolescentes formando 
um círculo e fazendo uma coreografia, todos com roupas iguais (coloridas). Uma menina com uma roupa de passista de 
frevo e uma sombrinha na mão. Vários meninos tocando instrumentos de maracatu.  
“Já são cento e trinta escolas utilizadas pela a comunidade nos finais de semanas. Com atividades esportivas, culturais e 
de lazer. Afastando os jovens das drogas e da violência.”  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo está sentado, num escritório. Uma discreta estrela (broche) na gola do paletó. (João Paulo fala sem olhar para a 
câmera.) 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Educação é a maior riqueza que um governante pode deixar para o seu povo. Entendendo a educação como elemento 
fundamental de preparação da vida.” 
 
Nova cena 
Várias cenas, que se movem muito rápido, de acordo com a música, elas vão se modificando. 
Quatro crianças, uma com uma bola de futebol na mão. Essa imagem e modifica com os mesmos na frente da escola 
(Escola Municipal São Cristóvão), com um sorriso de felicidade e satisfação. 
Dentistas cuidando de crianças. 
Imagem de uma família. Os pais sorriem enquanto a imagem atrás deles é substituída – de uma imagem de casas de 
palafitas em um lugar de miséria, para um prédio, como COHAB, em um lugar bem melhor. 
Morros com muros de arrimo para a proteção de casas, com crianças brincando em suas escadarias. 
Crianças com uma farda nova da Prefeitura. 
Mostra meninos correndo nas margens do Canal do Cavouco e logo depois novos prédios, estilo COAHB construídos. 
Depois uma imagem de uma criança sorrindo. 
Coleta de lixo na cidade, com o caminhão passando na porta de casa. E os garis sorrindo no trabalho. 
Construção de casas com monitoramento. 
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Aparece um rapaz com uma roupa de trabalho vermelha e azul, com um carrinho de mão, e atrás dele uma placa com as 
letras em branco e o fundo de vermelho (OPERAÇÃO TAPA-BURACO).  
Imagem da Rua da Aurora revitalizada, com praças arborizadas. 
As pontes da cidade do Recife.  
João Paulo, de camisa vermelha, pega uma criança pequena no colo, abraça uma mulher.  
Um muro de arrimo sendo revitalizado. 
Aparece uma ponte. 
Mostra a Conselheiro Aguiar com o trânsito invertido. 
Criança merendando. 
Pessoas da terceira idade fazendo exercícios na Academia da Cidade, projeto da prefeitura.   
Avenida Caxangá  
Paço Alfândega visto de cima. 
Paço Alfândega, do lado do Rio Capibaribe. Na cena várias pessoas caminham na rua. A cor amarela da fachada do Paço 
Alfândega predomina ao fundo. 
Fonte de água, iluminada, grande, com um casal de namorados olhando para ela. 
SAMU atendendo algum chamado pela rua. 
 
Aparece um “JÁ” Em seqüência aparece o “FEZ”, e depois o “QUE”, “NINGUÉM”, “FEZ”. Depois faz uma composição 
com o  “VAI” “FAZER”, “MUITO”, “MAIS”.  
 
A música dessas imagens. 
As crianças na escola, mais saúde pro povao 
Palafita virou casa, o morro tem proteção 
Tá ficando nos trinques todo mundo pode ver  
O Recife tem mudado, porque conta com João. 
 
João Paulo cuidou da gente? 
FOI SIM, SIM SINHÔ 
O João mostrou que faz! 
FAZ, FAZ, FAZ! 
 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais! 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Imagem de João Paulo apertando a mão de uma pessoa que está abaixo dele. Depois aparecem várias pessoas correndo, 
com os bandeirões de João Paulo, em direção à câmera, ou seja, as pessoas se aproximando da câmera. Depois aparece 
João Paulo acenando, com Dilson e Luciano Siqueira em cima de um carro. Aparece João Paulo abraçando pessoas na rua. 
Logo depois ele em cima de um carro aberto (estilo Strada), todo enfeitado com os bandeirões de João Paulo. Ele está 
acompanhado, em cima do carro por Luciano Siqueira, Dílson Peixoto. É uma carreata. Logo depois essa cena também e 
fundida em outra em que aparece uma multidão com o boneco gigante João Paulo ao fundo.  
Depois aparece uma imagem do jornal Diario de Pernambuco, de maio a agosto, com uma pesquisa dos candidatos.  
João Paulo:                 27% 
Cadoca:                      26% 
Joaquim Francisco:    26% 
Então a percentagem de João Paulo vai aumentando, em uma parábola crescente, passando por pontos de 31% a 33%, até 
parar em 39%.  
A música de fundo (apenas instrumental) continua e o locutor vai narrando com entusiasmo, informando onde será a 
próxima caminhada, onde são os bairros que vai acontecer o evento. E então, vai aparecendo no meio da tela, surgindo do 
meio para a superfície, as legendas abaixo. 
Legenda - CARREATA DA VITÓRIA 
                 DOMINGO EM  BOA VIAGEM 
                 SHOPPING TACARUNA 9 DA MANHA 
“A campanha de João Paulo toma conta da cidade, em todos os bairros e ruas do Recife o povo já botou a estrela no 
peito e quer de novo João Paulo prefeito. Vista sua camisa vermelha e participe da CARREATA DA VITÓRIA, 
DOMINGO EM BOA VIAGEM, concentração a partir das nove horas em frente ao SHOPPING TACARUNA.”  
 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 14 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 03.09.2004 (NOITE) 
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Duração: 2 minutos e 50 segundos. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma cena de uma manchete do jornal Folha de Pernambuco, com o título: Ex-moradora de palafita espancada. 
Logo abaixo aparece a foto da moradora das palafitas de Brasília Teimosa, do episódio Maria do Socorro. Ela está com 
uma feição bastante triste e abatida. O texto diz:  
“Folha de Pernambuco, 3 de setembro de 2004, Maria do Socorro, que apareceu no guia do PT acusando a equipe de 
Cadoca de ter oferecido dinheiro para ela falar mal de João Paulo, levou uma surra.” 
 
Depois aparece outra informação do Jornal, sublinhada de vermelho:  
“Maria do Socorro dos Santos prestou depoimento na noite de ontem na delegacia da mulher, alegando ter sido 
seqüestrada, espancada.” 
Após o locutor dizer isso, a folha de jornal fica escurecida, tornando-se pano de fundo para aparecer um texto escrito pela 
Coligação de João Paulo. O locutor narra o depoimento escrito, o qual aparece no vídeo: 
“A Frente de Esquerda confia na capacidade da Polícia Civil em apurar o ocorrido e punir os agressores. Sobre a 
denúncia de fraude no guia do candidato Cadoca, a população do Recife já demonstrou que é capaz de fazer seu próprio 
julgamento. No caso das agressões e ataques que estão sendo feitos a João Paulo, o Recife também já entendeu: isso se 
deve ao crescimento dele em todas as pesquisas de opinião, resultado da aprovação do trabalho de inclusão social que 
ele vem fazendo como ninguém fez em nossa cidade.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece um homem na Ponte Limoeiro, que fica próxima do prédio da Prefeitura do Recife, debruçado, de frente para o 
Rio Capibaribe, como se estivesse refletindo, pensando.   
 “Seu Rivaldo e a Ponte do Limoeiro, nossa história começa aqui...” 
Aparece agora uma imagem da Ponte do Limoeiro vista por baixo, com barcos embaixo dela. E depois a câmera filma o 
rosto do seu Rivaldo. E logo depois uma imagem de duas crianças descalças.  
“...Embaixo da Ponte onde viveram as dezenove famílias da Vila dos Morcegos.” 
Então vem a voz do seu Rivaldo em off. 
“Quantos prefeitos passaram naquela prefeitura passava por cima e não descia?!” 
 
Nova cena 
Depoimento de um Ex-morador da Vila dos Morcegos (Rivaldo da Silva) 
Antes de ele terminar o depoimento, aparece uma cena de João Paulo entregando, como se fosse uma chave, para uma 
criança, que está muito feliz e sorri para João Paulo.  
“Seu João Paulo veio a primeira vez, disse que voltava, mas disse que quando voltasse iria tirar a gente daqui. Não 
passou quinze, ele veio e tirou.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece uma vila filmada de cima. Enquanto a locutora narra, aparece cenas de boa convivência dos vizinhos, crianças 
andando de bicicleta, brincando. As cenas de depoimento dos dois moradores que seguem são acompanhadas pelo jingle 
de João Paulo, apenas instrumental.  
“É aqui que agora vivem os ex-moradores da Vila dos Morcegos. O Conjunto Habitacional do Limoeiro, no Bairro de 
Santo Amaro.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma ex-moradora da Vila dos Morcegos (Denise Santana) 
 “Quando eu andava assim, pros hospital com meus filhos, eu dava o endereço, mas ninguém acreditava que eu morava 
ali debaixo.”  
Então a repórter faz uma pergunta: Como e que você falava quando perguntavam onde você morava? 
Antes de responder, ela sorri: “Eu dizia assim, meu endereço é Ponte de Limoeiro” (Agora ela fala já com voz de choro, e 
sua feição fica muito triste e então fica calada e esfrega a mão nos olhos).   
“Agora eu tenho endereço, tenho número de casa, gente! É muito, número de casa eu tenho, é a dezenove.” 
 
Nova cena 
Depoimento de um ex-morador da Vila dos Morcegos (Rivaldo da Silva) 
Ele está dentro de casa, com televisão. 
“Eu moro na Rua Virgílio de Medeiros, no Conjunto Habitacional Limoeiro no número, dezesseis. Isso é orgulho tanto 
meu, como de todos os cidadãos que moram aqui no setor.”  
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Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo está em ambiente feito um jardim. Ele está sentado. Olhar indireto para a câmera. Fundo musical do seu jingle, 
sendo lento, instrumental.  
“E a minha felicidade vem daí, por quê? Porque nós conseguimos resolver o problema de milhares de pessoas, seja na 
saúde, seja na educação, seja na moradia, seja na área de saneamento. Enquanto tiver uma pessoa sofrendo no planeta 
eu tenho compromisso de continuar lutando para por fim a esse sofrimento.” 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 15 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 06.09.2004 (TARDE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
 
Nova cena 
 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
  
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma cena de bonecos, simulando uma “professora” de blusa vermelha e calça branca, com um “aluno” de blusa 
branca e calça vermelha, em sala de aula. É como se fossem desenhos de computador, com um fundo vermelho. O “aluno” 
primeiro sorri para a câmera, e, depois a câmera vai acima da cabeça dele e então a mesa do aluno é filmada, de cima, e 
aparece a palavra EDUCAÇÃO (de cor preta), escrita em um papel branco, como se fosse o aluno que tivesse escrito com 
o lápis. Junto a essa palavra tem um desenho discreto, bastante colorido. A música tocada é como se fosse um caboclinho 
mais ritmado, parecendo música para animação de criança. 
“O tema de hoje é educação.” 
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
 “Educação de qualidade uma das maneiras mais eficientes de garantir um futuro melhor para as nossas crianças. Por 
isso João Paulo tem investido tanto para colocar mais alunos nas escolas, qualificar os professores e ampliar a rede 
municipal de ensino.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
Cena externa. A repórter está perto de uma escola (Escola Municipal Josué de Castro), com várias crianças entrando no 
portão da escola, com fardas da prefeitura. 
“Está foi uma das quarenta e uma escolas implantadas por João Paulo, além de outras cinqüenta e seis que foram 
reformadas, mas não foi só isso que João Paulo fez.” 
 
Loc.(voz feminina) 
 
Muda a cena para várias crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Muda a cena para dentro de uma escola com três crianças sentadas em uma mesa pequena.  
Muda a cena para crianças na sala de aula fazendo tarefas. 
Legenda – Matrícula aos 6 anos  
Muda a cena para várias crianças em frente de computadores (aula de informática). 
Muda a cena para crianças jogando bola no pátio. 
Muda a cena para crianças merendando.  
Legenda – 16 mil Bolsa-Escola; 135 mil alunos. 
Muda a cena focalizando o tênis de uma menina que amarra os cadarços. Depois aparece a menina sentada na escola.  
Legenda – Kit Aluno nos Trinques 
Muda a cena para uma criança pintando com um hidrocor vermelho em papel. 
Muda a cena para um auditório quase completo, estilo anfiteatro, focalizando bem o rosto de uma professora que sorri. 
Muda a cena para uma professora dando aula.  
Muda a cena para outra professora também ensinando para vários alunos da rede pública. 
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Legenda – 2000 novos professores 
Aparece o trailer do recife.com.jovem, trafegando pela rua. 
Muda a cena para um rapaz em frente a um computador, com várias figuras geométricas coloridas na tela.  
Muda a cena para um professor dentro do trailer ensinando a informática para adolescentes. 
Legenda – Ônibus da Informática. 
“Ele antecipou a matrícula no ensino fundamental de sete para seis anos. Ampliou para dezesseis mil o número de alunos 
do Bolsa-Escola municipal, e os cento e trinta e cinco mil estudantes da rede, recebem material escolar e uniforme 
completo. João Paulo contratou dois mil novos professores, ampliando o quadro municipal que agora tem todo o apoio 
para aprender mais e ensinar melhor. João Paulo criou ainda o ônibus da informática, que está capacitando jovens para 
o mercado de trabalho.”  
 
Nova cena 
Depoimento de uma estudante (Juliana Gomes) 
 “Eu acho muito bom, é um meio de inclusão social porque o mercado de trabalho hoje pede muito da gente isso.”  
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
 “O trabalho de João Paulo na educação, está promovendo a inclusão social de milhares de crianças. Beneficiadas com 
programas como aluno nos trinques e a bolsa escola municipal uma das maiores do Brasil.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece uma senhora, com seu filho, em um quarto bem humilde. Ela arruma o menino, vestindo farda da escola 
municipal. Logo depois aparece uma cena do menino arrumando seu material escolar novinho na bolsa da escola. 
Depois aparece a mãe do garoto arrumando umas roupas e também sua irmã. Depois aparece o garoto escrevendo, 
sentado, aparentando fazer um dever de escola. Depois aparece uma cena em que a mãe do garoto está calçando o tênis no  
menino. Aparece o garoto, sentado aparentemente com suas irmãs em um sofá, brincando.  
 
 “Dona Josiane começa o dia arrumando o caçula Weverton para a escola. Na mochila, material novinho. Ele e os três 
irmãos também têm camisas, calças e tênis novos. Weverton já não precisa mais pegar o sapato da irmã para estudar. O 
kit aluno nos trinques está trazendo mais dignidade e cidadania.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma dona-de-casa (Josiane Ferreira) 
 “Ele se sente bem, assim pode ter uma roupa própria de colégio, fardamento completo, né?! Antigamente só as escolas 
particulares era quem tinha.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece Dona Josiane, dobrando algumas roupas, dando o almoço para seus filhos. Levando seu filho para a escola. 
Depois aparece uma sala de aula, bem organizada, com uma professora dando aula para muitas crianças da rede pública. 
Depois a câmera fecha em close em Weverton, que está escrevendo, na sala de aula.  
“Desempregada, Dona Josiane também conta com o programa Bolsa-Escola da prefeitura, um dos maiores do Brasil, 
recebe um salário mínimo por mês. Dona Josiane leva o caçula para escola mais confiante. Na sala de aula, a professora 
comprova resultados positivos.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma professora (Maria Dalva de Menezes) 
 “Criança alimentada é diferente, tem rendimento diferente, tem entendidisse (entendimento, mas a professora fala desta 
maneira) diferente, cresce diferente.” 
  
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
 “O Prefeito João Paulo está investindo também na qualidade do ensino, principalmente dando apoio a capacitação 
permanente dos professores.” 
 
Nova cena  
Depoimento da Professora (Rosângela Francisca) 
A professora está dentro de uma escola, e veste uma camisa de cor preta e branca.  
“Eu nunca vi um prefeito cuidar tão bem da educação como João Paulo, sinceramente.” 
 
Nova cena 
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Depoimento de uma professora (Noemia Araújo) 
Ela aparentando estar em uma sala de aula, porém vazia. Ela está de blusa branca e aparenta ter uns 40 anos.  
“Só tinha magistério, e agora João Paulo nos proporcionou essa oportunidade de nós professores de termos o curso 
superior.” 
 
Nova cena  
Depoimento da Professora (Rosângela Francisca) 
 “A gente tem assinaturas de jornais, nos finais de semana, temos revista especializada em educação. Nós temos também 
as capacitações da prefeitura, o SBPC.”  
 
Nova cena 
Depoimento de uma professora (Noemia Araújo) 
 “Eu tenho sentido mesmo que os alunos têm ganhado muito com isso.” 
 
 
Loc. (voz feminina) 
 
Nova cena 
Aparece um barbante todo emaranhado vermelho e outro barbante, dentro desse, de cor amarela. E, de acordo com a 
música tocada, forma-se o número 13 em amarelo, e contornando o barbante amarelo.  
 
Música de fundo( Música curta) 
É 13.  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo está sentado, como num escritório. (João Paulo fala sem olhar para a câmera.) 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“A nossa política, e a política de proporcionar, de dar oportunidade, para que as pessoas possam crescer. Primeiro 
pensando em nossas crianças para que não tenham o seu futuro comprometido.”  
 
Nova cena 
Aparece uma adolescente, bastante sorridente. Ela dia: 
“Quando eu crescer eu quero ser médica.” 
Logo depois aparece um menino, que diz: 
“Eu quero ser promotor.” 
Aparece um menino, bem sorridente, e diz: 
“Eu quero ser advogado.” 
Depois aparece uma menina, dizendo: 
“Eu vou ser artista plástica .” 
Aparece depois um menino, que diz: 
“Presidente.” 
Locutor diz:  
“Bolsa-Escola, Aluno nos Trinques, escola em tempo integral, ônibus da informática. João Paulo está fazendo tudo isso, 
para que cada criança do Recife tenha o direito de escolher o seu futuro.” 
Depois, vem uma menina que diz: 
“Quando eu crescer eu quero ser cidadã.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo está sentado, mesmo ambiente de escritório. Está com uma discreta estrela (broche) na gola do paletó.  
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Nós temos que primeiro garantir o ensino fundamental bom de qualidade como nos estamos fazendo, para que quando 
nossos alunos cheguem no ensino médio, eles tenham condição de fazer um bom curso médio. E agora vamos intensificar, 
os nossos convênios e as nossas parcerias, com as universidades, para preparar os nossos jovens (pequeno corte na cena) 
para disputar os vestibulares na cidade em pé de igualdade com os alunos da rede privada que fazem cursinho.” 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
Aparece na tela: Programa de Governo. Uma estrela amarela gira até se estabilizar no meio do vídeo. A cor do fundo é 
vermelho intenso. Abaixo do nome tem uma pequena imagem congelada de João Paulo, em pé, como se estivesse 
expondo algum projeto para os assessores.  
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Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo:...” 
Depois entra a frase PROGRAMA PORTA ABERTA PARA A UNIVERSIDADE, no meio da tela. A estrela amarela 
ainda localiza-se atrás de todos os nomes e ela continua girando enquanto o nome está aparecendo na tela.  
Legenda – PROGRAMA PORTA ABERTA PARA A UNIVERSIDADE. 
“Programa porta aberta para a universidade.” 
Aparecem vários adolescentes em uma sala de aula de um colégio.  
Legenda – Convênio com a UPE. 
“Preparação dos alunos para o vestibular em convênio com a Universidade de Pernambuco.” 
Depois entra a frase ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, no meio da tela. 
Legenda – ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. 
“Escolas em tempo Integral.” 
Aparecem várias crianças com a farda da escola municipal, fazendo uma fila, em um pátio de uma escola. Logo depois 
aparece uma professora, numa sala de aula com vários alunos, cada um em sua carteira. Cena de crianças merendando. 
Depois aparecem duas crianças, com a farda da escola municipal, em frente a um computador, como se fosse aula de 
informática. E, por fim, aparecem crianças em uma quadra esportiva, jogando basquete. 
Legenda – 15 Escolas em Tempo Integral.  
                   4 refeições diárias. 
“João Paulo implantou quatro escolas em tempo integral e vai construir mais quinze. Nas escolas em tempo integral os 
alunos recebem quatro refeições diárias, estudam o dia inteiro, aprendem mais e ficam longe das ruas.”  
Depois entra a frase INFORMÁTICA NOS BAIRROS, no meio da tela.  
Legenda – INFORMÁTICA NOS BAIRROS. 
“Informática nos bairros.” 
Aparece o trailer com recife.com.jovem na sua lateral e depois vários alunos do projeto entrando no ônibus (a câmera 
acelera os passos das pessoas que estão subindo no ônibus). Depois mostra a cena do trailer por dentro com um professor 
apontando para a tela do computador, ensinando para duas adolescentes. Depois o trailer aparece trafegando pelas ruas. 
Muda a cena para um rapaz em frente a um computador.  
“Já são seis e João Paulo vai adquirir mais 14 ônibus escola para levar o ensino da informática aos jovens, preparando 
para o mercado de trabalho.” 
Depois entra a frase AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA, no meio da tela.  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA. 
“Ampliação do programa Escola Aberta.” 
Um professor numa quadra de escola, ensinado alguns alunos a jogar capoeira. Depois aparecem adolescentes formando 
um círculo e fazendo uma coreografia, todos com roupas iguais (coloridas). Uma menina com uma roupa de passista de 
frevo e uma sombrinha na mão. Vários meninos tocando instrumentos de maracatu.  
“Já são cento e trinta escolas utilizadas pela a comunidade nos finais de semanas. Com atividades esportivas, culturais e 
de lazer. Afastando os jovens das drogas e da violência.”  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo, sentado, como se fosse no escritório. Uma discreta estrela (broche) na gola do paletó. (João Paulo fala sem 
olhar para a câmera) 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Educação é a maior riqueza que um governante pode deixar para o seu povo. Entendendo a educação como elemento 
fundamental de preparação da vida.” 
 
Nova cena 
Várias cenas, que se movem muito rápido, de acordo com a música, elas vão se modificando. 
Quatro crianças, uma com uma bola de futebol na mão. Essa imagem e modifica com os mesmos na frente da escola 
(Escola Municipal São Cristóvão), com um sorriso de felicidade e satisfação. 
Dentistas cuidando de crianças. 
Imagem de uma família. Os pais sorriem enquanto a imagem atrás deles é substituída – de uma imagem de casas de 
palafitas em um lugar de miséria, para um prédio, como COHAB, em um lugar bem melhor. 
Morros com muros de arrimo para a proteção de casas, com crianças brincando em suas escadarias. 
Crianças com uma farda nova da Prefeitura. 
Mostra meninos correndo nas margens do Canal do Cavouco e logo depois novos prédios, estilo COAHB construídos. 
Depois uma imagem de uma criança sorrindo. 
Coleta de lixo na cidade, com o caminhão passando na porta de casa. E os garis sorrindo no trabalho. 
Construção de casas com monitoramento. 
Aparece um rapaz com uma roupa de trabalho vermelha e azul, com um carrinho de mão, e atrás dele uma placa com as 
letras em branco e o fundo de vermelho (OPERAÇÃO TAPA-BURACO).  
Imagem da Rua da Aurora revitalizada, com praças arborizadas. 
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As pontes da cidade do Recife.  
João Paulo, de camisa vermelha, pega uma criança pequena no colo, abraça uma mulher.  
Um muro de arrimo sendo revitalizado. 
Aparece uma ponte. 
Mostra a Conselheiro Aguiar com o trânsito invertido. 
Criança merendando. 
Pessoas da terceira idade fazendo exercícios na Academia da Cidade, projeto da prefeitura.   
Avenida Caxangá  
Paço Alfândega visto de cima. 
Paço Alfândega, do lado do Rio Capibaribe. Na cena várias pessoas caminham na rua. A cor amarela da fachada do Paço 
Alfândega predomina ao fundo. 
Fonte de água, iluminada, grande, com um casal de namorados olhando para ela. 
SAMU atendendo algum chamado pela rua. 
 
Aparece um “JÁ” Em seqüência aparece o “FEZ”, e depois o “QUE”, “NINGUÉM”, “FEZ”. Depois faz uma composição 
com o  “VAI” “FAZER”, “MUITO”, “MAIS”.  
 
A música dessas imagens. 
As crianças na escola, mais saúde pro povao 
Palafita virou casa, o morro tem proteção 
Tá ficando nos trinques todo mundo pode ver  
O Recife tem mudado, porque conta com João. 
 
João Paulo cuidou da gente? 
FOI SIM, SIM SINHÔ 
O João mostrou que faz! 
FAZ, FAZ, FAZ! 
 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais! 
 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Imagem de João Paulo apertando a mão de uma pessoa que está abaixo dele. Depois aparecem várias pessoas correndo, 
com os bandeirões de João Paulo, em direção à câmera, ou seja, as pessoas se aproximando da câmera. Depois aparece 
João Paulo acenando, com Dilson e Luciano Siqueira em cima de um carro. Aparece João Paulo abraçando pessoas na rua. 
Logo depois ele em cima de um carro aberto (estilo Strada), todo enfeitado com os bandeiroes de João Paulo. Ele está 
acompanhado, em cima do carro por Luciano Siqueira, Dílson Peixoto. É uma carreata. Logo depois essa cena também e 
fundida em outra em que aparece uma multidão com o boneco gigante João Paulo ao fundo.  
Depois aparece uma imagem do jornal Diario de Pernambuco, de maio a agosto, com uma pesquisa dos candidatos.  
João Paulo:                 27% 
Cadoca:                      26% 
Joaquim Francisco:    26% 
Então a percentagem de João Paulo vai aumentando, em uma parábola crescente, passando por pontos de 31% a 33%, até 
parar em 39%.  
A música de fundo (apenas instrumental) continua e o locutor vai narrando com entusiasmo, informando onde será a 
próxima caminhada, onde são os bairros que vai acontecer o evento. E então, vai aparecendo no meio da tela, surgindo do 
meio para a superfície, as legendas abaixo. 
 
“A campanha de João Paulo toma conta da cidade. Em todos os bairros e ruas do Recife o povo já botou a estrela no 
peito e quer de novo João Paulo prefeito.”  
 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 16 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 06.09.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Aparece um coral cantando o Hino da Independência, com várias pessoas de idades variadas, com blusas de cores da 
bandeira nacional e algumas variações de verde e azul.  
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Nova cena 
Apresentadora   
A apresentadora em estúdio, com uma estrela amarela compondo o cenário. As imagens das televisões ao fundo mostram 
as cenas do coral. Ela diz: 
“Estamos na semana da pátria e o programa de hoje é para a gente comemorar nossa independência e vai ser 
apresentado pelo povo do Recife, um povo independente, inclusive na hora de escolher seus governantes. Vamos ver 
como as pessoas estão conquistando a sua independência”. 
 
Nova cena 
Aparece João Paulo em uma caminhada pelas ruas, abraçando duas velhinhas.   
Aparece depois um menino, com João Paulo.  
Depois aparece uma estrela vermelha com o número 13 no meio e um palito segurando-a. 
Logo depois aparece um homem dentro do seu carro, mostrando para a câmera o adesivo de João Paulo. 
O boneco gigante de João Paulo.   
Aparece João Paulo de camisa vermelha em uma cena à noite, fazendo uma caminhada pelas ruas.  
Várias pessoas com a camisa de João Paulo. 
João Paulo entre as crianças. 
João Paulo de branco e seu adesivo no peio, abraçando uma velhinha.  
Um casal jovem mostrando do carro o adesivo de João Paulo. 
Um velhinho de blusa branca e adesivo de João Paulo no peito.  
João Paulo discursando para várias pessoas. 
João Paulo em cima de um palanque falando para as pessoas. 
João Paulo com metade do rosto bem iluminada e metade na sombra, olha para a câmera com as mãos levantadas. 
 
Música em ritmo de frevo. 
A gente sente, 
o Recife tá mais independente. 
 
Nova cena 
Apresentadora 
Cenário com várias televisões, como se ela fosse uma “âncora” de tv.  
“Educação é independência”. 
 
Nova cena 
Depoimento de uma professora (Ana Alice da Silva) 
Legenda – Programa Brasil Alfabetizado 
“O programa Brasil Alfabetizado é desenvolvido pela Prefeitura da Cidade do Recife, com a parceria do Governo 
Federal e as universidades públicas do nosso Estado.” 
 
Nova cena 
Depoimento do aposentado (Manoel Caetano) 
 “Eu sabendo ler e escrever, eu vou ser mais cidadão”. 
 
Nova cena 
Loc . (A professora Ana Alice da Silva) 
 “Mais de oito mil adultos estão tendo a chance de aprender a ler e a escrever.”  
 
Nova cena 
Aparece uma adolescente, bastante sorridente. Ela dia: 
“Quando eu crescer eu quero ser médica.” 
Logo depois aparece um menino, que diz: 
“Eu quero ser promotor.” 
Aparece um menino, bem sorridente, e diz: 
“Eu quero ser advogado.” 
Depois aparece uma menina, dizendo: 
“Eu vou ser artista plástica .” 
Aparece depois um menino, que diz: 
“Presidente.” 
Locutor diz:  
“Bolsa-Escola, Aluno nos Trinques, escola em tempo integral, ônibus da informática. João Paulo está fazendo tudo isso, 
para que cada criança do Recife tenha o direito de escolher o seu futuro.” 
Depois, vem uma menina que diz: 
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“Quando eu crescer eu quero ser cidadã.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma Estudante (Macelanny Vieira) 
(A música de fundo é apenas a batida da música de Fred Zeroquatro) 
“Independência para mim é poder me preparar para o mercado de trabalho.” 
Logo depois aparece uma cena de duas adolescentes olhando para o computador, dentro do trailer. E depois aparecem 
várias adolescentes participantes do projeto. 
Legenda – Projeto Informática nos Bairros. 
“Já são seis ônibus como este, e o prefeito João Paulo vai ampliar para vinte.” 
   
Nova cena 
Aparece João Paulo em uma caminhada pelas ruas, abraçando duas velhinhas.   
Aparece depois um menino, com João Paulo.  
Depois aparece uma estrela vermelha com o número 13 no meio e um palito segurando-a. 
Logo depois aparece um homem dentro do seu carro, mostrando para a câmera o adesivo de João Paulo. 
O boneco gigante de João Paulo.   
Aparece João Paulo de camisa vermelha em uma cena à noite, fazendo uma caminhada pelas ruas.  
Várias pessoas com a camisa de João Paulo. 
João Paulo entre as crianças. 
João Paulo de branco e seu adesivo no peio, abraçando uma velhinha.  
Um casal jovem mostrando do carro o adesivo de João Paulo. 
Um velhinho de blusa branca e adesivo de João Paulo no peito.  
João Paulo discursando para várias pessoas. 
João Paulo em cima de um palanque falando para as pessoas. 
João Paulo com metade do rosto bem iluminada e metade na sombra, olha para a câmera com as mãos levantadas. 
 
Música em ritmo de frevo. 
A gente sente, 
o Recife tá mais independente. 
 
Nova cena 
Apresentadora  
Atrás da apresentadora está um cenário com várias televisões, todas formando a imagem de um grupo tocando 
instrumentos. 
“Cultura também é independência.” 
 
Nova cena  
Depoimento de um músico (Davi Ribeiro)   
Ele veste uma blusa vermelha, que tem pintada nela uma estrela, em um lugar coberto, com várias pessoas no chão 
afinando suas alfaias.   
“Aprender a tocar um instrumento é descobrir sua vocação.” 
Legenda – Oficina Toques da Paz, Programa Multicultural. 
“A Oficina da Paz do Programa Multicultural da Prefeitura do Recife está revelando milhares de novos artistas e 
produtores. Poder viver do seu talento, isso que é independência.” 
(No final da cena, uma pequena apresentação do grupo tocando maracatu) 
 
Nova cena 
Apresentadora. Ela diz: 
  “Vamos saber o que independência para seu Rivaldo, que vivia embaixo da Ponte do Limoeiro.” 
 
Nova cena 
Depoimento de um ex-morador da Vila dos Morcegos (Rivaldo da Silva) 
Aparece uma casa construída no Conjunto Habitacional Limoeiro, e logo depois aparece seu Rivaldo com uma camisa 
azul, de bermuda, entrando em sua casa nova. A música de fundo e o jingle, apenas instrumental, da campanha de João 
Paulo.Depois aparece ele esta dentro de casa, com televisão.  
“Eu moro na Rua Virgilio de Medeiros, no Conjunto Habitacional Limoeiro, no número dezesseis. Isso é orgulho tanto 
meu, como de todos os cidadãos que moram aqui no setor.”  
 
Nova cena 
Várias cenas rápidas em ritmo de frevo 
João Paulo, com uma camisa vermelha, em uma caminhada pela rua, à noite.  
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Aparecem duas crianças com adesivos de João Paulo e uma bandeira pequena. 
Pessoas em carro apontando o adesivo de João Paulo. 
João Paulo abraçando uma velhinha. 
Uma mulher com uma blusa vermelha, filmada de cima para baixo, fazendo um sinal com a mão e sorrindo. 
Uma menina e uma senhora com camisas de João Paulo, com um bandeirão sorrindo. 
Uma menininha loira, com o adesivo de João Paulo no peito, solta um beijo para a câmera.  
Aparece João Paulo de blusa vermelha, abraçando uma senhora bem idosa. 
Um homem aplaudindo, para cima, com o adesivo de João Paulo no peito.  
João Paulo de blusa vermelha com um menino no braço.  
A câmera focaliza bem um adesivo que está na mão de um homem. 
Passeata à noite com vários bandeirões. 
João Paulo em cima de um carro com petistas acenando para as pessoas. 
 
Música em ritmo de frevo. 
A gente sente, 
o Recife ta mais independente. 
 
Nova cena 
Apresentadora 
A apresentadora em estúdio com várias telas por trás dela.  
“Decidir as obras na cidade é independência.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma mulher, depois um senhor de cabelos brancos, em seguida um rapaz. Logo a sala está tomada por várias 
pessoas.  
Legenda: 240 MIL PARTICIPANTES. 
“Uma, duas, três, cem, 240 mil pessoas decidindo como e onde aplicar o dinheiro público.” 
Depois aparece outro grupo de pessoas no mesmo cenário. Ela segura o cartaz: Orçamento. E do lado da mulher, um 
homem segura um outro cartaz com o nome: Participativo.  
“E assim que funciona o Orçamento Participativo do Recife...” 
Depois aparecem dois homens segurando um único cartaz com a legenda: 2 MIL OBRAS.  
“...E assim que foram priorizadas mais de duas mil obras em toda a cidade.” 
Agora aparece uma menina, segurando um cartaz com a legenda: “Exemplo para o Brasil”.  
“Um exemplo de democracia e transparência para o Brasil.” 
Depois aparece João Paulo de camisa social branca, no cenário com várias pessoas sorrindo. Ele está do lado de uma 
menina. O locutor fala:  
“Governar ao lado das pessoas, isso faz muita diferença.” 
 
Nova cena 
Apresentadora  
A apresentadora aparece em estúdio e atrás da estrela um cenário com várias televisões que todas formam a imagem de 
carros trafegando por uma via. 
“Independência no trânsito.” 
 
Nova cena 
Repórter Léo Antunes (Designer) 
Música de fundo do Fred Zeroquatro: 
“Boa Viagem 18 horas e 30 da noite...”  
Legenda – Inversão do Trânsito na Avenida Boa Viagem.  
Então o “repórter” aborda um motorista na rua: 
“O que você esta achando do trânsito de Boa Viagem depois da inversão?”  
 “Melhorou bastante.” (Responde o entrevistado) 
 
Nova cena 
Repórter Joli Campelo (Estudante) 
Ela está na Avenida Caxangá, com um microfone na mão como se fosse uma repórter.  
Música de fundo de Zeroquatro: 
“Avenida Caxangá 19 horas da noite”.  
Legenda – Reforma da Avenida Caxangá  
Então a “repórter” aborda um carro na rua: 
“Como é que tá o trânsito na Avenida Caxangá?” (Pergunta a repórter). 
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“Muito bom, sem engarrafamento, sem congestionamento. Melhorou muito.” (O taxista Renildo Lima responde) 
Repórter diz: “Tá vendo até o trânsito ficou mais independente.” 
 
Nova cena 
Várias cenas rápidas com imagens de João Paulo, em ritmo de frevo. 
Várias cenas rápidas em ritmo de frevo 
João Paulo, com uma camisa vermelha, em uma caminhada pela rua, à noite.  
Aparecem duas crianças com adesivos de João Paulo e uma bandeira pequena. 
Pessoas em carro apontando o adesivo de João Paulo. 
João Paulo abraçando uma velhinha. 
Uma mulher com uma blusa vermelha, filmada de cima para baixo, fazendo um sinal com a mão e sorrindo. 
Uma menina e uma senhora com camisas de João Paulo, com um bandeirão sorrindo. 
Uma menininha loira, com o adesivo de João Paulo no peito, solta um beijo para a câmera.  
Aparece João Paulo de blusa vermelha, abraçando uma senhora bem idosa. 
Um homem aplaudindo, para cima, com o adesivo de João Paulo no peito.  
João Paulo de blusa vermelha com um menino no braço.  
A câmera focaliza bem um adesivo que está na mão de um homem. 
Passeata à noite com vários bandeirões. 
João Paulo em cima de um carro com petistas acenando para as pessoas. 
 
Música em ritmo de frevo. 
A gente sente, 
o Recife tá mais independente. 
 
Nova cena 
Apresentadora 
A apresentadora aparece num cenário com várias televisões, que forma a imagem de uma praça. 
“Por todos os lados do Recife as pessoas estão comemorando a independência. Independência que se constrói todos os 
dias.” 
 
Nova cena  
Loc. (voz feminina) 
A voz da repórter fica em off, e vão aparecendo várias cenas. 
Várias pessoas, muitas idosas, fazendo aulas em lugares aberto, mostrando o projeto Academia da Cidade. 
Legenda – Academia da Cidade 
“Comemorando a saúde nas academias da cidade.” 
Muda a cena para uma mulher que se vira para a câmera com um bebê recém-nascido, numa sala de berçário.  
Legenda – Maternidade do Ibura 
“Comemorando a vida nas maternidades.” 
 Muda a cena para a Rua da Aurora revitalizada, com praças arborizadas.  
“Comemorando nas calçadas da Rua da Aurora.” 
Muda a cena para a orla de Brasília Teimosa à noite, toda organizada e iluminada. 
“Na nova orla.” 
Muda a cena para uma casa com muro de arrimo segurando o barranco.  
“Nos morros.” 
Muda a cena para o centro da cidade. 
“No centro.” 
Muda a cena para uma fonte bem iluminada. 
“Nos bairros.” 
Muda a cena para crianças merendando.  
“Nas escolas.” 
Muda a cena para crianças andando de bicicleta, brincando.  
“Nas casas.” 
Muda a cena mostrando a Caxangá vista de cima. 
“Nas ruas.” 
Muda a cena para Avenida Boa Viagem do alto. 
“Nas praias.” 
Muda a cena para uma Fonte bem iluminada, e depois o Paco Alfândega.  
“Em todos os lugares o Recife comemora a independência.” 
 
Nova cena 
Várias imagens rápidas de João Paulo em ritmo de Frevo. 
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João Paulo entre o povo à noite. 
Duas mulheres com a camisa de João Paulo da campanha, dançando na rua e sorrindo. 
João Paulo de camisa vermelha em uma janela. 
Dois homens com a camisa da campanha, um com a cabeça encostada no outro. 
João Paulo faz uma graça com a cabeça balançado de um lado a outro.  
João Paulo abraçado com uma mulher. 
Um carro enfeitado no capo com uma bandeira de João Paulo.  
Aparece um pandeiro, com a mão de um negro tocando, na parte externa a bandeira do Brasil.  
Pessoas com camisas da campanha, pulam com as mãos levantadas.  
Um homem (dentro do ônibus) falando e apertando as mãos de João Paulo, através da janela.  
João Paulo falando com um bebê no colo da mãe.   
João Paulo abraçando Luciano Siqueira. 
João Paulo falando com várias pessoas na caminhada. 
 
Música em ritmo de frevo. 
A gente sente, 
o Recife tá mais independente. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Cena externa. Aparece uma cena de uma mulher jovem, loira, com uma camisa vermelha e calça jeans, caminhado no 
sentido da ponte do centro da cidade. Todos vão olhando para o horizonte. Vão chegando mais pessoas, adolescentes, 
mulheres, homens, mulheres grávidas (neste momento não são filmados os rostos e sim apenas as barrigas), que vão 
dando as mãos. E aparece João Paulo de blusa social azul, arregaçada nos braços, sem paletó, gravata vermelha, 
caminhando em direção para a borda da ponte, com um sorriso estampado no rosto. Logo depois aparece a imagem por 
trás da mão de João Paulo e do homem negro. Rapidamente a câmera volta para as pessoas da ponte e todos, incluindo 
João Paulo, levantam as mãos ao alto e sorriem.  
A última cena, a câmera só focaliza os três, o negro, João Paulo e a mulher loira, levantando as mãos ao alto e sorrindo, 
com um forte vento. 
 “Nos últimos tempos o Recife vem construindo uma ponte diferente, uma ponte que leva das palafitas, as moradias 
dignas, da rua para a escola, do abandono ao cuidado com as pessoas. E agora, muito em breve, somos nós que vamos 
decidir se essa obra pára... Ou se deve continuar. João Paulo, prefeito!” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo, em cenário bucólico, conversa com um interlocutor. Parece um jardim ou terraço. Ele olha para a câmera.  
Legenda – Prefeito João Paulo 13.  
“O Brasil e o Recife estão em festa, para comemorar a independência da nossa nação, do nosso querido Brasil. 
Entendemos que parte dessa independência nós temos ainda que construir. Parte dessa independência significa construir 
uma cidade onde o nosso povo possa ter acesso à saúde, à educação de qualidade, ao saneamento, à moradia, ao esporte, 
ao lazer, à ciência, à tecnologia, à vida! Pra isso nós temos que recuperar cada vez mais pelo trabalho, pela 
determinação, a auto-estima da nossa cidade. Estamos fazendo isso, inclusive com o apoio do nosso presidente Lula, e 
vamos continuar, cada vez mais trabalhando para construir, uma verdadeira independência, a independência cidadã.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece um coral cantando o jingle da campanha de João Paulo. Depois que eles acabam de cantar o público se levanta e 
aplaude.  
 
A música que o coro canta. 
João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
“Termina aqui o programa de João Paulo. O prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa.” 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 17 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 08.09.2004 (TARDE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
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Loc. (voz masculina)  
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma cena, criada em computador, de uma ambulância do SAMU que parada e dois enfermeiros (como mini- 
bonecos). Então depois que ela sai totalmente da tela aparece um nome bem grande no centro do vídeo: SAÚDE. O fundo 
desta cena é vermelha.  
Legenda – Saúde  
“O tema de hoje é saúde.” 
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher)  
Atrás dela está uma estrela amarela e atrás da estrela um cenário com várias televisões, que formam uma imagem de uma 
mãe com uma criança no colo. Antes mesmo dela falar todo o texto, as cenas das televisões mudam e aparece o repórter 
Antonio Martins.  
“Garantir saúde de qualidade para quem precisa é um compromisso para João Paulo, e é isso que ele vem fazendo. Para 
entender melhor esse trabalho, vamos relembrar como era a saúde no Recife antes de João Paulo assumir a prefeitura.” 
 
Nova cena 
Repórter Antonio Martins 
“Na antiga administração da qual o candidato Cadoca fazia parte, somente sete em cada cem recifenses, isso mesmo, 
sete em cada cem pessoas, eram atendidas pelo programa Saúde da Família. Recife contava com apenas dezesseis postos 
do Saúde da Família para atender a mais de um milhão e meio habitantes da cidade. Era assim que as antigas 
administrações tratavam a saúde pública no Recife.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece uma imagem da mulher com o recém-nascido. E então aparece uma médica avaliando um bebê.  
Logo depois aparece uma criança tomando as gotinhas da vacinação. Dentistas avaliando um rapaz. 
Menina sentada em cima de uma maca. Uma médica avaliando um bebê com o estetoscópio. 
Um posto de saúde, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ALTO DOS COQUEIROS E CÓRREGO DA JAQUEIRA, 
construído pela prefeitura. Mãe, com um recém-nascido no colo, se consultando com um médico.  
Mãe amamentando um bebê em uma clínica.   
A música de fundo, apenas instrumental e o jingle: Já fez o que ninguém fez, e vai fazer muito mais. 
Legenda – ANO 2000 – 97 MIL PESSOAS 
                  JOÃO PAULO – 600 MIL PESSOAS 
                   ANO 2000 – 16 POSTOS  
                   JOÃO PAULO – 87 POSTOS 
“Em 2000 o saúde da família atendia noventa e sete mil pessoas. Com João Paulo são mais de seiscentas mil pessoas 
beneficiadas, seis vezes mais. O número de postos do saúde da família, também aumentou, de dezesseis para oitenta e 
sete, cinco vezes mais.”  
Aparece uma cena da UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, IRMÃ TEREZINHA. Uma agente de saúde andando pelas 
ruas, mostrando a amizade que ela tem com as pessoas. Aparece outra agente de saúde visitando uma casa. Ela está 
sentada em um sofá de frente para uma mulher que tem uma criança que aparenta ter uns 5 anos em seu colo. A mãe está 
entregando para o Cartão da Criança. 
 “No programa Saúde da Família os agentes visitam regularmente as famílias, acompanhando o desenvolvimento das 
crianças e dando orientações, esse trabalho esta ajudando a melhorar os números da saúde no Recife.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Legenda – Mortalidade Infantil, redução de 25%. 
“Mortalidade infantil, redução de 25%.” 
Agora nessa nova cena, o bebê que apareceu na cena de cima, está deitado na maca, e a médica está avaliando ele com o 
estetoscópio.  
Legenda – Meningite, redução de 45%.  
“Meningite, redução de 45%.” 
Muda para a cena da agente de saúde, falando com as pessoas nas ruas. Aparece o gráfico em forma de pizza, com um 
pedaço retirado e os anos em cima de 2000/2003. 
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Legenda – Leptospirose, redução de 78%. 
“Leptospirose, redução de 78%.” 
Legenda – Dengue, redução de 93%. 
“Dengue, redução de 93%.”  
Legenda – Rubéola, redução de 99%. 
“Rubéola, redução de 99%.” 
 
Nova cena 
Música 
Aparece como se fosse uma lata de tinta vermelha, aberta, olhada de cima. De acordo com a música cantada, com a 
pronúncia do nome João Paulo e 13 a tinta vai descobrindo o nome de João Paulo que está de cor branca dentro da lata de 
tinta.  
Legenda – João Paulo 13. 
“E João Paulo e 13.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo está de paletó cinza, com uma discreta estrela no peito. Parece estar em um escritório. João Paulo fala sem 
olhar para a câmera. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13 
“Apesar de encontrarmos a saúde numa situação extremamente precária na cidade do Recife, nós melhoramos e muito a 
qualidade do nosso atendimento. Implantamos o SAMU 24 horas, recuperamos as nossas duas maternidades que 
ganharam a premiação de maternidade amiga da criança. Inauguramos uma outra maternidade, a do Ibura, com a 
presença do nosso presidente Lula...” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece quadro pessoas esticando a bandeira de João Paulo, com a câmera pegando de cima, na qual está escrito o slogan 
da campanha de João Paulo. Logo depois essa imagem e substituída por duas estrelas amarelas que aparecem rodando da 
esquerda para a direita e substituem a cena anterior, pelo rosto de uma menina. A música de fundo é o jingle da campanha, 
apenas instrumental. Então aparece um gráfico na vertical.  
 “Em 2000, a administração anterior investiu com recursos próprios apenas vinte e nove milhões de reais. Com João 
Paulo, a prefeitura está investindo com recursos próprios, mais de cento e trinta e seis milhões de reais na saúde, quadro 
vezes mais.” 
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
Atrás dela estão várias televisões que todas formam uma imagem da parte traseira do SAMU.  
 “Outro programa implantado por João Paulo e que já virou uma referência para o Brasil é o SAMU.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece a central do SAMU para os chamados, e várias ambulâncias do SAMU em um pátio. Depois aparece uma 
ambulância do SAMU trafegando à noite. 
Legenda – 15 ambulâncias  
“João Paulo implantou o SAMU 192, o serviço de primeiro mundo que está salvando vidas.” 
Legenda – 3 UTI’s 
“Três das quinze ambulâncias contam com UTI’s e médicos especializados.” 
 
Nova cena 
Ministro da Saúde - Humberto Costa falando (Depoimento) 
 “As melhorias na saúde do Recife, estão acontecendo porque João Paulo tem grande sensibilidade social, tem uma 
equipe competente e está dando efetiva prioridade a essa área. Ele triplicou os investimentos próprios e aumentou a 
cobertura básica, contratando mais de cinco mil funcionários, e isso poucos prefeitos no Brasil tiveram coragem de 
fazer.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma dentista avaliando uma criança. Corta a cena: 
Legenda – Mais de 5 mil novos profissionais. 
                  549 médicos 
                  311 enfermeiros  
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                  669 auxiliares técnicos de enfermagem  
 “Com João Paulo na prefeitura, mas de cinco mil novos profissionais foram contratados na saúde, entre eles quinhentos 
e quarenta e nove médicos, trezentos e onze enfermeiros e seiscentos e sessenta e nove auxiliares técnicos de 
enfermagem.” 
 
Nova cena 
Ministro da Saúde - Humberto Costa (Depoimento) 
 
“Eu particularmente me orgulho de ter ajudado a estruturar esse trabalho, um trabalho que estamos apoiando e 
continuaremos a apoiar no governo do presidente Lula.” 
 
Nova cena 
Música de fundo ( Música curta) 
E João Paulo, e 13.  
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Cena externa. Aparece uma cena de uma mulher jovem, loira, com uma camisa vermelha e calça jeans, caminhado no 
sentido da ponte do centro da cidade. Todos vão olhando para o horizonte. Vão chegando mais pessoas, adolescentes, 
mulheres, homens, mulheres grávidas (neste momento não são filmados os rostos e sim apenas as barrigas), que vão 
dando as mãos. E aparece João Paulo de blusa social azul, arregaçada nos braços, sem paletó, gravata vermelha, 
caminhando em direção para a borda da ponte, com um sorriso estampado no rosto. Logo depois aparece a imagem por 
trás da mão de João Paulo e do homem negro. Rapidamente a câmera volta para as pessoas da ponte e todos, incluindo 
João Paulo, levantam as mãos ao alto e sorriem.  
A última cena, a câmera só focaliza os três, o negro, João Paulo e a mulher loira, levantando as mãos ao alto e sorrindo, 
com um forte vento. 
 “Nos últimos tempos o Recife vem construindo uma ponte diferente, uma ponte que leva das palafitas, as moradias 
dignas, da rua para a escola, do abandono ao cuidado com as pessoas. E agora, muito em breve, somos nós que vamos 
decidir se essa obra pára... Ou se deve continuar. João Paulo, prefeito!” 
 
 
Nova cena 
João Paulo falando: 
João Paulo, sentado, como se estivesse num escritório. João Paulo fala sem olhar para a câmera. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Apesar de todo avanço, apesar de toda melhoria que nos conseguimos já realizar na área da saúde, ainda resta muito a 
fazer, e tenho consciência disso. Mas, é justamente com o apoio do presidente Lula e do Ministro Humberto Costa, que 
vamos na próxima gestão melhorar ainda mais a qualidade da saúde em nossa cidade.”     
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece o nome Programa de Governo. Abaixo do nome tem uma pequena imagem de João Paulo que se movimenta, 
como se estivesse expondo algum projeto para os assessores.  
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo...” 
Depois entra a frase AMPLIAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA, no meio da tela. A estrela amarela ainda localiza-se atrás 
de todos os nomes e ela continua girando enquanto o nome está aparecendo na tela.  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA. 
“Ampliação do Saúde da Família.” 
Aparece uma agente de saúde, caminhando pela rua, e se dirigindo para uma casa.  
Legenda – 100 equipes de Saúde. 
“João Paulo vai implantar mais cem equipes do Saúde da Família...” 
Muda a cena para a mesma agente de saúde dentro de uma casa. Ela está sentada num sofá, em frente para uma mulher 
que tem uma criança no colo. A mãe está entregando para a agente de saúde uma folha na qual está escrito: Cartão da 
Criança.  
Legenda – 100% da População. 1200 novos empregos 
“...Alcançando 100% da população carente, e gerando mil e duzentos novos empregos.”  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO SAMU. 
“Ampliação do SAMU.” 
Muda a cena para uma cena externa onde aparece uma ambulância do SAMU em ação nas ruas. 
Muda a cena para quatro para-médicos, colocando um paciente dentro da ambulância.  
Muda a cena para uma sala que tem várias telefonistas em suas cabines, e uma delas atendendo ao telefone. 
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Legenda – 8 ambulâncias  
“O SAMU receberá o reforço de mais oito ambulâncias, para manter a qualidade do atendimento, com o aumento das 
chamadas.” 
Legenda – URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS. 
“Urgências odontológicas.” 
Muda a cena para uma dentista que está avaliando uma criança. 
Depois mostra uma dentista ensinando a uma criança como se escova os dentes.  
Legenda – Mais 3 urgências odontológicas 24 horas. 
“João Paulo criou as urgências odontológicas 24 horas, e agora serão mais três urgências para cobrir toda a cidade.” 
Legenda – POLICLÍNICA DE ÁGUA FRIA. 
“Policlínica de Água Fria.” 
Médica usando o estetoscópio em um bebê, o examinado. 
Muda a cena para uma mãe sentada com um bebê na frente do médico.  
Depois aparece uma mulher grávida se consultando com uma médica. 
“João Paulo vai construir mais uma policlínica, ampliando a rede de saúde, e melhorando a qualidade no atendimento.” 
Legenda – MARCAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTAS E EXAMES. 
“Marcação automática de consultas e exames.” 
Aparece uma médica aferindo a pressão de uma mulher. 
Depois muda a cena para uma atendente.  
“O paciente poderá marcar sua consulta no próprio posto, evitando filas e deslocamentos desnecessários.” 
Legenda – 18 NOVAS ACADEMIAS DA CIDADE. 
“Dezoito novas academias da cidade.” 
Aparece uma professora de ginástica dando uma aula de aeróbica para várias pessoas, em Boa Viagem.  
“João Paulo inovou, implantando nove academias ao ar livre...” 
Logo depois aparece um mapa do Recife em verde escuro, com vários pontinhos vermelhos nas cidades de: Dois Unidos – 
Alto do Capitão, Arruda, Caiara, Campus da UFPE, Coque, Ilha do Leite, Ibura – UR 01.  
Depois aparecem mais pontos em: San Martin, Ipsep, Casa Forte, Caxangá, Santo Amaro, Torreão. 
“...E agora vai construir mais dezoito, em treze bairros da cidade.” 
 
 
Nova cena 
Música incompleta 
Aparece como se fosse uma lata de tinta vermelha, aberta, olhada de cima. De acordo com a música cantada, com a 
pronuncia do nome de João Paulo e 13, a tinta vai descobrindo o nome de João Paulo que está na cor branca dentro da lata 
de tinta 
“É João Paulo, é 13.” 
 
Nova cena 
Várias cenas rápidas de João Paulo 
Aparece João Paulo de blusa vermelha e calça jeans, em cima de um trio em Boa Viagem.  
Aparece uma mãe com uma criança de vermelho, no braço, acenando para o alto.  
Várias pessoas num caminhão, com a camisa da campanha de João Paulo, dançando e pulando muito. 
Um bandeirão de João Paulo “cobre” essa cena e descobre uma em que aparece várias pessoas vestidas com a camisa de 
João Paulo na rua, com carros enfeitados com bandeirões, em uma caminhada em Boa Viagem.  
Aparece o rosto do boneco gigante de João Paulo. 
Aparece João Paulo de camisa vermelha em uma cena à noite, fazendo uma caminhada pelas ruas.  
João Paulo abraçando um homem. 
João Paulo em cima de um caminhão, com Humberto Costa, Luciano Siqueira e Dílson Peixoto, todos com blusas 
vermelhas e acenado para as pessoas. 
Imagem feita de cima, mostrando bandeirões de João Paulo e pessoas na passeata. 
Depois aparece João Paulo em cima do caminhão.  
Uma menina dando adeus dentro de um carro todo enfeitado de adesivos e bandeiras de João Paulo. 
Uma mãe com seus dois filhos, quase adolescentes, vestidos com a camisa de João Paulo na rua. 
Bandeirões no céu de Boa Viagem.  
A câmera pega imagem de João Paulo e Luciano Siqueira em cima do caminhão.  
Pessoas vibrando nas casas, com roupas da campanha. 
Mulher com uma peruca vermelha e cheia de estrelinhas do PT pelo rosto e ombros. 
Outra mulher com um chapéu de nordestina, enfeitado.  
Pessoas do seu apartamento, nas varandas, acenando para a carreata que passa embaixo. 
Carros enfeitados  
Termina a cena com todos acenado para a câmera: João Paulo, Luciana, Luciano Siqueira e Dílson Peixoto, menos 
Humberto Costa. 
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“Domingo mais de 2000 carros e milhares de pessoas encheram a cidade de esperança e caminharam João Paulo na 
maior carreata que o Recife já viu. Gente de todas as idades, de todos os bairros, é o Recife inteiro que quer de novo 
João Paulo prefeito!”  
 
  
1º turno – ANO 2004 
Título: 18 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 08.09.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Cena criada em computador, de um balcão de atendimento. Há uma placa dizendo HÁ VAGAS. Aparece um “homem” de 
bigode, do lado interno do balcão, de camisa vermelha, e outro homem do lado externo do balcão, como se preenchesse 
questionários. (são mini–bonecos interpretando a vida real). Eles conversam. No fim da cena, apertam as mãos. O boneco 
da parte interna do balcão retira a placa: Há vagas!   
A música de fundo e de animação, como se fosse mesmo um desenho animado, certo tom lúdico.  
“O tema de hoje é emprego e renda.” 
 
 Nova cena 
Apresentadora 
No cenário atrás da apresentadora aparece uma estrela amarela. Como é o padrão, aparecem várias telas que formam a 
imagem de pessoas com a roupa da prefeitura, trabalhando em obras. 
“Combater o desemprego é tarefa de todos, do governo federal, estadual, dos empresários e também das prefeituras. 
Vamos ver agora os projetos do prefeito João Paulo para gerar emprego e renda no Recife.” 
  
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
Cena externa. Junto a ela há homens e mulheres com a camisa da prefeitura, capacetes. Estão numa obra de construção de 
várias casas populares. 
“Na Operação Trabalho o canteiro de obras se transforma em escola, como acontece aqui, com os ex-moradores das 
palafitas de Brasília Teimosa. Enquanto ajudam a construir as próprias casas eles aprendem uma profissão e recebem 
um salário mensal.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece uma vila filmada de cima. Aparecem cenas de boa convivência dos vizinhos, crianças andando de bicicleta, 
brincando. 
Legenda – Conj.do Limoeiro 
“Deste modo foram feitas também obras como as casas dos antigos moradores da Ponte do Limoeiro.” 
Depois aparecem cenas de casas em construção, com tijolo aparente, de primeiro andar, e várias pessoas no fundo da 
filmagem, como se fosse uma inauguração. 
Legenda – Conj. Do Bueirão  
“O conjunto do Bueirão.” 
Depois aparece a Pracinha de Boa Viagem filmada de cima, mostrando a nova organização.  
“A reforma da praça de Boa Viagem.” 
Depois aparecem pessoas trabalhando em construção civil, com roupas da prefeitura.   
Legenda – Operação Trabalho. 
“Quem passa pela operação trabalho tem mais facilidade de achar serviço.” 
 
Nova cena 
Depoimento de um morador do Conj. Bueirão (Jose Julio de Oliveira) 
 “Para mim é bom que me deixou eu preparado, né? Para ganhar o meu dinheirozinho, me chamar para levantar uma 
casa, fazer um reboco, fazer um banheiro, isso tudo eu ainda faço e aprendi aqui na operação de trabalho. 
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Nova cena 
Loc.(voz feminina) 
Aparece uma cena com professores em um anfiteatro, assistindo a uma palestra. 
Depois aparece uma professora ensinando na rede pública. 
Depois aparece uma professora de pré-escolar, com várias crianças.  
Muda a cena para um auditório quase completo, estilo anfiteatro, onde focaliza bem o rosto de uma professora que sorri. 
Muda a cena para uma professora dando aula.  
Legenda – 2 mil novos professores 
“Contratação direta, só na ampliação na rede escolar foram dois mil novos professores contratados.” 
Depois aparece um dentista trabalhando.  
Depois aparece uma mãe, com um recém-nascido no colo, se consultando com um médico. 
Aparece uma cena da unidade de Saúde da Família Irmã Teresinha.  
Muda a cena para uma rua aparentando ser de um lugar humilde, onde existe uma UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. 
ALTO DOS COQUEIROS E CÓRREGO DA JAQUEIRA.  
Aparece uma cena de uma dentista tratando uma criança. 
Legenda – 5 mil Profissionais. 
“Para ampliar é melhorar os serviços na saúde, mais de 5 mil profissionais contratados.” 
Aparece Brasília Teimosa do alto, com a nova orla. 
Depois a Avenida Caxangá toda reformada.  
Aparecem depois novos prédios, estilo COAHB, construídos. 
Legenda – 2 Mil Obras  
“Mais de 2 mil obras em toda a cidade.” 
Aparecem cenas de trabalhadores da prefeitura em construções. 
Aparece também trabalhadores da prefeitura, na construção de muros de arrimo. 
Legenda – 26.800 Empregos 
“26.800 empregos diretos.”  
 
Nova cena 
Apresentadora 
A apresentadora aparece em cenário com várias televisões, que formam a imagem que apenas aparece o nome BANCO.  
“E com João Paulo a pequena e a microempresa tem apoio do Banco do Povo do Recife.” 
 
Nova cena  
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma cena de um homem passando pela porta do Banco do Povo do Recife. Depois aparece uma senhora no caixa. 
Cabeleireira, em salão, trabalhando. Costureira em seu atelier, trabalhando. 
Legenda – 4500 Pequenas e Micro Empresas. 
“O Banco do Povo já fez empréstimos a mais de quatro mil e quinhentas pequenas é microempresas.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma empresária (Marlene Leandro) 
A voz dela fica em off e vai aparecendo várias cenas dela em seu salão, trabalhando. 
 “O dinheiro do financiamento ajudou a montar o salão. Eu tinha um salão pequeno, um espaço pequeno, queria ir para 
um espaço grande, mas não tinha móveis, e o dinheiro do financiamento serviu para isso, comparar máquinas e 
equipamento que eu montei esse salão.” 
 
Nova cena 
Apresentadora  
A apresentadora aparece em cenário com várias televisões, que formam uma imagem do centro da cidade. 
“A inversão de Boa Viagem e a revitalização do centro, além de melhorar a vida das pessoa estão estimulando comércio 
e gerando novas oportunidades de emprego na cidade.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparecem cenas de mulheres comprando objetos na feirinha de Boa Viagem. Carros à noite, mostrando a inversão no 
trânsito. O centro do Recife. Aparece depois a fachada do Paco Alfândega. Aparece uma cena de uma mulher comprando 
roupas em uma loja. 
“O comércio de Boa Viagem melhorou com a inversão do trânsito. O centro também está sendo revitalizado, atraindo 
mais gente para o comércio.” 
 
Nova cena 
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Depoimento de um Gerente de Marketing – Shopping Imperatriz (Livio Meireles) 
 “A gente se sente muito orgulhoso, eu como representando o Shopping Imperatriz, os empreendedores daqui, e falo em 
nome até do pólo, essa visão do prefeito João Paulo é da prefeitura de trazer essa revitalização de cuidar do comércio do 
centro do Recife. Que essa parceria continue e seja longa.” 
 
Nova cena 
Depoimento de um empresário do Porto Digital (Herman Braga) 
Ele fala em off e aparece a do Porto Digital.  
Depois aparece o C.E.S.A.R, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. 
“Trabalhar com o prefeito João Paulo tem sido fácil, a porta da prefeitura tá aberta, a gente se comunica com ele e com 
a equipe sem maiores dificuldades. O projeto comum de desenvolvimento do Recife, passando por tecnologia da 
informação é uma causa comum, e estamos abertos para trabalhar com ele, da mesma forma que a equipe e ele, o 
prefeito João Paulo tá trabalhando com a gente.” 
 
Nova cena 
Apresentadora 
Atrás da apresentadora várias televisões, formando a imagem de uma estrutura de ferro. 
“A participação da prefeitura foi importante para garantir no Recife empresas como a Schincariol.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece o funcionamento de fábrica. 
“A fábrica fica na Guabiraba, zona norte da cidade, e desde a implantação gerou mais de 3 mil empregos.” 
 
Nova cena 
Depoimento do diretor da Schincariol (Samuel Cavalcanti) 
 “Nós encontramos no prefeito João Paulo uma pessoa bastante dinâmica e muito acessível, se não fosse a iniciativa e o 
desejo político, da prefeitura e do governo do Estado, não estaríamos aqui hoje. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Animação. Aparecem várias engrenagens, formando os nomes SAÚDE, SANEAMENTO, EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO, 
escrito em cima delas. Todo o resto da cena é cinza também. É como se a engrenagem ficasse emperrada e as peças 
começassem a pifar. Logo depois vem uma mão e arranca aquela peça que colocaram lá e coloca uma outra peça redonda, 
na qual em cima dela tem o número 13. E todas as peças começam novamente a funcionar.  
“A administração de uma cidade é como uma máquina, para funcionar direito cada peça tem que estar em seu devido 
lugar. Com João Paulo, o Recife está andando para frente e é você quem decide se esse trabalho pára...Ou se deve 
continuar! João Paulo prefeito está fazendo e vai fazer muito mais.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo, sentado, num local feito escritório. Com uma estrela (broche) na gola do paletó. Paulo fala olhando para a 
câmera. 
Legenda – João Paulo 13. 
“Mesmo com os sinais positivos da economia, a situação de desemprego no Recife e no Brasil ainda é muito difícil. É por 
isso que precisamos trabalhar ainda mais para gerar empregos. Vamos continuar preparando a cidade para receber 
investimentos, fazendo obras como Capibaribe Melhor, A Via Mangue, obras nos morros e de saneamento, somente 
nessas obras com apoio do governo Lula e do Banco Mundial vamos gerar 60 mil empregos e vamos dar um salto de 
qualidade na capacitação profissional dos nossos trabalhadores.” 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
Aparece o nome Programa de Governo. Abaixo do nome tem uma pequena imagem de João Paulo que se movimenta, 
como se estivesse expondo algum projeto para os assessores.  
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo...” 
Depois entra o título CENTRAIS DE TRABALHO E RENDA.  
Legenda – CENTRAIS DE TRABALHO E RENDA. 
“Centrais de trabalho e renda.” 
Aparece uma professora, adolescentes em uma sala grande tendo aulas de informática, fachada do Banco do Povo e logo 
depois aparece uma cabeleireira em seu salão e uma costureira em seu atelier, trabalhando. 
Legenda – 4 Centrais Trabalho e Renda. 
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“Para capacitar os trabalhadores João Paulo vai implantar mais quatro centrais de trabalho e renda. As centrais 
oferecem cursos, ajudam a encontrar empregos é oferecem empréstimos do Banco do Povo para quem quer abrir ou 
ampliar seu próprio negócio.” 
Depois entra a frase CAPIBARIBE MELHOR 
Legenda – CAPIBARIBE MELHOR 
“Capibaribe Melhor, quarenta e oito milhões de dólares para retirar duas mil palafitas, obras de saneamento, 
urbanização e novos parques.” 
Depois entra a frase PROMETRÓPOLE.  
Legenda – PROMETRÓPOLE, 54 milhões para saneamento e urbanização na bacia do Beberibe.  
“Prometrópole (54 milhões para saneamento e urbanização na bacia do Beberibe).” 
Depois entra o título VIA MANGUE 
Legenda – VIA MANGUE 
Aparecem várias imagens criadas em computador, demonstrando os projetos. 
“Construção da Via Mangue (Avenida ecológica e sem pedágio, para resolver em definitivo o problema do trânsito na 
Zona Sul).” 
Depois entra o título OBRAS NOS MORROS 
Legenda – OBRAS NOS MORROS 
Vários homens da prefeitura parecem nesta cena externa, trabalhando em muros de arrimo. 
Legenda – 80 OBRAS  
“Obras nos morros (João Paulo já está fazendo e agora assegurou recursos para realizar mais oitenta obras de 
contenção de barreiras, nos morros da cidade.)” 
Entra o título SANEAMENTO INTEGRADO 
Legenda – SANEAMENTO INTEGRADO 
Aparecem nesta cena homens trabalhando em construção.  
“Saneamento Integrado (Depois de Mangueira e Mustardinha, agora será a vez de dezoito outras comunidades do Recife 
a receber obras de saneamento.)”  
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparecem várias alfaias em close, e depois um homem ao violão, um baterista...E então aparece, no meio da tela, o nome 
SEXTA 10 DE SETEMBRO. 
Logo depois aparecem duas meninas, sorrindo muito para a câmera, com camisas vermelhas e um lenço verde na cabeça. 
Depois uma câmera filma em imagem aérea o marco zero, com várias pessoas tocando instrumentos de maracatu. Na tela 
aparece a frase 5 da tarde do Marco Zero. Depois aparecem pessoas dançando maracatu. Depois aparece uma passista 
dançando frevo. Aparece uma menina bem no centro da tela sorrindo, pessoas se cumprimentando, e um menino 
mostrando um adesivo de João Paulo, colado no skate. Depois aparecem várias pessoas dançando no Recife Antigo.  
“Nesta sexta você tem um encontro com a cultura pernambucana, a partir das 5 da tarde no marco zero. Capoeira, 
maracatu, forro, samba, regue, rock e frevo, todas as tribos do Recife com João Paulo. Coloque a sua estrela no peito e 
faça parte dessa festa.” 
 
Nova cena 
Aparece o nome João Paulo 13. 
Música de fundo( Música curta) 
João Paulo é 13.  
 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 19 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 10.09.2004 (TARDE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. 
Caminha na calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca 
apenas no rosto de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
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Aparece uma cena, criada em computador, de uma ambulância do SAMU parada e dois enfermeiros (como mini-
bonecos). Cenas de ambulância do SAMU em atividade. Aparece no vídeo o nome SAÚDE.  
Legenda – Saúde  
“O tema de hoje é saúde.” 
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher)  
 “Garantir saúde de qualidade para quem precisa é um compromisso para João Paulo, e é isso que ele vem fazendo. 
Para entender melhor esse trabalho, vamos relembrar como era a saúde no Recife antes de João Paulo assumir a 
prefeitura.” 
 
Nova cena 
Repórter Antonio Martins 
 “Na antiga administração da qual o candidato Cadoca fazia parte, somente sete em cada cem recifenses, isso mesmo, 
sete em cada 100 pessoas eram atendidas pelo Programa Saúde da Família. Recife contava com apenas 16 posto de 
Saúde da Família para atender a mais de um milhão e meio habitantes da cidade. Era assim que as antigas 
administrações tratavam a saúde publica no Recife.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece uma imagem da mulher com o recém-nascido. E então aparece uma médica avaliando um bebê.  
Logo depois aparece uma criança tomando as gotinhas da vacinação. Dentistas avaliando um rapaz. 
Menina sentada em cima de uma maca. Uma médica avaliando um bebê com o estetoscópio. 
Um posto de saúde, UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ALTO DOS COQUEIROS E CÓRREGO DA JAQUEIRA, 
construído pela prefeitura. Mãe, com um recém-nascido no colo, se consultando com um médico.  
Mãe amamentando um bebê em uma clínica.   
A música de fundo, apenas instrumental e o jingle: Já fez o que ninguém fez, e vai fazer muito mais. 
Legenda – ANO 2000 – 97 MIL PESSOAS 
                  JOÃO PAULO – 600 MIL PESSOAS 
                   ANO 2000 – 16 POSTOS  
                   JOÃO PAULO – 87 POSTOS 
“Em 2000 o saúde da família atendia noventa e sete mil pessoas. Com João Paulo são mais de seiscentas mil pessoas 
beneficiadas, seis vezes mais. O número de postos do saúde da família, também aumentou, de dezesseis para oitenta e 
sete, cinco vezes mais.”  
Aparece uma cena da UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, IRMÃ TEREZINHA. Uma agente de saúde andando pelas 
ruas, mostrando a amizade que ela tem com as pessoas. Aparece outra agente de saúde visitando uma casa. Ela está 
sentada em um sofá de frente para uma mulher que tem uma criança que aparenta ter uns 5 anos em seu colo. A mãe está 
entregando para o Cartão da Criança. 
 “No programa Saúde da Família os agentes visitam regularmente as famílias, acompanhando o desenvolvimento das 
crianças e dando orientações, esse trabalho esta ajudando a melhorar os números da saúde no Recife.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Legenda – Mortalidade Infantil, redução de 25%. 
“Mortalidade infantil, redução de 25%.” 
Agora nessa nova cena, o bebê que apareceu na cena de cima, está deitado na maca, e a médica está avaliando ele com o 
estetoscópio.  
Legenda – Meningite, redução de 45%.  
“Meningite, redução de 45%.” 
Muda para a cena da agente de saúde, falando com as pessoas nas ruas. Aparece o gráfico em forma de pizza, com um 
pedaço retirado e os anos em cima de 2000/2003. 
Legenda – Leptospirose, redução de 78%. 
“Leptospirose, redução de 78%.” 
Legenda – Dengue, redução de 93%. 
“Dengue, redução de 93%.”  
Legenda – Rubéola, redução de 99%. 
“Rubéola, redução de 99%.” 
 
Nova cena 
Aparece como se fosse uma lata de tinta vermelha, aberta, olhada de cima. De acordo com a música cantada, com a 
pronúncia do nome de João Paulo e 13, a tinta vai descobrindo o nome de João Paulo que esta de cor branca dentro da lata 
de tinta.  
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Legenda – João Paulo 13. 
“É João Paulo, é 13.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo está sentado em local feito um escritório, com estante de livros ao lado. João Paulo fala sem olhar para a 
câmera.  
Legenda – Prefeito João Paulo 13.  
“Apesar de encontrarmos a saúde numa situação extremamente precária na cidade do Recife, nós melhoramos e muito a 
qualidade do nosso atendimento. Implantamos o SAMU 24 horas, recuperamos as nossas duas maternidades que 
ganharam à premiação de maternidade amiga da criança. Inauguramos uma outra maternidade, a do Ibura, com a 
presença do nosso presidente Lula...” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparecem pessoas com a bandeira de João Paulo, com a câmera pegando de cima.  
A música de fundo é o jingle da campanha, apenas instrumental. 
Então aparece um gráfico: 
“Em 2000, a administração anterior investiu com recursos próprios apenas 29 milhões de reais. Com João Paulo, a 
prefeitura esta investindo com recursos próprios, mais de 136 milhões de reais na saúde, quadro vezes mais.” 
 
Nova cena 
Apresentadora  
Ela está à frente de imagens na tela do SAMU.   
“Outro programa implantado por João Paulo e que já virou uma referencia para o Brasil é o SAMU.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece a central do SAMU para os chamados, com várias ambulâncias do SAMU no pátio. Depois aparece uma 
ambulância do SAMU trafegando à noite. 
Legenda – 15 ambulâncias  
“João Paulo implantou o SAMU 192, o serviço de primeiro mundo que esta salvando vidas.” 
Aparece a mesma ambulância, filmada de fora, chegando numa rua estreita. Depois aparece uma para-médica chegando a 
um lugar humilde, entrando numa favela, para atender a um chamado de urgência. 
Legenda – 3 UTI’s 
“Três das 15 ambulâncias contam com UTI’S e médicos especializados.” 
 
Nova cena 
Ministro da Saúde - Humberto Costa falando (Depoimento) 
“As melhorias na saúde do Recife, estão acontecendo porque João Paulo tem grande sensibilidade social, tem uma 
equipe competente e está dando efetiva prioridade a essa área. Ele triplicou os investimentos próprios e aumentou a 
cobertura básica, contratando mais de cinco mil funcionários, e isso poucos prefeitos no Brasil tiveram coragem de 
fazer.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma dentista avaliando uma criança.  
Legenda – Mas de 5 mil novos profissionais. 
                 549 médicos 
                 311 enfermeiros  
                 669 auxiliares técnicos de enfermagem  
“Com João Paulo na prefeitura, mais de cinco mil novos profissionais foram contratados na saúde, entre eles 549 
médicos, 311 enfermeiros e 669 auxiliares técnicos de enfermagem.” 
 
Nova cena 
Ministro da Saúde - Humberto Costa falando (Depoimento) 
“Eu particularmente me orgulho de ter ajudado a estruturar esse trabalho, um trabalho que estamos apoiando e 
continuaremos a apoiar no governo do presidente Lula.” 
 
Nova cena 
Aparece o nome João  
Música de fundo ( Música curta) 
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É João Paulo, é 13.  
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
 
Cena externa. Aparece uma cena de uma mulher jovem, loira, com uma camisa vermelha e calça jeans, caminhado no 
sentido da ponte do centro da cidade. Todos vão olhando para o horizonte. Vão chegando mais pessoas, adolescentes, 
mulheres, homens, mulheres grávidas (neste momento não são filmados os rostos e sim apenas as barrigas), que vão 
dando as mãos. E aparece João Paulo de blusa social azul, arregaçada nos braços, sem paletó, gravata vermelha, 
caminhando em direção para a borda da ponte, com um sorriso estampado no rosto. Logo depois aparece a imagem por 
trás da mão de João Paulo e do homem negro. Rapidamente a câmera volta para as pessoas da ponte e todos, incluindo 
João Paulo, levantam as mãos ao alto e sorriem.  
A última cena, a câmera só focaliza os três, o negro, João Paulo e a mulher loira, levantando as mãos ao alto e sorrindo, 
com um forte vento. 
 “Nos últimos tempos o Recife vem construindo uma ponte diferente, uma ponte que leva das palafitas, as moradias 
dignas, da rua para a escola, do abandono ao cuidado com as pessoas. E agora, muito em breve, somos nós que vamos 
decidir se essa obra pára... Ou se deve continuar. João Paulo, prefeito!” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo sentado em local como um escritório. (João Paulo fala sem olhar para a câmera)  
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Apesar de todo avanço, apesar de toda melhoria que nós conseguimos já realizar na área da saúde, ainda resta muito a 
fazer, e tenho consciência disso. Mas, e justamente com o apoio do presidente Lula e do Ministro Humberto Costa, que 
vamos na próxima gestão melhorar ainda mais a qualidade da saúde em nossa cidade.”     
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
Aparece o nome Programa de Governo. Abaixo do nome tem uma pequena imagem de João Paulo que se movimenta, 
como se estivesse expondo algum projeto para os assessores.  
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo...” 
Depois entra a frase AMPLIAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA, no meio da tela. A estrela amarela ainda localiza-se atrás 
de todos os nomes e ela continua girando enquanto o nome está aparecendo na tela.  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA. 
“Ampliação do Saúde da Família.” 
Aparece uma agente de saúde, caminhando pela rua, e se dirigindo para uma casa.  
Legenda – 100 equipes de Saúde. 
“João Paulo vai implantar mais cem equipes do Saúde da Família...” 
Muda a cena para a mesma agente de saúde dentro de uma casa. Ela está sentada num sofá, em frente para uma mulher 
que tem uma criança no colo. A mãe está entregando para a agente de saúde uma folha na qual está escrito: Cartão da 
Criança.  
Legenda – 100% da População. 1200 novos empregos 
“...Alcançando 100% da população carente, e gerando mil e duzentos novos empregos.”  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO SAMU. 
“Ampliação do SAMU.” 
Muda a cena para uma cena externa onde aparece uma ambulância do SAMU em ação nas ruas. 
Muda a cena para quatro para-médicos, colocando um paciente dentro da ambulância.  
Muda a cena para uma sala que tem várias telefonistas em suas cabines, e uma delas atendendo ao telefone. 
Legenda – 8 ambulâncias  
“O SAMU receberá o reforço de mais oito ambulâncias, para manter a qualidade do atendimento, com o aumento das 
chamadas.” 
Legenda – URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS. 
“Urgências odontológicas.” 
Muda a cena para uma dentista que está avaliando uma criança. 
Depois mostra uma dentista ensinando a uma criança como se escova os dentes.  
Legenda – Mais 3 urgências odontológicas 24 horas. 
“João Paulo criou as urgências odontológicas 24 horas, e agora serão mais três urgências para cobrir toda a cidade.” 
Legenda – POLICLÍNICA DE ÁGUA FRIA. 
“Policlínica de Água Fria.” 
Médica usando o estetoscópio em um bebê, o examinado. 
Muda a cena para uma mãe sentada com um bebê na frente do médico.  
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Depois aparece uma mulher grávida se consultando com uma médica. 
“João Paulo vai construir mais uma policlínica, ampliando a rede de saúde, e melhorando a qualidade no atendimento.” 
Legenda – MARCAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTAS E EXAMES. 
“Marcação automática de consultas e exames.” 
Aparece uma médica aferindo a pressão de uma mulher. 
Depois muda a cena para uma atendente.  
“O paciente poderá marcar sua consulta no próprio posto, evitando filas e deslocamentos desnecessários.” 
Legenda – 18 NOVAS ACADEMIAS DA CIDADE. 
“Dezoito novas academias da cidade.” 
Aparece uma professora de ginástica dando uma aula de aeróbica para várias pessoas, em Boa Viagem.  
“João Paulo inovou, implantando nove academias ao ar livre...” 
Logo depois aparece um mapa do Recife em verde escuro, com vários pontinhos vermelhos nas cidades de: Dois Unidos – 
Alto do Capitão, Arruda, Caiara, Campus da UFPE, Coque, Ilha do Leite, Ibura – UR 01.  
Depois aparecem mais pontos em: San Martin, Ipsep, Casa Forte, Caxangá, Santo Amaro, Torreão. 
“...E agora vai construir mais dezoito, em treze bairros da cidade.” 
 
Nova cena 
Música fragmentada 
Aparece como se fosse uma lata de tinta vermelha, aberta, olhada de cima. De acordo com a música cantada, com a 
pronúncia do nome de João Paulo e 13, a tinta vai descobrindo o nome de João Paulo que está de cor branca dentro da lata 
de tinta.  
“É João Paulo, é 13.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparecem várias alfaias em close, e depois um homem ao violão, um baterista...E então aparece, no meio da tela, o nome 
SEXTA 10 DE SETEMBRO. 
Logo depois aparecem duas meninas, sorrindo muito para a câmera, com camisas vermelhas e um lenço verde na cabeça. 
Depois uma câmera filma em imagem aérea o marco zero, com várias pessoas tocando instrumentos de maracatu. Na tela 
aparece a frase 5 da tarde do Marco Zero. Depois aparecem pessoas dançando maracatu. Depois aparece uma passista 
dançando frevo. Aparece uma menina bem no centro da tela sorrindo, pessoas se cumprimentando, e um menino 
mostrando um adesivo de João Paulo, colado no skate. Depois aparecem várias pessoas dançando no Recife Antigo.  
“Nesta sexta você tem um encontro com a cultura pernambucana, a partir das 5 da tarde no marco zero. Capoeira, 
maracatu, forro, samba, regue, rock e frevo, todas as tribos do Recife com João Paulo. Coloque a sua estrela no peito e 
faça parte dessa festa.” 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 20 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 10.09.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina)  
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Apresentadora (Mulher)  
Ela está em cenário com vária telas de tv com imagens do Recife de dia.  
“Garantir saúde de qualidade para quem precisa é um compromisso para João Paulo, e é isso que ele vem fazendo. Para 
entender melhor esse trabalho, vamos relembrar como era a saúde no Recife antes de João Paulo assumir a prefeitura.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Todas as imagens em preto e branco. Aparece um jornal com a matéria: “Bandeira Filho tem parte dos serviços 
desativada” Imagem com fundo musical “trágico”.  
“Maternidade Bandeira Filho fechada!” 
Depois aparece como se fosse um pedaço de jornal também voando pela tela com a matéria: ‘Pacientes do Lessa dão com 
a cara na porta” . E então por trás dessa imagem aparece uma Unidade de Saúde, pessoas aparecem nos hospitais do lado 
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de fora (essa imagem também aparece como se estivesse sendo vista de uma televisão que está com problemas de 
sintonização). Mesmo fundo musical.  
“Postos de saúde, muito poucos, em estado precário.” 
Depois aparece uma imagem - como se estivesse sendo vista de uma televisão que está com problemas de sintonização – 
com pessoas nas filas de um hospital lotado. 
“Dois terços dos recifenses, sem Saúde da Família.” 
Também imagem como uma televisão mal sintonizada: um placa da Policlínica Amauri Coutinho (Distrito Sanitário II).  
Depois a imagem fica “limpa” e aparece as cores normais da imagem, com um céu muito azul é flores embaixo da placa. 
“O Recife exigia mudança!” 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Então, em off e já com a imagem em cor, aparecem cenas da frente de um hospital e uma ambulância entrando em 
maternidade. Aparecem gráficos.  
Legenda –  2000= 30 milhões  
                  João Paulo = 134 milhões  
 “João Paulo aumentou de trinta milhões para cento e trinta e quatro milhões de investimento próprio na saúde.” 
 
Logo depois aparece imagem da Maternidade Bandeira Filho, com mães em macas ou olhando seus filhos recém-
nascidos. Aparece uma agente de saúde orientando uma mãe. 
Legenda – Bandeira Filho / Barros Lima / Lessa Andrade / Maternidade do Ibura  
                  71 postos do Saúde da Família  
“Reabriu as maternidades Bandeira Filho e Barros Lima, a Policlínica Lessa de Andrade é concluiu a maternidade do 
Ibura. Implantou 71 postos do Saúde da Família.” 
Depois aparece uma cena de uma mãe ainda com roupas de hospital, colocando o seu filho no berço. Depois aparece uma 
dentista avaliando uma criança. A cena é cortada ao meio e aparecem os gráficos: 
Legenda – 2000 = 97 mil 
                 João Paulo = 600 mil 
“E ampliou de noventa e sete mil para mais de seiscentos mil o número de pessoas beneficiadas pelo programa saúde da 
família.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
 “Todo esse trabalho tem o reconhecimento da população do Recife. Olha o que as pessoas dizem sobre o serviço 
oferecido pela prefeitura.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma comerciante (Maria Verônica Lins) 
 “Agora tá melhor, tá melhor pra vista que era antigamente, que a turma dormia na fila.” 
 
Nova cena 
Depoimento de um autônomo (Elizeu Oliveira) 
 “Porque é pertinho de casa né?! E o atendimento melhorou é muito né?!” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma costureira (Maria da Conceição Ferreira) 
 “Graças a Deus eu não tenho o que falar, para mim é mil.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma doméstica (Célia Ventura) 
 “Até aqui, o que tem sido feito, é o que ele pode fazer, né?! Porque eu sei, que em todo o hospital existe dificuldade, em 
todos os “hospital” tem dificuldade, por falta de verba, mas naquilo que eles podem fazer, eu acho que eles tem feito.”  
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece no meio de uma tela totalmente preta com imagem do Jornal do Commercio, que tem uma manchete que diz: 
João Paulo LIDERA COM 43 %. CADOCA TEM 29%. E logo em cima desta manchete, aparecem três caricaturas, não 
muito nítidas, parecem de João Paulo e atrás dele Cadoca e depois Joaquim Francisco. E então a câmera vai se 
aproximando cada vez mais do jornal, focalizando o gráfico de João Paulo, que está ao lado das caricaturas e em cima da 
manchete. A música de fundo lembra as de circo, em que no fim termina com uma batida de pratos da bateria. 
Legenda – Fonte: Jornal do Commercio/ VOX POPULI 
“Enquanto a aprovação do trabalho do prefeito João Paulo faz com que sua candidatura suba em todas as pesquisas, o 
nível dos ataques do candidato Cadoca descem cada vez mais.” 
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Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparecem cenas em preto e branco, como se fossem feitas por um cinegrafista amador. Aparece Cadoca entrando em uma 
casa simples, com pessoas dando cadeiras para que ele se sente. Depois de uma mulher com um bebê no colo e de uma 
senhora dando entrevista. Logo depois aparece uma cena de Cadoca com uma feição bem triste, e o seu slogan embaixo 
(15 CADOCA. Prefeito). Logo depois aparecem umas imagens de uma placa, com andaimes ao lado da Vila União, de 
uma pessoa mostrando uma receita de médico. 
“Com situações armadas, e se aproveitando do sofrimento das pessoas, a campanha de Cadoca tenta confundir você 
sobre a verdadeira situação da saúde do Recife. Veja o que ele fez no seu último guia.” 
 
Cenas do programa de Cadoca. A apresentadora de Cadoca fala:  
“Você vai ver agora qual é a realidade da distribuição de remédios na prefeitura de João Paulo.”  
Legenda – Imagens exibidas no guia eleitoral de Cadoca. 08.09.04 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma tela preta com a frase A FARSA NO GUIA DE CADOCA, de branco. 
O tom musical é de suspense. 
“A farsa no guia de Cadoca.” 
 
Nova cena 
Aparece um depoimento de uma mulher, também envolvida por uma moldura preta (Norma Vitória, dona-de-casa), no 
guia de Cadoca, em que ela mostra o papel da receita do médico. 
Legenda – Imagens exibidas no guia eleitoral de Cadoca. 08.09.04 
“Venha hoje, venha amanhã, é nisso fica se passando, e o remédio que é bom não aparece.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Norma Vitória, do guia de Cadoca, em 08.09.04. 
O locutor fala pausadamente, e o tom é de suspense. 
“Reparem no nome dessa senhora, dona Norma Vitória, ela afirma que faltam remédios nós postos de saúde, e em 
seguida, mostra uma receita.” 
Cena dela falando: 
Depoimento de Norma Vitória: 
 “Venha hoje, venha amanhã é nisso fica se passando, e o remédio que é bom não aparece.” 
Então o locutor para a cena na hora que ela mostra a receita para a câmera, destaca e ressalta para a tela o nome que está 
na receita e a data, e fala: 
“Agora preste bem atenção na receita, o nome que está aqui é o de Jane da Silva e não o de dona Norma Vitória, e a 
data da receita é 7 de novembro de 2003. A campanha de Cadoca, mais uma vez, falta com a verdade.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma dona-de-casa (Zélia da Silva) 
 “A verdade a gente diz em todo canto né, a verdade! Agora a mentira a gente não tem força pra dizer não. Mas a 
verdade a gente tem força.” 
 
Nova cena 
Depoimento de Cristiano Araújo: 
 “Eu fico revoltado porque eu me sinto elogiado que eu sou atendido aqui bem, já tenho doze anos e nove meses, me trato 
direitinho aqui .” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma aposentada (Maria Dulce Martins) 
 “Sempre eu sou bem assistida, né?! Muitas vezes, todos os medicamentos que os médicos passam eu levo pra casa o meu 
medicamento.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma dona-de-casa (Marilene Bezerra) 
 “Hoje mesmo eu não peguei o Diamicron, mas a moça já disse, venha pra semana que tem. A insulina eu recebi 
agorinha, na hora certa, não falha não.” 
 
Nova cena 
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Depoimento de uma dona-de-casa (Maria da Conceição Souza) 
Ela está em sala com placa que diz: Programa de diabetes.  
“O curativo das minhas pernas, veio remédio, o tratamento que é o principal, né?! Que elas me tratam muito bem, me dá 
meu remédio, me dá meu lanche, olha aí, me dá meu lanche ai toda vez que eu peço.”   
 
Nova cena 
Depoimento de uma doméstica (Célia Ventura) 
“Muitas vezes a gente é atendido, mas não tem o dinheiro para comprar o medicamento, isso muitas vezes é difícil para 
nós. Mas graças a Deus que a medicação que eles passa nós sempre pudemos tirar aqui mesmo da policlínica.” 
                   
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está aparentemente em pé e fala olhando para a câmera. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“O Recife conhece e reconhece a seriedade com que estamos tratando os problemas da saúde, deixados como herança, 
pelos políticos que sempre governaram na nossa cidade. O buraco que encontramos nessa área era tão grande que 
tivemos de contratar mais de cinco mil profissionais, multiplicar por cinco a distribuição de remédios, construir mais de 
70 postos de saúde, criar um serviço de emergência de qualidade como o SAMU. Estamos trabalhando muito! Claro que 
ainda existe problemas, o sofrimento ainda é grande, vamos ser realistas, esses problemas acontecem em todo o Brasil e 
também em nosso estado. Vamos lembrar as crises do Hospital da Restauração, no Getúlio Vargas, Otávio de Freitas e 
Agamenon Magalhães. A diferença entre nós é que os que nos agridme é que enquanto eles criaram durante décadas o 
caos na saúde, nós estamos trabalhando para resolver. E nos próximos anos, vamos trabalhar ainda mais para oferecer 
um serviço de saúde cada vez melhor aos recifenses.” 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
Aparece o nome Programa de Governo. Abaixo do nome tem uma pequena imagem de João Paulo que se movimenta, 
como se estivesse expondo algum projeto para os assessores.  
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo...” 
Depois entra a frase AMPLIAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA, no meio da tela. A estrela amarela ainda localiza-se atrás 
de todos os nomes e ela continua girando enquanto o nome está aparecendo na tela.  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA. 
“Ampliação do Saúde da Família.” 
Aparece uma agente de saúde, caminhando pela rua, e se dirigindo para uma casa.  
Legenda – 100 equipes de Saúde. 
“João Paulo vai implantar mais cem equipes do Saúde da Família...” 
Muda a cena para a mesma agente de saúde dentro de uma casa. Ela está sentada num sofá, em frente para uma mulher 
que tem uma criança no colo. A mãe está entregando para a agente de saúde uma folha na qual está escrito: Cartão da 
Criança.  
Legenda – 100% da População. 1200 novos empregos 
“...Alcançando 100% da população carente, e gerando mil e duzentos novos empregos.”  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO SAMU. 
“Ampliação do SAMU.” 
Muda a cena para uma cena externa onde aparece uma ambulância do SAMU em ação nas ruas. 
Muda a cena para quatro para-médicos, colocando um paciente dentro da ambulância.  
Muda a cena para uma sala que tem várias telefonistas em suas cabines, e uma delas atendendo ao telefone. 
Legenda – 8 ambulâncias  
“O SAMU receberá o reforço de mais oito ambulâncias, para manter a qualidade do atendimento, com o aumento das 
chamadas.” 
Legenda – URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS. 
“Urgências odontológicas.” 
Muda a cena para uma dentista que está avaliando uma criança. 
Depois mostra uma dentista ensinando a uma criança como se escova os dentes.  
Legenda – Mais 3 urgências odontológicas 24 horas. 
“João Paulo criou as urgências odontológicas 24 horas, e agora serão mais três urgências para cobrir toda a cidade.” 
Legenda – POLICLÍNICA DE ÁGUA FRIA. 
“Policlínica de Água Fria.” 
Médica usando o estetoscópio em um bebê, o examinado. 
Muda a cena para uma mãe sentada com um bebê na frente do médico.  
Depois aparece uma mulher grávida se consultando com uma médica. 
“João Paulo vai construir mais uma policlínica, ampliando a rede de saúde, e melhorando a qualidade no atendimento.” 
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Legenda – MARCAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTAS E EXAMES. 
“Marcação automática de consultas e exames.” 
Aparece uma médica aferindo a pressão de uma mulher. 
Depois muda a cena para uma atendente.  
“O paciente poderá marcar sua consulta no próprio posto, evitando filas e deslocamentos desnecessários.” 
 
 Nova cena 
Aparece o nome João Paulo 13  
Música de fundo( Música curta) 
É João Paulo, é 13.  
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 21 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 13.09.2004 (TARDE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina)  
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Apresentadora 
 “Garantir saúde de qualidade para quem precisa é um compromisso para João Paulo, e é isso que ele vem fazendo. 
Para entender melhor esse trabalho, vamos relembrar como era a saúde no Recife antes de João Paulo assumir a 
prefeitura.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Ela está em cenário com vária telas de tv com imagens do Recife de dia.  
“Garantir saúde de qualidade para quem precisa é um compromisso para João Paulo, e é isso que ele vem fazendo. Para 
entender melhor esse trabalho, vamos relembrar como era a saúde no Recife antes de João Paulo assumir a prefeitura.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Todas as imagens em preto e branco. Aparece um jornal com a matéria: “Bandeira Filho tem parte dos serviços 
desativada” Imagem com fundo musical “trágico”.  
“Maternidade Bandeira Filho fechada!” 
Depois aparece como se fosse um pedaço de jornal também voando pela tela com a matéria: ‘Pacientes do Lessa dão com 
a cara na porta” . E então por trás dessa imagem aparece uma Unidade de Saúde, pessoas aparecem nos hospitais do lado 
de fora (essa imagem também aparece como se estivesse sendo vista de uma televisão que está com problemas de 
sintonização). Mesmo fundo musical.  
“Postos de saúde, muito poucos, em estado precário.” 
Depois aparece uma imagem - como se estivesse sendo vista de uma televisão que está com problemas de sintonização – 
com pessoas nas filas de um hospital lotado. 
“Dois terços dos recifenses, sem Saúde da Família.” 
Também imagem como uma televisão mal sintonizada: um placa da Policlínica Amauri Coutinho (Distrito Sanitário II).  
Depois a imagem fica “limpa” e aparece as cores normais da imagem, com um céu muito azul é flores embaixo da placa. 
“O Recife exigia mudança!” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Então, em off e já com a imagem em cor, aparecem cenas da frente de um hospital e uma ambulância entrando em 
maternidade. Aparecem gráficos.  
Legenda –  2000= 30 milhões  
                  João Paulo = 134 milhões  
 “João Paulo aumentou de trinta milhões para cento e trinta e quatro milhões de investimento próprio na saúde.” 
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Logo depois aparece imagem da Maternidade Bandeira Filho, com mães em macas ou olhando seus filhos recém-
nascidos. Aparece uma agente de saúde orientando uma mãe. 
Legenda – Bandeira Filho / Barros Lima / Lessa Andrade / Maternidade do Ibura  
                  71 postos do Saúde da Família  
“Reabriu as maternidades Bandeira Filho e Barros Lima, a Policlínica Lessa de Andrade é concluiu a maternidade do 
Ibura. Implantou 71 postos do Saúde da Família.” 
Depois aparece uma cena de uma mãe ainda com roupas de hospital, colocando o seu filho no berço. Depois aparece uma 
dentista avaliando uma criança. A cena é cortada ao meio e aparecem os gráficos: 
Legenda – 2000 = 97 mil 
                 João Paulo = 600 mil 
“E ampliou de noventa e sete mil para mais de seiscentos mil o número de pessoas beneficiadas pelo programa saúde da 
família.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
 “Todo esse trabalho tem o reconhecimento da população do Recife. Olha o que as pessoas dizem sobre o serviço 
oferecido pela prefeitura.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma comerciante (Maria Verônica Lins) 
 “Agora tá melhor, tá melhor pra vista que era antigamente, que a turma dormia na fila.” 
 
Nova cena 
Depoimento de um autônomo (Elizeu Oliveira) 
 “Porque é pertinho de casa né?! E o atendimento melhorou é muito né?!” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma costureira (Maria da Conceição Ferreira) 
 “Graças a Deus eu não tenho o que falar, para mim é mil.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma doméstica (Célia Ventura) 
 “Até aqui, o que tem sido feito, é o que ele pode fazer, né?! Porque eu sei, que em todo o hospital existe dificuldade, em 
todos os “hospital” tem dificuldade, por falta de verba, mas naquilo que eles podem fazer, eu acho que eles tem feito.”  
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece no meio de uma tela totalmente preta com imagem do Jornal do Commercio, que tem uma manchete que diz: 
João Paulo LIDERA COM 43 %. CADOCA TEM 29%. E logo em cima desta manchete, aparecem três caricaturas, não 
muito nítidas, parecem de João Paulo e atrás dele Cadoca e depois Joaquim Francisco. E então a câmera vai se 
aproximando cada vez mais do jornal, focalizando o gráfico de João Paulo, que está ao lado das caricaturas e em cima da 
manchete. A música de fundo lembra as de circo, em que no fim termina com uma batida de pratos da bateria. 
Legenda – Fonte: Jornal do Commercio/ VOX POPULI 
“Enquanto a aprovação do trabalho do prefeito João Paulo faz com que sua candidatura suba em todas as pesquisas, o 
nível dos ataques do candidato Cadoca descem cada vez mais.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparecem cenas em preto e branco, como se fossem feitas por um cinegrafista amador. Aparece Cadoca entrando em uma 
casa simples, com pessoas dando cadeiras para que ele se sente. Depois de uma mulher com um bebê no colo e de uma 
senhora dando entrevista. Logo depois aparece uma cena de Cadoca com uma feição bem triste, e o seu slogan embaixo 
(15 CADOCA. Prefeito). Logo depois aparecem umas imagens de uma placa, com andaimes ao lado da Vila União, de 
uma pessoa mostrando uma receita de médico. 
“Com situações armadas, e se aproveitando do sofrimento das pessoas, a campanha de Cadoca tenta confundir você 
sobre a verdadeira situação da saúde do Recife. Veja o que ele fez no seu último guia.” 
 
Cenas do programa de Cadoca. A apresentadora de Cadoca fala:  
“Você vai ver agora qual é a realidade da distribuição de remédios na prefeitura de João Paulo.”  
Legenda – Imagens exibidas no guia eleitoral de Cadoca. 08.09.04 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
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Aparece uma tela preta com a frase A FARSA NO GUIA DE CADOCA, de branco. 
O tom musical é de suspense. 
“A farsa no guia de Cadoca.” 
 
Nova cena 
Aparece um depoimento de uma mulher, também envolvida por uma moldura preta (Norma Vitória, dona-de-casa), no 
guia de Cadoca, em que ela mostra o papel da receita do médico. 
Legenda – Imagens exibidas no guia eleitoral de Cadoca. 08.09.04 
“Venha hoje, venha amanhã, é nisso fica se passando, e o remédio que é bom não aparece.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Norma Vitória, do guia de Cadoca, em 08.09.04. 
O locutor fala pausadamente, e o tom é de suspense. 
“Reparem no nome dessa senhora, dona Norma Vitória, ela afirma que faltam remédios nós postos de saúde, e em 
seguida, mostra uma receita.” 
Cena dela falando: 
Depoimento de Norma Vitória: 
 “Venha hoje, venha amanhã é nisso fica se passando, e o remédio que é bom não aparece.” 
Então o locutor para a cena na hora que ela mostra a receita para a câmera, destaca e ressalta para a tela o nome que está 
na receita e a data, e fala: 
“Agora preste bem atenção na receita, o nome que está aqui é o de Jane da Silva e não o de dona Norma Vitória, e a 
data da receita é 7 de novembro de 2003. A campanha de Cadoca, mais uma vez, falta com a verdade.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma dona-de-casa (Zélia da Silva) 
 “A verdade a gente diz em todo canto né, a verdade! Agora a mentira a gente não tem força pra dizer não. Mas a 
verdade a gente tem força.” 
 
Nova cena 
Depoimento de Cristiano Araújo: 
 “Eu fico revoltado porque eu me sinto elogiado que eu sou atendido aqui bem, já tenho doze anos e nove meses, me trato 
direitinho aqui .” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma aposentada (Maria Dulce Martins) 
 “Sempre eu sou bem assistida, né?! Muitas vezes, todos os medicamentos que os médicos passam eu levo pra casa o meu 
medicamento.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma dona-de-casa (Marilene Bezerra) 
 “Hoje mesmo eu não peguei o Diamicron, mas a moça já disse, venha pra semana que tem. A insulina eu recebi 
agorinha, na hora certa, não falha não.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma dona-de-casa (Maria da Conceição Souza) 
Ela está em sala com placa que diz: Programa de diabetes.  
“O curativo das minhas pernas, veio remédio, o tratamento que é o principal, né?! Que elas me tratam muito bem, me dá 
meu remédio, me dá meu lanche, olha aí, me dá meu lanche ai toda vez que eu peço.”   
 
Nova cena 
Depoimento de uma doméstica (Célia Ventura) 
“Muitas vezes a gente é atendido, mas não tem o dinheiro para comprar o medicamento, isso muitas vezes é difícil para 
nós. Mas graças a Deus que a medicação que eles passa nós sempre pudemos tirar aqui mesmo da policlínica.” 
                   
 
 
 
                
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Ele está aparentemente em pé e fala olhando para a câmera. 
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Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“O Recife conhece e reconhece a seriedade com que estamos tratando os problemas da saúde, deixados como herança, 
pelos políticos que sempre governaram na nossa cidade. O buraco que encontramos nessa área era tão grande que 
tivemos de contratar mais de cinco mil profissionais, multiplicar por cinco a distribuição de remédios, construir mais de 
70 postos de saúde, criar um serviço de emergência de qualidade como o SAMU. Estamos trabalhando muito! Claro que 
ainda existe problemas, o sofrimento ainda é grande, vamos ser realistas, esses problemas acontecem em todo o Brasil e 
também em nosso estado. Vamos lembrar as crises do Hospital da Restauração, no Getúlio Vargas, Otávio de Freitas e 
Agamenon Magalhães. A diferença entre nós é que os que nos agridme é que enquanto eles criaram durante décadas o 
caos na saúde, nós estamos trabalhando para resolver. E nos próximos anos, vamos trabalhar ainda mais para oferecer 
um serviço de saúde cada vez melhor aos recifenses.” 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
 
Aparece o nome Programa de Governo. Abaixo do nome tem uma pequena imagem de João Paulo que se movimenta, 
como se estivesse expondo algum projeto para os assessores.  
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo...” 
Depois entra a frase AMPLIAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA, no meio da tela. A estrela amarela ainda localiza-se atrás 
de todos os nomes e ela continua girando enquanto o nome está aparecendo na tela.  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA. 
“Ampliação do Saúde da Família.” 
Aparece uma agente de saúde, caminhando pela rua, e se dirigindo para uma casa.  
Legenda – 100 equipes de Saúde. 
“João Paulo vai implantar mais cem equipes do Saúde da Família...” 
Muda a cena para a mesma agente de saúde dentro de uma casa. Ela está sentada num sofá, em frente para uma mulher 
que tem uma criança no colo. A mãe está entregando para a agente de saúde uma folha na qual está escrito: Cartão da 
Criança.  
Legenda – 100% da População. 1200 novos empregos 
“...Alcançando 100% da população carente, e gerando mil e duzentos novos empregos.”  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO SAMU. 
“Ampliação do SAMU.” 
Muda a cena para uma cena externa onde aparece uma ambulância do SAMU em ação nas ruas. 
Muda a cena para quatro para-médicos, colocando um paciente dentro da ambulância.  
Muda a cena para uma sala que tem várias telefonistas em suas cabines, e uma delas atendendo ao telefone. 
Legenda – 8 ambulâncias  
“O SAMU receberá o reforço de mais oito ambulâncias, para manter a qualidade do atendimento, com o aumento das 
chamadas.” 
Legenda – URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS. 
“Urgências odontológicas.” 
Muda a cena para uma dentista que está avaliando uma criança. 
Depois mostra uma dentista ensinando a uma criança como se escova os dentes.  
Legenda – Mais 3 urgências odontológicas 24 horas. 
“João Paulo criou as urgências odontológicas 24 horas, e agora serão mais três urgências para cobrir toda a cidade.” 
Legenda – POLICLÍNICA DE ÁGUA FRIA. 
“Policlínica de Água Fria.” 
Médica usando o estetoscópio em um bebê, o examinado. 
Muda a cena para uma mãe sentada com um bebê na frente do médico.  
Depois aparece uma mulher grávida se consultando com uma médica. 
“João Paulo vai construir mais uma policlínica, ampliando a rede de saúde, e melhorando a qualidade no atendimento.” 
Legenda – MARCAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTAS E EXAMES. 
“Marcação automática de consultas e exames.” 
Aparece uma médica aferindo a pressão de uma mulher. 
Depois muda a cena para uma atendente.  
“O paciente poderá marcar sua consulta no próprio posto, evitando filas e deslocamentos desnecessários.” 
 
 
Música de fundo( Música curta) 
É João Paulo, é 13. 
 
 
DVD 3 (FITA 3) 
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1º turno – ANO 2004 
Título: 22 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 13.09.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
 
Nova cena 
Música e Locutor 
Repetição da várias cenas de rua coladas durante a campanha. 
 
Música bem lenta, em ritmo de xote  
É 13, é João. É João Paulo, é 13.  
 
“Começa agora o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças, que o Recife precisa.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma adolescente, bastante sorridente. Ela dia: 
“Quando eu crescer eu quero ser médica.” 
Logo depois aparece um menino, que diz: 
“Eu quero ser promotor.” 
Aparece um menino, bem sorridente, e diz: 
“Eu quero ser advogado.” 
Depois aparece uma menina, dizendo: 
“Eu vou ser artista plástica .” 
Aparece depois um menino, que diz: 
“Presidente.” 
Locutor diz:  
“Bolsa-Escola, Aluno nos Trinques, escola em tempo integral, ônibus da informática. João Paulo está fazendo tudo isso, 
para que cada criança do Recife tenha o direito de escolher o seu futuro.” 
Depois, vem uma menina que diz: 
“Quando eu crescer eu quero ser cidadã.” 
 
Nova cena 
Apresentadora  
A apresentadora diz:  
“Educação de qualidade uma das maneiras mais eficientes de garantir um futuro melhor para as nossas crianças. Por 
isso João Paulo tem investido tanto para colocar mais alunos nas escolas, qualificar os professores e ampliar a rede 
municipal de ensino.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
Está perto de uma escola (Escola Municipal Josué de Castro), com várias crianças entrando no portão da escola, com 
fardas da prefeitura. 
“Essa foi uma das 41 escolas implantadas por João Paulo, alem de outras 56 que foram reformadas, mas não foi só isso 
que João Paulo fez.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece uma senhora, com seu filho, em um quarto bem humilde. Ela arruma o menino, vestindo farda da escola 
municipal. Logo depois aparece uma cena do menino arrumando seu material escolar novinho na bolsa da escola. 
Depois aparece a mãe do garoto arrumando umas roupas e também sua irmã. Depois aparece o garoto escrevendo, 
sentado, aparentando fazer um dever de escola. Depois aparece uma cena em que a mãe do garoto está calçando o tênis no  
menino. Aparece o garoto, sentado aparentemente com suas irmãs em um sofá, brincando.  
 
 “Dona Josiane começa o dia arrumando o caçula Weverton para a escola. Na mochila, material novinho. Ele e os três 
irmãos também têm camisas, calças e tênis novos. Weverton já não precisa mais pegar o sapato da irmã para estudar. O 
kit aluno nos trinques está trazendo mais dignidade e cidadania.” 
 
Nova cena 
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Depoimento de uma dona-de-casa (Josiane Ferreira) 
 “Ele se sente bem, assim pode ter uma roupa própria de colégio, fardamento completo, né?! Antigamente só as escolas 
particulares era quem tinha.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece Dona Josiane, dobrando algumas roupas, dando o almoço para seus filhos. Levando seu filho para a escola. 
Depois aparece uma sala de aula, bem organizada, com uma professora dando aula para muitas crianças da rede pública. 
Depois a câmera fecha em close em Weverton, que está escrevendo, na sala de aula.  
“Desempregada, Dona Josiane também conta com o programa Bolsa-Escola da prefeitura, um dos maiores do Brasil, 
recebe um salário mínimo por mês. Dona Josiane leva o caçula para escola mais confiante. Na sala de aula, a professora 
comprova resultados positivos.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma professora (Maria Dalva de Menezes) 
 “Criança alimentada é diferente, tem rendimento diferente, tem entendidisse (entendimento, mas a professora fala desta 
maneira) diferente, cresce diferente.” 
  
Nova cena 
Apresentadora (Mulher) 
 “O Prefeito João Paulo está investindo também na qualidade do ensino, principalmente dando apoio a capacitação 
permanente dos professores.” 
 
Nova cena  
Depoimento da Professora (Rosângela Francisca) 
A professora está dentro de uma escola, e veste uma camisa de cor preta e branca.  
“Eu nunca vi um prefeito cuidar tão bem da educação como João Paulo, sinceramente.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma professora (Noemia Araújo) 
Ela aparentando estar em uma sala de aula, porém vazia. Ela está de blusa branca e aparenta ter uns 40 anos.  
“Só tinha magistério, e agora João Paulo nos proporcionou essa oportunidade de nós professores de termos o curso 
superior.” 
 
Nova cena  
Depoimento da Professora (Rosângela Francisca) 
 “A gente tem assinaturas de jornais, nos finais de semana, temos revista especializada em educação. Nós temos também 
as capacitações da prefeitura, o SBPC.”  
 
Nova cena 
Depoimento de uma professora (Noemia Araújo) 
 “Eu tenho sentido mesmo que os alunos têm ganhado muito com isso.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria. 
Cena externa. A repórter de terno azul claro e camisa branca por dentro esta perto de uma escola (Escola Municipal UR – 
07), com várias crianças entrando no portão da escola, com fardas da prefeitura. 
“Este é um exemplo do trabalho de João Paulo na educação. Trabalho que agora os adversários dele tentam 
desqualificar montando mais uma farsa.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Apenas o nome MAIS UMA FARSA NO GUIA DE CADOCA. 
“Mais uma farsa no guia de Cadoca.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma cena de crianças, com fardas da escola municipal e dois adultos. Andam por local pobre.  
Legenda - GUIA ELEITORAL DE CADOCA 08.09.04 
“Na última quarta-feira, essas imagem de crianças de Rosa Selvagem, foram exibidas no guia de Cadoca, afirmando que 
elas viviam em uma comunidade sem escolas e precisavam se deslocar até Camaragibe para estudar. Preste atenção no 
que foi dito.” 
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Nova cena 
Locutora do guia de Cadoca  
Aparece uma cena de sete crianças, com fardas da escola municipal e dois adultos. 
Legenda - GUIA ELEITORAL DE CADOCA 08.09.04 
“Muitos saem do Recife para escolas em Camaragibe, quatro quilômetros e meio todos os dias. Adriele vai para a escola 
com o primo Dudu. Conhece cada pedaço do caminho que ela faz todos os dias.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece o nome A VERDADE 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece a cena de um menino e uma menina (que estavam na cena passada), andando é rindo, em um lugar bastante 
humilde. 
Depois aparece um documento com o nome ESCOLA 030 – SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES, ADRIELLE 
DO NASCIMENTO SANTOS e o nome EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA, são destacados e aumentados para o 
vídeo para chamar atenção do telespectador. Logo depois aparece a cena da fachada da Escola Municipal Senador Jose 
Ermírio de Moraes, e em baixo PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. 
 “Adriele e Eduardo, o Dudu, estudam na Escola Jose Ermírio de Moraes, que fica próxima de Rosa Selvagem, no Recife 
e não em Camaragibe.” 
 
Nova cena 
Depoimento da Diretora Escola Municipal (Rosana Nascimento) 
 “Adriele é uma aluna nossa desde o pré-escolar, ela está no segundo ano do primeiro ciclo, nós também temos o 
Eduardo, que é aluno da escola do terceiro ano do primeiro ciclo”. 
 
Nova cena 
Depoimento de uma estudante (Flávia Nascimento) 
“Foi absurda a mentira que ele colocou, expôs sabe?! Principalmente as crianças, meu Deus do céu, com fardamento do 
Recife. Isso é um absurdo.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma cena de crianças (Adriele e Dudu), com fardas da escola municipal  
Legenda - GUIA ELEITORAL DE CADOCA 08.09.04 
“Mas uma farsa do guia de Cadoca é desmascarada.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria. 
A repórter está em um local humilde. 
“Agora veja o que dizem os moradores sobre o trabalho de João Paulo em Rosa Selvagem.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma Dona-de-casa (Severina Neuza) 
 “Aqui existe a reunião do Orçamento Participativo, que o morador escolhe as obras que vai ser feita, então nós 
escolhemos o calçamento tava em primeiro lugar. Para poder vir a escolha tinha que primeiro calçar a rua. Ele fez o 
canal, ele trouxe o nosso posto médico, o posto ta ai, ta de parabéns o atendimento, e nossa comunidade tem muito a 
agradecer o prefeito João Paulo, por tudo que ele fez.” 
 
Nova cena  
Depoimento de uma estudante (Flavia Nascimento) 
“A verdade que há vinte anos, todos nós sofríamos aqui, com esse canal. João Paulo chegou é fez, mudou a realidade em 
pouco tempo. Sabe, antes a gente ficava preocupado em dormir, a gente não dormia quando chovia.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma Dona-de-casa (Severina Neuza) 
 “Por isso que nós estamos na luta é vamos eleger João Paulo outra vez, e ele vai terminar o que falta na nossa 
comunidade. Eu tenho certeza que isso ele vai fazer, porque ele é o prefeito do povo.” 
 
Nova cena 
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João Paulo falando (Depoimento) 
A voz de João Paulo é serena e olhar fixo na câmera 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Tentar desqualificar o trabalho que estamos fazendo na educação, montar situações irreais e ainda por cima 
envolvendo crianças, é inaceitável! Uma atitude que reflete os métodos de alguns políticos que agora fazem de tudo para 
voltar ao poder. Não é se agredindo, nem dizendo mentiras, que se conquista a confiança e muito menos o voto da 
população. Confiança se conquista com trabalho. E é trabalhando que vamos seguir em frente, cuidando para que todas 
as crianças do Recife tenham cada vez mais a educação que sirva de base para seu desenvolvimento como seres 
humanos.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece na tela: Programa de Governo. Uma estrela amarela gira até se estabilizar no meio do vídeo. A cor do fundo é 
vermelho intenso. Abaixo do nome tem uma pequena imagem congelada de João Paulo, em pé, como se estivesse 
expondo algum projeto para os assessores.  
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo:...” 
Depois entra a frase PROGRAMA PORTA ABERTA PARA A UNIVERSIDADE, no meio da tela. A estrela amarela 
ainda localiza-se atrás de todos os nomes e ela continua girando enquanto o nome está aparecendo na tela.  
Legenda – PROGRAMA PORTA ABERTA PARA A UNIVERSIDADE. 
“Programa porta aberta para a universidade.” 
Aparecem vários adolescentes em uma sala de aula de um colégio.  
Legenda – Convênio com a UPE. 
“Preparação dos alunos para o vestibular em convênio com a Universidade de Pernambuco.” 
Depois entra a frase ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, no meio da tela. 
Legenda – ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. 
“Escolas em tempo Integral.” 
Aparecem várias crianças com a farda da escola municipal, fazendo uma fila, em um pátio de uma escola. Logo depois 
aparece uma professora, numa sala de aula com vários alunos, cada um em sua carteira. Cena de crianças merendando. 
Depois aparecem duas crianças, com a farda da escola municipal, em frente a um computador, como se fosse aula de 
informática. E, por fim, aparecem crianças em uma quadra esportiva, jogando basquete. 
Legenda – 15 Escolas em Tempo Integral.  
                   4 refeições diárias. 
“João Paulo implantou quatro escolas em tempo integral e vai construir mais quinze. Nas escolas em tempo integral os 
alunos recebem quatro refeições diárias, estudam o dia inteiro, aprendem mais e ficam longe das ruas.”  
Depois entra a frase INFORMÁTICA NOS BAIRROS, no meio da tela.  
Legenda – INFORMÁTICA NOS BAIRROS. 
“Informática nos bairros.” 
Aparece o trailer com recife.com.jovem na sua lateral e depois vários alunos do projeto entrando no ônibus (a câmera 
acelera os passos das pessoas que estão subindo no ônibus). Depois mostra a cena do trailer por dentro com um professor 
apontando para a tela do computador, ensinando para duas adolescentes. Depois o trailer aparece trafegando pelas ruas. 
Muda a cena para um rapaz em frente a um computador.  
“Já são seis e João Paulo vai adquirir mais 14 ônibus escola para levar o ensino da informática aos jovens, preparando 
para o mercado de trabalho.” 
Depois entra a frase AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA, no meio da tela.  
Legenda – AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA. 
“Ampliação do programa Escola Aberta.” 
 
 “Hoje oitenta escolas da rede municipal contam com laboratórios de informática. João Paulo vai ampliar esse numero 
para duzentas escolas.” 
 
Nova cena 
Várias cenas rápidas de João Paulo, passando uma música que acompanha a cena. 
Aparece João Paulo de blusa branca, gravata xadrez, com a camisa arregaçada nos braços e de capacete, como se 
apreciasse uma obra. 
Depois aparecem imagens de uma carreata de João Paulo 
Aparece João Paulo em um morro alto, olhando a cidade abaixo.  
Vários homens com os bandeirões de João Paulo, correndo.  
Várias adolescentes fardadas, mostram adesivos de João Paulo. 
Aparece depois João Paulo no meio do povo acenando para todos. 
Uma senhora com metade do corpo para fora do carro, com bandeirinhas na mão, camisa vermelha e o carro todo 
enfeitado. 
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Um menino com a blusa da campanha de João Paulo e um boné amarelo, acenando. 
 
Música curta, em ritmo de xote 
 
João do morro, João da crença. 
João da sabedoria 
João que cuidou da gente 
João da maioria  
É 13, é João. 
É João Paulo, é 13. 
 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 23 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 15.09.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
 
Nova cena 
Loc.( voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
 Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma cena, criada em computador, de um “homem” de camisa vermelha, calca jeans e bigode. Ele abre um portão 
que em cima tem o nome grande ESCOLA, de cor vermelha. Entram várias “crianças” correndo e todas estão usando 
mochilas de cor vermelha. 
 “O tema de hoje é prevenção da violência.” 
 
Nova cena 
Apresentadora  
Ela está em estúdio, com estrela amarela no cenário. A telas de tv ao fundo mostram o Recife de dia.  
“Combater as desigualdade e promover a inclusão social, para João Paulo, essas são as melhores formas de prevenir a 
violência no Recife e é isso que ele está fazendo em todas as áreas da administração.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João não está olhando diretamente para a câmera, olha para outro um interlocutor.  
Legenda – Prefeito João Paulo 13  
“A melhor forma de combater a violência é nós investirmos nas pessoas, e o nosso governo tem feito isso, para combater 
ou prevenir a violência. O nosso programa Bolsa Escola, o nosso programa da retirada das Palafitas, o nosso programa 
de saneamento integrado, as escolas abertas, a capacitação dos professores, tudo isso é uma alavanca fundamental para 
reduzir a violência.” 
 
Nova cena 
Apresentadora  
 
“Um dos programas de prevenção à violência mais importante para João Paulo é o Escola Aberta.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma tela vermelha com “marcas d`água” de estrelas, e no alto da tela “Prevenção da Violência”.  
ESCOLAS ABERTAS. 
Legenda – Prevenção da violência. ESCOLAS ABERTAS. 
 “Prevenção da violência. Escolas Abertas!” 
As imagem passam com o fundo musical do jingle de João Paulo, apenas instrumental. 
Legenda – 130 Escolas Abertas 
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“Nos finais de semana cento e trinta escolas do Recife se transformam em espaços comunitários, utilizados para práticas 
esportivas, culturais e de lazer, de milhares de jovens e crianças, é assim ficam longe das ruas.” 
 
Nova cena 
Apresentadora  
 “Outro bom exemplo de como a educação pode a violência, está na Vila dos Milagres, no Ibura.”  
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma tela vermelha com “marcas d`água” de estrelas: Prevenção da Violência.  
Legenda – Prevenção da violência. ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES. 
“Prevenção da violência, escolas profissionalizantes.” 
 
Nova cena 
Depoimento de um aluno de eletrotécnica (Davison Cristóvão)  
Aparece uma região bem humilde, com pessoas caminhando na rua. Depois aparece uma imagem da entrada da Escola 
Vila dos Milagres. 
“Essa área aqui na comunidade vivia esquecida pela sociedade, é a construção da escola foi muito importante, porque 
trouxe para nós uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho, com a formação profissional.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma cena da entrada da Escola Profissionalizante. Vila dos Milagres, e várias pessoas entrando. 
Mulheres tendo aula de costura e de culinária, e homens em aulas de eletricidade. Cenas de uma adolescente em currso de 
cabeleireiro. Pessoas nas aulas de culinária. 
Legenda – Escola Profissionalizante Vila dos Milagres. 
                  Curso de Cabeleireiro. 
                  Corte e costura 
                  Eletricista 
“A prefeitura construiu a Escola Profissionalizante da Vila dos Milagres, junto com a comunidade para garantir mais 
oportunidade de vida para os jovens da área estão sendo realizadas os cursos de cabeleireiro, corte e costura, culinária e 
eletricista, nas aulas daqui, a palavra chave é transformação.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma líder Comunitária do Ibura (Maria do Socorro) 
 “Eu não votei em João Paulo, e hoje, eu digo que o meu voto, não é um voto mais de credibilidade a João Paulo, é um 
voto de reconhecimento do que ele fez, pela escola profissionalizante, posto de saúde e a creche.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo parece estar sentado em escritório. Não está olhando diretamente para a câmera.  
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“O investimento em educação ele significa, acima de tudo, a diminuição da violência. Por quê? Porque as pessoas têm 
um contato com o conhecimento, podem aprender uma profissão, vão refletir sobre a essência do valor da vida, o valor 
das pessoas, a importância de viver coletivamente, de viver em sociedade.”  
 
Nova cena 
Apresentadora  
Nas televisões formam imagens de guardas municipais.  
“A guarda municipal também tem um papel importante na prevenção à violência no Recife.” 
 
 Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Nome na tela: Prevenção da Violência. Depois o nome GUARDA MUNICIPAL. 
Legenda – Prevenção da violência. GUARDA MUNICIPAL. 
“Prevenção da violência. Guarda municipal.” 
As imagens passam com o fundo musical do jingle de João Paulo, apenas instrumental. 
Aparecem guardas atravessando as crianças na faixa, fazendo o monitoramento, com rádios, na praia.  
Legenda: Mais de 70 Guardas na Ronda Escolar. Guarda na Orla. Proteção ao Patrimônio Público. Coordenação do 
Trânsito. 
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“A guarda municipal atua na guarda escolar, são mais de setenta guardas cuidando da segurança das escolas 
municipais. A guarda também atua na orla, na proteção ao patrimônio público, e assumiu a coordenação do trânsito no 
Recife. Liberando a polícia militar para fazer o policiamento das ruas.” 
 
Nova cena 
Depoimento do Vice-Prefeito Luciano Siqueira. 
Ele fala olhando para a câmera e com tom sério. 
Legenda – Luciano Siqueira. Vice – prefeito. 
“São inúmeras as ações da prefeitura que ajudam a diminuir a criminalidade.” 
Vão aparecendo imagens de vários adolescentes, tocando instrumentos de maracatu nas escolas abertas, aprendendo a 
tocar instrumentos, aparece como se fosse uma sala de aula e um grupo se apresentando na frente desta “sala de aula”. 
Legenda – Programa Multicultural. Círculos Populares de Esporte é Lazer. Centros da Juventude. 
“Como o programa multicultural, os círculos populares de esporte e lazer, o programa que história é essa, e os centros 
da juventude.” 
Então a câmera volta de novo a imagem para Luciano Siqueira e ele complementa. 
Legenda – Luciano Siqueira.  
“Outra medida que vai ajudar o governo do Estado no combate ao crime, são as câmeras de segurança que estamos 
instalando no centro da cidade.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece na tela: Prevenção da Violência. Depois o título: CÂMERAS DE SEGURANÇA. 
Legenda – Prevenção da violência. CÂMERAS DE SEGURANÇA. 
“Prevenção da violência. Câmeras de segurança.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria  
Ela aparece falando através de um monitor, com a imagem dela está sendo passada para um guarda que está monitorando 
a cidade através das câmeras.  
“Através das câmeras, os guardas têm uma visão, sabem tudo que está acontecendo em qualquer ponto da área 
monitorada.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Aparece agora um radio falando pelo walk tock e um monitor com várias imagens de rua.  
Depois aparece uma imagem do jornal, que entra na tela na diagonal, da Folha de Pernambuco, com uma matéria 
intitulada: “Prefeito acerta parceria com a SDS (Secretaria de Defesa Social)”. Logo embaixo vem uma foto em preto e 
branco de João Paulo e João Braga (Secretário da Defesa Social), conversando. Depois aparecem guardas as ruas. 
“A central pode acionar o patrulhamento se preciso. A prefeitura já está fazendo até parceria com a Secretaria de Defesa 
Social do estado, para interligar a guarda municipal com a polícia militar.” 
 
Depoimento de mulher: 
“Eu acho maravilhoso João Paulo fazer isso”. 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João não está olhando indiretamente para a câmera: 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Nós temos segunda construção, um papel preventivo, esse é o nosso papel, investir em saúde, em educação, moradia, 
retirada de palafitas, saneamento. Essa é a nossa obrigação.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Todas as imagens em ritmo de música de Zeroquatro.  
João Paulo aparece reunido com secretários. 
Aparece na cena o nome PROGRAMA DE GOVERNO  
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo. Prevenção deCcombate à Violência”. 
Depois entra o título: ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL 
Legenda – ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL. 
“Escolas em tempo integral.” 
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Aparecem várias crianças com a farda da escola municipal, fazendo uma fila, em um pátio de uma escola, professoras, 
crianças merendando, crianças em computador, crianças em quadra esportiva.  
Legenda – 15 Escolas em Tempo Integral.  
                   4 refeições diárias. 
“João Paulo implantou quatro escolas em tempo integral e vai construir mais quinze. Nas escolas em tempo integral os 
alunos recebem quatro refeições diárias, estudam o dia inteiro, aprendem mais e ficam longe das ruas.” 
Depois entra o título PROGRAMA RELUZ.  
Legenda – PROGRAMA RELUZ. 
“Programa Reluz.” 
Aparece um homem com uma lâmpada na mão, como se fosse instalá-la. Homem de capacete vermelho trabalhando à 
noite. Depois aparece da cidade filmada de cima, à noite, bem iluminada.   
Legenda – 59 Mil Lâmpadas. 
“Instalação de cinqüenta e nove mil lâmpadas de alto desempenho para iluminar a cidade e prevenir a violência.” 
Depois entra o título MODERNIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL.  
Legenda – MODERNIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL. 
“Capacitação é modernização da guarda municipal.”  
Aparece um guarda atravessando crianças. 
Legenda – 700 Mil para a Guarda Municipal. 
“O Ministério da Justiça acaba de liberar mais de setecentos mil reais para equipar a guarda municipal.” 
 
Nova cena 
Depoimento do Ministro da Justiça (Márcio Thomaz Bastos) 
 “No que se refere à segurança publica, cabe ao município sobretudo o papel de prevenir. E é o que o prefeito João 
Paulo está fazendo no Recife. Prevenindo a violência por meio de programas sociais, como bolsa- escola, escola aberta 
nos fins de semana, e a substituição das palafitas, por moradias descentes. Mas João Paulo tem sido também parceiro 
nosso e do governo de Pernambuco, na articulação de um sistema de segurança metropolitano, essa experiência-piloto 
no Recife, servirá de modelo no combate à violência em todo o Brasil.”  
 
Nova cena 
Várias cenas rápidas de João Paulo, passando uma música que acompanha a cena. 
Aparece João Paulo de blusa branca, gravata xadrez, com a camisa arregaçada nos braços e de capacete, como se 
apreciasse uma obra. 
Depois aparecem imagens de uma carreata de João Paulo 
Aparece João Paulo em um morro alto, olhando a cidade abaixo.  
Vários homens com os bandeirões de João Paulo, correndo.  
Várias adolescentes fardadas, mostram adesivos de João Paulo. 
Aparece depois João Paulo no meio do povo acenando para todos. 
Uma senhora com metade do corpo para fora do carro, com bandeirinhas na mão, camisa vermelha e o carro todo 
enfeitado. 
Um menino com a blusa da campanha de João Paulo e um boné amarelo, acenando. 
 
 “Estamos na reta final minha gente, estamos com João Paulo em todos os bairros e estamos na frente! Recife não volta 
atrás, é João Paulo para fazer muito mais. O povo do Recife é quem diz de coração. O caminho já tá certo, toque em 
frente seu João.”  
 
Nova cena 
 
Música de fundo( Música curta) 
É João Paulo, é 13.  
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Legenda – Qual será a próxima farsa no guia de Cadoca? Fique atendo. Não se deixe enganar. 
“Qual será a próxima farsa no guia de Cadoca? Fique atento! Não se deixe enganar!” 
 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 25 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 17.09.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 

 



 

 

139

Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”.  
  
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João está olhando diretamente para a câmera. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13  
“Nessa eleições o Brasil vive um período importante de consolidação da democracia, depois de eleger pela primeira vez 
um líder operário para presidir o país. O Brasil mudou e o Recife também. Por isso quero externar minha preocupação 
pelos últimos episódios noticiados pela imprensa, que podem abalar a credibilidade das instituições públicas, justamente 
no período de disputa eleitoral. Tenho obrigação como prefeito de exigir que o estado de direito e a democracia sejam 
respeitados. É preciso também alertar a população as tentativas de criações de farsas, não só contra minha candidatura, 
mas contra a sociedade civil e o direito sagrado de cidadania. O processo eleitoral deve ficar no campo das idéias e das 
propostas, como estamos fazendo durante toda a campanha.    
 
Nova cena 
Apresentadora  
 “O nosso programa de hoje, é sobre como o trabalho de João Paulo está melhorando a vida das pessoas no trânsito. A 
seguir dois exemplos concretos, o primeiro em Boa Viagem onde foi feita a inversão do trânsito”. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma placa, como se fosse de trânsito: INVERSÃO DO TRÂNSITO EM BOA VIAGEM. 
Legenda - INVERSÃO DO TRÂNSITO EM BOA VIAGEM. 
“Inversão do Trânsito em Boa Viagem”. 
 
Nova cena 
Repórter (Luciano Pontos) 
“São oito horas da manhã, estamos em Boa Viagem com a empresária Cristiane Brandão, que todo dia vai de carro até 
sua empresa, no centro do Recife”. 
 
Nova cena 
Repórter (Luciano Pontos) 
Aparece o carro da empresária, trafegando pela rua. O repórter está ao lado dela. 
“Cristiane, como era esse trecho antes da inversão (pergunta o repórter)?” 
“Bastante complicado! Inclusive eu moro aqui em Boa Viagem há oito anos, é dá para sentir mesmo que o fluxo de 
veículos melhorou, dá pra fluir bem melhor. (Responde à empresária)”. 
 “Chegarmos aqui na porta do shopping onde Cristiane tem a sua loja. E ai Cristiane como foi à viagem? (Pergunta o 
repórter)”. 
“Como deu para você observar, antes da inversão do trânsito em Boa Viagem, eu fazia esse percurso em quarenta 
minutos. Agora nós fizemos em vinte, ficou bem melhor. (Responde a empresária).” 
 
Nova cena 
Depoimento de um taxista (Tomas Botelho) 
 “Muito bom mesmo a inversão do trânsito que foi feita ali em Boa Viagem, muito bom mesmo. Está de parabéns João 
Paulo.” 
 
Nova cena 
Apresentadora  
“E o segundo exemplo, é na região da Caxangá, avenida que foi toda reformada por João Paulo”. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma placa, como de trânsito: REFORMA DA CAXANGÁ. 
Legenda - REFORMA DA CAXANGÁ. 
“Reforma da Caxangá”. 
  
Nova cena 
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Loc. (voz masculina) 
Aparece a Avenida Caxangá, bem estruturada, com o corredor de ônibus. As paradas de ônibus modificadas, retornos para 
San Martin. 
 “A Avenida ganhou novo canteiro centrais, e novas paradas para os ônibus. Com a implantação de cinco alças de 
retorno como essa, os congestionamentos diminuíram muito”. 
 
Nova cena 
Depoimento de uma enfermeira (Maria Leandro). 
 “Além de desafogar o trânsito da Caxangá, valorizou muito os nossos imóveis, né?” 
 
Nova cena 
Depoimento de um frentista (Sebastião Bahia) 
 “E hoje sai de casa cedo para trabalhar, não tem engarrafamento, então beneficiou bastante.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
Está em frente a um ônibus parado, com um rapaz ao seu lado. Depois os dois sobem ao ônibus UR 07 (Várzea) 
“São seis horas e treze minutos, estamos aqui no centro do Recife, com Romildo que é estudante, e costuma pegar ônibus 
aqui, para ir no bairro onde ele mora, que é o UR 07 Várzea. O Romildo vai com a gente, contar durante o trajeto, o que 
é que melhorou nessa viagem a partir da reforma que João Paulo fez na Caxangá. Vamos nessa Romildo? (A repórter 
pergunta).” 
“Vamos nessa! (Romildo responde)”. 
“Então vamos lá, vamos conferir aqui...” 
Agora a repórter Rose Maria é o estudante Romildo aparecem dentro do Ônibus.  
“Bom a gente já vai seguindo aqui pela Caxangá agora. Ô Romildo antes desses retornos aqui, como era antes a 
passagem dos carros... Era complicado? (Pergunta da Repórter).” 
“Era complicado, porque a faixa central, o carro que ia fazer a conversão à esquerda, ele tinha que parar, e era 
engarrafamento na certa, porque o que estava atrás tinha que esperar ele entrar para poder passar, ou pegar a via da 
direita, certamente gerava já congestionamento. (Responde o estudante olhando para a câmera)”. 
 “Agora gente, a gente vem chegando aqui na UR-07 são sete horas e dez minutos, a gente calcula, saiu lá seis e treze, da 
pouco mais de cinqüenta minutos, cinqüenta e sete mais ou menos, vamos chegando aqui. Como foi para você Romildo, 
esse novo trajeto agora, e a gente fez questão de vir horário no horário de pico mesmo, de trânsito mais forte, para ver 
como é que está o deslocamento. Como era antes? (pergunta a Repórter)”. 
“Era completamente impossível antes da reforma da Caxangá. Uma vez que se gastava nesse trajeto, no horário de pico 
por volta de 1 hora e meia, então estamos economizando ai em torno de quarenta minutos, que serve para minha 
diversão, para a diversão da minha família, isso é incomparável. (responde o estudante)”. 
 
Nova cena 
Apresentadora  
 “Mas a principal ação para o transporte e o trânsito, foi o fim do transporte clandestino. Mais um ato de coragem do 
prefeito João Paulo.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma placa, como de trânsito: FIM DO TRANSPORTE CLANDESTINO. 
Legenda - FIM DO TRANSPORTE CLANDESTINO. 
“Fim do transporte clandestino”. 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João fala como se estivesse conversando com um interlocutor. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Muitos dos que operavam o transporte clandestino de Vans e Kombis não eram profissionais. Eles estavam destruindo o 
sistema de transporte de massa, de ônibus e de metros, além de ter tirado empregos de motoristas, cobradores, 
mecânicos, e essa destruição ia significar a perda da meia passagem para o estudante, a gratuidade para o idoso e para 
o portador de deficiência...” 
 
Nova cena 
Depoimento de um taxista (Silvio Santos) 
 “Só em tirar as Kombis do meio da rua é deixar a gente mais à  vontade no trânsito, isso aí já foi um grande beneficio, 
né?! Uma grande vitória.” 
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Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece uma avenida com ônibus e carros trafegando. Pessoas entrando nos ônibus novos.  
Legenda – 400 Novos Veículos. 800 Empregos. 
“O sistema de ônibus incorporou quatrocentos novos veículos, empregando mais de 800 trabalhadores. Em grande parte 
ex-kombeiros”. 
 
Nova cena 
Depoimento do Pres. Sind. Transp. Complementar do Recife (Luis Carlos Vera Cruz) 
 “Hoje entendemos que o transporte complementar, ele é complemento. A meia passagem sem dúvida é um ganho para a 
população, e só o um equilíbrio do transporte público como um todo pode dar essa garantia, é essa iniciativa sem dúvida 
é conquista do povo”. 
 
Nova cena 
Musica de fundo (Música curta) 
É João Paulo, é 13.  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Em suposto escritório, fala como se estivesse conversando com um interlocutor (no local). 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Criamos o transporte complementar, que é financiado pelo Banco do Nordeste do Brasil já no governo Lula, e esse 
financiamento o profissional vai pagar prestação com dois anos após ele receber a Kombi, a Van ou o micro ônibus”. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Todas as imagens em ritmo de música do Fred zero 4, ou seja, um rock misturado com batida de manguetown. 
Aparece uma mesa comprida com todas as cadeiras completas por pessoas formalmente vestidas, onde comparecem na 
maioria homens, e na imagem apenas uma mulher, onde parece estarem em uma sala de reuniões do prefeito João Paulo, 
onde este encabeça a mesa, vestido de paletó é gravata vermelha, com feição seria. E no meio dessa cena, parece o nome 
PROGRAMA DE GOVERNO, mais inicialmente só o contorno, depois ele assume a cor branca é fica a palavra 
PROGRAMA, que entra no vídeo pelo esquerdo e a sua sombra, de apenas o contorno, e bem maior do que o próprio 
nome que fica do lado contrario, onde se localiza na parte superior do vídeo, e ainda em cima deste tem uma imagem de 
João Paulo em pé em uma mesa que tem, aparentemente, vários assessores sentados.  
DE GOVERNO vem logo abaixo, e como no caso a cima ela aparece no vídeo da direita para a esquerda, sincronizando 
antagonicamente com a palavra a cima, sua sombra, ou seja, seu contorno que e bem maior do que a palavra de coloração 
normal vem do lado oposto.  
E exatamente no nome tem uma estrela amarela ouro que fica rodando ate estabilizar as palavras no meio do vídeo. A cor 
do fundo e o vermelho intenso. 
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
Legenda – CORREDOR CAXANGÁ – CONDE DA BOA VISTA. 
“Corredor Caxangá - Conde da Boa Vista.” 
 “Corredor exclusivo para ônibus, ligando a Caxangá à Conde da Boa Vista”. 
Depois entra o título na tela: ALARGAMENTO DA HERCULANO BANDEIRA.  
Legenda – ALARGAMENTO DA HERCULANO BANDEIRA. 
“Alargamento da Herculano Bandeira”. 
Aparece uma rua bastante larga com vários carros por ela trafegando 
“Para melhorar ainda mais o trânsito na zona sul”. 
Depois entra a palavra VIA MANGUE.  
Legenda – VIA MANGUE. 
“Construção da Via Mangue.” 
Aparecem várias imagens criadas em computador 
Legenda – Ecológica. Sem pedágio. 9,5 Milhões Primeira Etapa. 
“Avenida ecológica e sem pedágio, para resolver em definitivo o problema do trânsito na Zona Sul. Nove milhões e meio 
de reais já garantidos pelo governo federal para a primeira etapa.” 
Depois entra: DUPLICAÇÃO DO VIADUTO JOANA BEZERRA 
Legenda – DUPLICAÇÃO DO VIADUTO JOANA BEZERRA. 
“Duplicação do viaduto Joana Bezerra.” 
Aparece o viaduto com vários carros. 
Legenda – Mais 4 Faixas.  
“Serão construídas mais quatro faixas no viaduto para facilitar o trânsito”. 
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Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Várias cenas de João Paulo, já repetidas em outros programas.  
 
Nesse momento aparece uma Pesquisa IBOPE/Rede Globo – 15/09/04, com gráficos: 
 Joaquim Francisco, em amarelo com o gráfico de 28 para 13. 
Cadoca, em laranja com o gráfico de 32 para 26. 
João Paulo (com o nome destacado em negrito), em vermelho com gráfico de 24 para 44. 
Várias cenas de pessoas nas ruas, João Paulo, carreatas. 
 “Em todos os bairros e ruas do Recife, o povo botou a estrela no peito é quer de novo João Paulo prefeito. A pesquisa 
IBOPE confirma que o Recife já sabe, João Paulo é o prefeito do povo, João Paulo vai vencer de novo!” 
 
 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 26 prefeito 
Frente de esquerda do recife 
Exibir em 20.09.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
LULA 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”.  
  
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece na tela o nome JANEIRO 2003. COMEÇAVA ALI A PARCERIA ENTRE O PRESIDENTE DO BRASIL E O 
PREFEITO DO RECIFE. 
“Janeiro de 2003. Começava ali a parceria entre o presidente do Brasil e o prefeito do Recife.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
A voz de João Paulo é serena e ele oscila, olha para a câmera, e olha também como se tivesse um interlocutor. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
Ele está sentado, com um paletó azul escuro e uma gravata azul. O cenário por trás dele e de uma sala que tem uma 
estante com bastante livros. (Olhar indireto). A voz de João Paulo é serena. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Foi a primeira vez que o presidente ligou diretamente para mim, e ele disse: João Paulo eu quero que você escolha uma 
área carente, uma área que viva em dificuldade na cidade para que eu possa visitar.”  
Quando ele termina esse frase, aparecem imagens de Brasília Teimosa, em colorido, do barraco que avançou no mar, de 
pessoas em suas casas, a câmera pegando a imagem de baixo para cima, visualizando bem como os barrocos. E no canto 
esquerdo do vídeo desta cena, aparece como uma lona branca o rosto de João Paulo e lula de preto, quase imperceptível. 
“E logo de pronto eu escolhi Brasília Teimosa.” 
Então depois dessas cenas aparece Lula e João Paulo entre várias pessoas, acenando. Depois aparecem ministros, 
políticos. Depois aparece Lula no alto de um barraco mostrando algo para João Paulo, com várias pessoas ao seu redor. 
Depois aparece Lula ainda em cima de um barraco, com uma camisa verde e um paletó azul por fora, aberto, dando sinal 
de “legal” para alguém. Aparece uma cena de João Paulo e Lula em cima de um barraco, que tem uma faixa que diz: 
COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DAS PALAFITAS SAÚDA O PRESIDENTE LULA. Depois aparecem João Paulo e 
Lula, em outro barraco falando com as pessoas. João Paulo continua: 
“Então o presidente Lula veio com quase todos os seus ministros, conhecer Brasília Teimosa. E foi um momento de muita 
emoção, o bairro todo foi recebê-lo. Ele teve a oportunidade de ver o sofrimento daquelas famílias que viviam em 
palafitas, e disse: Prefeito João Paulo, meu amigo, eu vou lhe ajudar a resolver esse problema.” 
 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
19 DE SETEMBRO DE 2004, COMEÇAVA ALI A PARCERIA ENTRE O PRESIDENTE DO BRASIL E O 
PREFEITO DO RECIFE. 
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“Dezenove de setembro de 2004.” 
 “A cidade se enfeita pra comemorar a certeza que a parceria Lula - João Paulo vai continuar.” 
Música da Campanha de Lula. 
Bote essa estrela no peito, 
Não tenha medo ou pudor, 
Agora eu quero você 
Te ver torcer a favor. 
 
Depois aparece João Paulo, Lula e sua comitiva, na praia, acenado.  
Mulher fala 
 “A obra de Brasília Teimosa que João Paulo fez ficou na história de Brasília Teimosa. A espera de 40 anos e ele 
realizaram.” 
 “A gente não pode deixar no meio do caminho a coisa que está sendo boa, uma coisa maravilhosa! Isso aqui era tudo 
Palafitas, aqui tem um céu agora, eleger João Paulo para continuar o serviço dele né?!”   
Então aparece a atriz Lívia Falcão com uma roupa toda vermelha e diz:  
“É isso ai, essa parceria tem que continuar. Toque em frente seu João!” 
Legenda – Nova Orla 
Música da Campanha de Lula. 
Mas nobre e trabalhador 
É o desejo dessa gente querer o Brasil mais descente 
Mas não perca a esperança... 
 
Mulher diz sobre João Paulo:  
“O que eu mais pedi a ele foi para tirar a gente dali, tirar de lá das palafitas, a gente ter uma morada digna, um local de 
respeito.” 
Legenda – Bairro do Cordeiro 
Música da Campanha de Lula. 
É só você querer, eee 
Que amanha assim será 
Bote fé e diga Lula 
Bote fé e diga Lula 
Bote fé e diga é Lulaaa 
 
Então aparece Lula de capacete e João Paulo. O lugar que tem várias casas em construção. Lula falando em um 
microfone: 
“Nós assumimos um compromisso de fazer com que as pessoas morassem dignamente.” 
Logo depois, ainda no mesmo local de casas em construção, aparece Lula e João Paulo, observando uma mulher de roupas 
da prefeitura e capacete: Mulher diz:  
“Muitas pessoas, ao participar da operação trabalho, ganharam uma bolsa, abono de 260,00 reais.” 
Legenda – Operação Trabalho 
E então a cena volta para o discurso de Lula e ele fala: 
“O fato das mulheres que moravam naquela região estarem aprendendo aqui o jeito de fazerem suas próprias casas, e 
ouvi de algumas pessoas que as mulheres têm mais traquejo e manejo para fazer isso...”  
E acaba em palmas e com cenas de todas as pessoas que estavam ao redor (todas de vermelho) assistindo ao discurso. 
Depois aparece Lula é João Paulo em um lugar alto, rindo é acenando.  
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
Olhar para a câmera diretamente. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“O presidente Lula tem sido meu principal parceiro em obras fundamentais no Recife. Obras como a Ponte Gregório 
Bezerra, que estamos inaugurando ainda esta semana e Brasília Teimosa, e olha, o presidente já me reafirmou 
pessoalmente seu compromisso de ampliar ainda mais essa parceria. Vamos realizar no Recife, nos próximos quatro 
anos, a primeira etapa da Via Mangue, a retirada de palafitas, obras nos morros e de saneamento, além da  ampliação 
do sistema de saúde e da bolsa escola, entre outros projetos. Essa parceria com o presidente Lula me deixa realmente 
muito feliz, pela certeza de que iremos fazer muito mais para diminuir as desigualdades e melhorar a qualidade de vida 
em nossa cidade.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Todas as imagens em ritmo de música de Fred Zeroquatro.  
João Paulo em sala de reunião. Aparece na tela: PROGRAMA DE GOVERNO. 
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Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo.” 
Depois entra a frase: PROJETOS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL 
Legenda – PROJETOS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL. 
“Projetos em parceria com o governo federal.” 
Depois entra: CONSTRUÇÃO DA VIA MANGUE 
Legenda – CONSTRUÇÃO DA VIA MANGUE. 
“Construção da Via Mangue.” 
Aparecem várias imagens criadas em computador, demonstrando cada projeto. 
Legenda – Ecológica. Sem Pedágio. 9,5 Milhões Primeira Etapa. 
“Avenida ecológica e sem pedágio, que vai resolver os problemas do trânsito na Zona Sul. O governo federal já liberou 
Nove milhões para iniciar as obras.” 
Depois entra: OBRAS NOS MORROS 
Legenda – OBRAS NOS MORROS. 
“Obras nos morros.” 
Aparecem vários homens da prefeitura na construção de muros de arrimo nos morros. Crianças correndo perto do muro de 
arrimo. 
Legenda – 6,5 Milhões Garantidos. 
 “A parceria Lula – João Paulo também vai continuar nas obras nos morros são mais de seis milhões e meio garantidos 
pelo Governo Federal.” 
Depois entra o PROGRAMA RELUZ 
Legenda – PROGRAMA RELUZ. 
“Programa reluz.” 
Aparece a Orla de Brasília Teimosa toda iluminada a noite. A Caxangá toda iluminada.  
Legenda – 59 Mil Lâmpadas. Recursos Garantidos. 
“Cinqüenta e nove mil pontos de luz de alto desempenho para iluminar a cidade e prevenir a violência. Projeto com 
recursos garantidos pelo Governo Federal.” 
Depois entra a frase MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 
Legenda – MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. 
“Capacitação é modernização da guarda municipal.”  
Aparece um guarda atravessando crianças. 
Guardas dentro do carro, fazendo também o monitoramento. 
Legenda – 700 Mil para a Guarda Municipal. 
“O ministério da justiça acaba de liberar mais de setecentos mil reais para equipar a guarda municipal. Com a compra 
de viaturas e uma nova central telefônica.” 
Depois entra o título SANEAMENTO INTEGRADO.  
Legenda – SANEAMENTO INTEGRADO. 
“Saneamento integrado.” 
Aparecem homens que trabalham na prefeitura. Logo depois aparecem Lula, de colete branco, e João Paulo, ambos de 
capacete. 
Legenda – 52 milhões em obras de saneamento 
“O Governo Federal através do BNDES, já liberou cinqüenta e dois milhões, para obras de saneamento e drenagem no 
Recife. Lula é João Paulo, essa parceria tem que continuar.” 
 
Nova cena 
Lula falando (Depoimento) 
Legenda – LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (Presidente da República) 
“Quero dizer ao povo de Recife que fico muito feliz com o apoio que o companheiro João Paulo tem recebido de vocês. 
Um apoio justo e merecido. O nosso João é um prefeito sério, dedicado, e que sempre teve como prioridade, em todo seu 
trabalho, cuidar das pessoas. É isso que ele tem feito, e é isso que ele continuara fazendo, se Deus quiser, nos próximos 
quatro anos.” 
 
Nova cena 
Aparece um menino com uma bandeirinha de plástico de João Paulo, e boné da campanha, cantando e dançado, um trecho 
da música jingle da campanha, (João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz, já fez o que ninguém fez é vai fazer 
muito mais). Logo depois aparece uma mãe de blusa, pessoas manifestando adesão à candidatura de João Paulo nas ruas, 
além de João Paulo com Luciano Siqueira acenando para as pessoas. 
 
Música desse trecho 
 
E agora a gente sabe, 
Vendo tanta coisa boa, 
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Que cuidar bem da cidade, 
 É cuidar bem das pessoas. 
 
 
Repetição das várias cenas passadas durante a campanha, pessoas nas ruas, João Paulo, carreatas, caminhadas, entre outras 
cenas.  
Depois aparece um trecho do jornal Diario de Pernambuco, com a matéria: João Paulo abre 22 pontos de vantagem sobre 
Cadoca. 
Depois aparece uma outra imagem, de uma pesquisa do Diario de Pernambuco, de 19/09/04, de um gráfico na horizontal: 
 Joaquim Francisco, de amarelo, que estava com 26 e ficou com 12. 
Cadoca, em laranja, que estava com 26 e ficou com 23. 
João Paulo, em vermelho, que estava com 27 e ficou com 45. 
Depois aparece João Paulo em um microfone discursando, onde a imagem se funde com bandeirões do PT e do Brasil. 
 
Cláudio Ferrário, citando o texto em ritmo de poesia. 
Recife inteiro tá botando a estrela no peito, 
Recife inteiro quer de novo João Paulo prefeito 
Recife inteiro diz de coração  
Toque em frente seu João. 
Ta em todas as pesquisas. 
O Recife não volta atrás, 
O Recife quer João Paulo, 
Para fazer muito mais 
 
Mais cenas repetidas na campanha e o slogan aparecendo na tela, com palavras grandes.    
A musica dessas imagens. 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
 Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 28 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibir em 24.09.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Atriz Lívia Falcão 
Ela está em um cenário todo vermelho, vestida com uma blusa vermelha e com uma estrela amarela (estrela da campanha) 
no peito. Ela narra o texto: 
“Olha eu aqui de novo, vestindo com orgulho, a minha camisa vermelha. Orgulho de viver numa cidade com mais 
crianças na escola, com saúde de qualidade, com proteção nos morros, com menos palafitas e mais moradias dignas para 
quem precisa. O Recife está bem melhor, melhor graças ao trabalho de João Paulo, que fez o que ninguém fez, e que 
precisa do seu voto, para fazer muito mais.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
 
Legenda - 21 DE SETEMBRO DE 2004, AS MULHERES DO RECIFE VÃO AS RUAS, CAMINHAR COM JOÃO 
PAULO. 
Aparecem algumas mulheres, vestidas com a blusa branca da campanha, com suas alfaias tocando maracatu, e depois 
mulheres com capacetes amarelos dançando.  
É uma caminhada na Conde da Boa Vista. A apresentadora Hermila aparece no meio da avenida e diz: 
“Hoje é mais um dia especial para a campanha de João Paulo. As mulheres estão na rua para dar o seu apoio a um 
prefeito que tanto está fazendo por todas nós.” 
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A música dessas imagens em ritmo de forró. 
 
João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
 Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
Mulher na caminhada diz: 
 “Eu estou com João Paulo, porque ele está dando oportunidade as mulheres a construção civil com a operação 
trabalho.” 
Aparece a deputada Teresa Leitão e falar: 
“Com João Paulo a cidade foi melhor para as mulheres, é vai ser muito melhor nos próximos quatro anos.” 
 
Aparecem várias mulheres de capacete, na caminhada, dançando e sorrindo.  
Uma mulher grávida diz:  
“Eu vou dar meu voto a ele com muito orgulho, e ter minha filha, muito feliz, na maternidade onde ele reformou.” 
Aparece uma caminhada, à noite, de João Paulo, fazendo uma corrente com os braços, ou seja, agarrado lado a lado, com 
várias pessoas, no qual ele está no meio, juntamente com Luciano Siqueira.  
Depois aparece uma mulher, de boina vermelha e camisa vermelha, dando uma entrevista para Lívia Falcão: 
“João Paulo foi outro prefeito que abriu espaço para as mulheres da cidade do Recife, formou a coordenadoria da 
mulher, e a gente diz ao prefeito as nossas dores, os nossos dissabores, os nossos sofrimentos, é um momento que a 
mulher realmente tem espaço pra botar a boca no trombone.” 
Depois cenas de mulheres tocando maracatu.  
Fala a mulher de João Paulo, Luzia Jeanne:  
“Muitas mulheres, em todos os pontos da cidade, mulheres delegadas, logicamente participam aqui. E essa possibilidade 
nasceu no governo João Paulo, por isso que hoje a gente comemora é hoje você vê essa mulherada toda aqui.”  
João Paulo diz, no palanque: 
“É acreditando na força da mulher é que nós vamos no dia três de outubro, ganhar essa eleição com a força da mulher 
feminina e a força da nossa organização, e a luta continua.” 
 
Nova cena 
Apresentadora Hermila. 
 
“Vamos conhecer um pouco do trabalho de João Paulo voltado um pouco para as mulheres do Recife.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece o nome MATERNIDADES de branco, com um fundo lilás. 
“Maternidades.” 
 “Inaugurou a maternidade do Ibura, reformou e ampliou a Barros Lima e a Bandeira Filho, agora todas as mães 
contam com parto imunizados e direito a acompanhante.” 
Agora vem OPERAÇÃO TRABALHO de branco com um fundo lilás. 
 “Centenas de mulheres capacitadas para construir a casa própria e recebendo bolsa de 260,00 reais por mês.”  
 “Centro de referência Clarice Lispector.” 
 “Serviço de psicologia, assistência social e acompanhamento jurídico para mulheres vitimas de violência.” 
 “Banco do povo.” 
 “Quase duas mil mulheres montaram seu negocio com financiamento do banco do povo.” 
Aparece o nome CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER de branco com um fundo lilás. 
“Conferência municipal da mulher.” 
 “As mulheres do Recife reunidas para definir as políticas do governo voltadas para elas.” 
 “Bolsa escola.” 
 “As mães dos alunos são convidadas para espetáculos no Santa Isabel, mais cultura e lazer para as mães do Recife.” 
 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) 
João Paulo esta parece estar em pé, em escritório. Paulo fala olhando diretamente para a câmera. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Uma coisa, que tem me dado muita alegria nesses quatro anos de governo, é estimular a luta da mulher recifense pela 
conquista dos seus direitos. Fizemos isso quando criamos a coordenadoria da mulher, que orienta a todas as áreas da 
prefeitura a dar atenção especial às mulheres, na assistência social, na educação, no serviço de saúde de qualidade, na 
capacitação profissional, no banco do povo. Não é por acaso, que quando construímos uma casa, entregamos a escritura 
em nome das mães, ela tem muito mais responsabilidade em preservar a união da família. E no Recife as mulheres estão 
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cada vez mais participantes e conscientes, elas formam a grande maioria no orçamento participativo, escolhendo as 
obras a serem feitas nas comunidades. Isso me deixa muito feliz e ainda com muito mais disposição para continuar 
trabalhando, para que todas as mulheres conquistem cada vez mais, o espaço em que merecem na sociedade.”  
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo.” 
Depois entra o título: SAÚDE: PRIORIDADE PARA AS MULHERES 
Legenda – SAÚDE PRIORIDADE PARA AS MULHERES. 
“Saúde, prioridade para as mulheres.” 
Legenda – 1200 Novos empregos.  
“João Paulo vai implantar mais cem equipes do saúde da família alcançando 100% da população carente e gerando mil 
e duzentos novos empregos.”   
Depois entra POLICLÍNICA DE ÁGUA FRIA 
Legenda – POLICLÍNICA DE ÁGUA FRIA. 
“Policlínica de Água Fria.” 
“João Paulo vai construir mais uma policlínica, ampliando a rede, e melhorando a qualidade no atendimento.” 
Depois entra a frase PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA 
Legenda – PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA. 
“Proteção contra a violência.” 
Legenda – CASA ABRIGO SEMPRE VIVA 
“João Paulo vai ampliar a assistência e a prevenção da violência contra a mulher, investindo ainda mais na CASA 
ABRIGO SEMPRE VIVA e no Centro de referência Clarice Lispector.” 
Depois entra o tema CREDITO NO BANCO DO POVO 
Legenda – CRÉDITO NO BANCO DO POVO,. 
“Crédito no Banco do Povo.” 
Legenda – Linha de Credito para Mulheres. 
“Criação de uma linha de credito especificas para as mulheres no Banco do Povo.”  
 
Nova cena 
Lula falando (Depoimento) 
Legenda – LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (Presidente da Republica) 
“Quero dizer ao povo de Recife que fico muito feliz com o apoio que o companheiro João Paulo tem recebido de vocês. 
Um apoio justo e merecido. O nosso João é um prefeito sério, dedicado, e que sempre teve como prioridade, em todo seu 
trabalho, cuidar das pessoas. É isso que ele tem feito, e é isso que ele continuara fazendo, se Deus quiser, nos próximos 
quatro anos.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Mulheres cantando ao microfone e depois abraçadas. 
 
A música dessas imagens. 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
Depois aparece uma cena da passeata das mulheres, filmada de cima, e no meio da tela, na cor branca, aparece o nome 
DOMINGO DIA 26, BICICLEATA DA VITÓRIA, 9 HORAS BOA VIAGEM.  
Depois aparece um trecho do jornal DiArio de Pernambuco, com a matéria: João Paulo abre 22 pontos de vantagem sobre 
Cadoca. Depois aparece uma outra imagem, de uma pesquisa do Diario de Pernambuco, de uma realizada no dia 19/09/04, 
de um gráfico na horizontal, das percentagens de: 
 Joaquim Francisco, de amarelo, que estava com 26 e ficou com 12. Cadoca, em laranja, que estava com 26 e ficou com 
23. João Paulo, em vermelho, que estava com 27 e ficou com 45. 
 
Depois aparecem mais cenas de rua. João Paulo sempre em cena, em diversos momentos da campanha. 
 “Neste domingo participe da bicicleata da vitória, concentração as nove horas em frente ao primeiro Jardim em Boa 
Viagem, e seguindo até a Avenida Brasília Formosa. Estamos na frente minha gente, ta em todas as pesquisas, o Recife 
não volta atrás, quer João Paulo prefeito para fazer muito mais.   
 
A música dessas imagens. 
 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
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Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 28 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibição 27.09.2004 (TARDE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa”. 
 
Nova cena 
Atriz Lívia Falcão  
Ela está em um cenário todo vermelho, e está vestida com uma blusa vermelha com golas e mangas pretas, e com uma 
estrela amarela (estrela da campanha) no peito. Ela narra o texto: 
“Olha eu aqui de novo, vestindo com orgulho, a minha camisa vermelha. Orgulho de viver numa cidade com mais 
crianças na escola, com saúde de qualidade, com proteção nos morros, com menos palafitas e mais moradias dignas para 
quem precisa. O Recife está bem melhor, melhor graças ao trabalho de João Paulo, que fez o que ninguém fez, e que 
precisa do seu voto, para fazer muito mais.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz feminina) 
Legenda - 21 DE SETEMBRO DE 2004, AS MULHERES DO RECIFE VÃO AS RUAS CAMINHAR COM JOÃO 
PAULO.  
Passa um compacto das imagens já mostradas da caminhada das mulheres na Conde da Boa Vista. E os mesmos 
depoimentos. 
música dessas imagens em ritmo de forro. 
João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
Nova cena 
Apresentadora Hermila. 
Cena externa. Ela está, aparentemente, na Conde da Boa Vista, com uma blusa vermelha é microfone na mão. 
“Vamos conhecer um pouco do trabalho de João Paulo voltado um pouco para as mulheres do Recife.” 

 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece o nome MATERNIDADES de branco, com um fundo lilás. 
“Maternidades.” 
 “Inaugurou a maternidade do Ibura, reformou e ampliou a Barros Lima e a Bandeira Filho, agora todas as mães 
contam com parto imunizados e direito a acompanhante.” 
Agora vem OPERAÇÃO TRABALHO de branco com um fundo lilás. 
 “Centenas de mulheres capacitadas para construir a casa própria e recebendo bolsa de 260,00 reais por mês.”  
 “Centro de referência Clarice Lispector.” 
 “Serviço de psicologia, assistência social e acompanhamento jurídico para mulheres vitimas de violência.” 
 “Banco do povo.” 
 “Quase duas mil mulheres montaram seu negocio com financiamento do banco do povo.” 
Aparece o nome CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA MULHER de branco com um fundo lilás. 
“Conferência municipal da mulher.” 
 “As mulheres do Recife reunidas para definir as políticas do governo voltadas para elas.” 
 “Bolsa escola.” 
 “As mães dos alunos são convidadas para espetáculos no Santa Isabel, mais cultura e lazer para as mães do Recife.” 
 
Nova cena 
Aparecem passistas dançando frevo. E depois um coro de vozes grita: “João Paulo!” 
 
Nova cena 
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João Paulo falando (Depoimento) 
João está olhando diretamente para a câmera. 
Legenda – Prefeito João Paulo 13. 
“Uma coisa, que tem me dado muita alegria nesses quatro anos de governo, é estimular a luta da mulher recifense pela 
conquista dos seus direitos. Fizemos isso quando criamos a coordenadoria da mulher, que orienta a todas as áreas da 
prefeitura a dar atenção especial às mulheres, na assistência social, na educação, no serviço de saúde de qualidade, na 
capacitação profissional, no banco do povo. Não é por acaso, que quando construímos uma casa, entregamos a escritura 
em nome das mães, ela tem muito mais responsabilidade em preservar a união da família. E no Recife as mulheres estão 
cada vez mais participantes e conscientes, elas formam a grande maioria no orçamento participativo, escolhendo as 
obras a serem feitas nas comunidades. Isso me deixa muito feliz e ainda com muito mais disposição para continuar 
trabalhando, para que todas as mulheres conquistem cada vez mais, o espaço em que merecem na sociedade.”  
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo.” 
 SAÚDE PRIORIDADE PARA AS MULHERES 
Legenda – SAÚDE PRIORIDADE PARA AS MULHERES. 
“Saúde, prioridade para as mulheres.” 
Legenda – 1200 Novos empregos.  
“João Paulo vai implantar mais cem equipes do saúde da família alcançando 100% da população carente e gerando mil 
e duzentos novos empregos.”   
Na tela: POLICLÍNICA DE ÁGUA FRIA 
Legenda – POLICLÍNICA DE ÁGUA FRIA. 
“Policlínica de Água Fria.” 
 “João Paulo vai construir mais uma policlínica, ampliando a rede, e melhorando a qualidade no atendimento.” 
Título: PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA 
Legenda – PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA. 
“Proteção contra a violência.” 
Legenda – CASA ABRIGO SEMPRE VIVA 
“João Paulo vai ampliar a assistência e a prevenção da violência contra a mulher, investindo ainda mais na CASA 
ABRIGO SEMPRE VIVA e no Centro de referência Clarice Lispector.” 
CREDITO NO BANCO DO POVO 
Legenda – CREDITO NO BANCO DO POVO,. 
“Crédito no Banco do Povo.” 
Legenda – Linha de Crédito para Mulheres. 
“Criação de uma linha de credito especificas para as mulheres no Banco do Povo.”  
 
Nova cena 
Lula falando (Depoimento) 
Legenda – LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (Presidente da República) 
“Quero dizer ao povo de Recife que fico muito feliz com o apoio que o companheiro João Paulo tem recebido de vocês. 
Um apoio justo e merecido. O nosso João é um prefeito sério, dedicado, e que sempre teve como prioridade, em todo seu 
trabalho, cuidar das pessoas. É isso que ele tem feito, e é isso que ele continuará fazendo, se Deus quiser, nós próximos 
quatro anos.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
A música dessas imagens. 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
 “Hoje a partir das sete da noite, venha caminhar com João Paulo em Lagoa Encantada, concentração da Pracinha da 
UR-05. Estamos na frente minha gente, ta em todas as pesquisas, o Recife não volta atrás, quer João Paulo prefeito para 
fazer muito mais.” 
 
A música dessas imagens. 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
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1º turno – ANO 2004 
Título: 29 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibição 27.09.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
 
Nova cena 
Loc.(voz masculina) 
(cena ao ar livre) João Paulo, trajando uma blusa branca arregaçada nos braços, com uma gravata vermelha. Caminha na 
calçada. Aparecem homens e mulheres e caminham com ele. No final da cena, ainda caminhando, se foca apenas no rosto 
de João Paulo que está sempre sorrindo. 
“Começa agora, o programa do Prefeito que está fazendo as mudanças que o Recife precisa 
 
Nova cena 
Música bem lenta que acompanha as imagens. 
Aparecem crianças correndo perto de uma igreja. Depois duas crianças abraçadas rindo. Vários trabalhadores da prefeitura 
com roupas e capacetes da prefeitura, perto de um muro de arrimo. Meninas brincando. Mãe descendo escadaria com uma 
filha. Depois aparece uma visão panorâmica de uma cidade humilde, ao entardecer. 
Música em ritmo lento de maracatu 
O Morro da Conceição, na Vila União, o povo é tão alegre 
Honesto é trabalhador. O morro tem proteção 
O morro tem proteção, quem vive no morro mora bem mais perto do céu 
 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria  
 “Cerca de quatrocentas mil pessoas vivem em áreas de morro no Recife. A gente ta aqui exatamente numa dessas áreas, 
na terceira travessa na Vila União, Zona Norte da cidade. A gente vem por aqui conferindo os trabalhos feitos pela 
prefeitura na região de morros, e a gente está com o prefeito João Paulo. Vamos seguindo com ele por aqui. Bom dia 
Prefeito?” 
“Bom dia! (Responde João Paulo acompanhando a repórter)” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma moradora da Vila União (Suely Ramos) 
 “A gente subia muito essa rua, não tinha estrada, não tinha nada, nossa barreira vivia caindo direto.” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
João Paulo e a Repórter continuam subindo o morro. Ela pergunta ao prefeito. 
Legenda – Redução de Áreas de Risco 
“E o total de áreas de risco, do inicio da gestão para agora, o que é que a gente tem de números nessa área?” (pergunta 
a repórter) 
“Nós tínhamos dez mil pontos de risco na cidade, reduzimos para quatro mil, mas todos esses quatro mil pontos de risco 
ele é acompanhado, é nós temos hoje a coordenadoria da defesa civil, que com a Universidade Federal faz um 
acompanhamento, um monitoramento dessas áreas, que quando chove muito, há uma precipitação maior, as famílias são 
retiradas antes que haja uma catástrofe ou um acidente.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma moradora da Vila União (Maria da silva) 
Ela está com uma blusa listrada e saia, em um lugar bastante humilde. Ao lado dela há outras mulheres e uma delas, Lívia 
Falcão, está com uma blusa vermelha. Mulher diz: 
“Bom é como vocês mesmo estão vendo né?! Isso aqui a gente mora em uma área de risco, morava né?! Porque isso aqui 
olha, veja que beleza maravilhosa, tudo calcado, a subida, lembra como era aqui? A gente não podia olhar para aqui é 
vê isso aqui” 
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
Ela continua subindo escadarias com João Paulo. E ele fala: 
Legenda – Proteção nos Morros 
“Você vê todo esse trabalho de proteção que nós fizemos aqui, ele é um trabalho de qualidade, as pessoas se sentem 
seguras, tranqüilas, se sentem sem aquele medo terrível que eles tinham de dormir e não sabiam se iam acordar.”  
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 Então aparece uma mulher, junto de Lívia Falcão falando: 
“Hoje eu durmo tranqüila, graças a Deus eu durmo tranqüila!” 
E então volta para a cena de João Paulo caminhando pelo morro com a repórter, vão aparecendo cenas dos homens da 
prefeitura trabalhando na construção de muros de arrimo falando: 
Legenda – Proteção o Ano Inteiro 
“Nós entendíamos que as obras nós morros da cidade eram feito só quando o estado estava à situação muito grave, havia 
mortes, então foi por isso que nós começamos, sentimos a compreensão que esse trabalho deveria ser feito o ano inteiro.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Legenda – Recursos Assegurados. 
“O trabalho de prevenção passou a ser de janeiro a janeiro, e para dar mais agilidade ao trabalho a defesa civil foi 
descentralizada, passando de uma para cinco estações de trabalho. Além disso, foram realizadas mais de mil e 
quatrocentas obras em parceria com os moradores, gerando empregos nas comunidades.”  
 
Nova cena 
Repórter Rose Maria 
E volta para João Paulo e a repórter subindo o morro e João Paulo falando: 
“E nós já temos recursos assegurados para mais 80 obras e isso asseguradas pelo presidente Lula.” 
 “As coisas aqui melhorou muito, tanto para mim quanto para outros pessoas também.” 
 
Legenda – Orçamento Participativo 
“Então o orçamento participativo foi um instrumento fundamental para localizar os pontos mais críticos da cidade e a 
partir daí as pessoas na comunidade de forma democrática escolheram as prioridades do investimento.” 
Então volta para a moradora que está do lado de Lívia Falcão. 
“Quatro anos foi muito pouco, mais com quatro anos ele se reelegendo, ele vai terminar o que ele ta pra terminar com 
certeza, porque Deus está com ele, e ele vai conseguir com certeza.”  
É então Lívia Falcão virasse para a escada e fala com as outras, e todas aplaudem João Paulo que chega com a repórter 
onde estavam as outras mulheres: 
“E olha quem tá vindo ali?!” 
E João Paulo chega falando e se aproximando das outras mulheres. E então enquanto ele vai falando o texto, vão 
aparecendo cenas da Paralela da Caxangá, da Caxangá, do Canal do Cavouco. 
Legenda – Paralela da Caxangá. Corredor da Caxangá. Canal do Cavouco.  
“Nossa principal obra independente das grandes obras de pedra e cal que nós temos como a paralela da Caxangá, o 
corredor da Caxangá, o Canal do Cavouco né?! Mas, nós entendemos que a nossa principal obra, a cima de tudo, é 
cuidar das pessoas.” 
Então a mulher que está do lado de Lívia Falcão, fala: 
“Esse corrimão não foi feita assim no projeto da obra, então eu lembro que  lá  embaixo quando ele veio inaugurar a 
gente pediu, quinze dias depois nós fomos beneficiadas.” 
Logo depois outra mulher fala: 
Depoimento da Moradora da Vila União (Maria José) 
Quando ela termina de falar, João Paulo vai e abraça ela, e todas aplaudem. 
“Abraçou a gente aqui com muito carinho, continua abraçando até hoje. Que o senhor continue que faca muito mais por 
todos nós aqui, não só para minha comunidade né, mas por todos...”. 
 
Nova cena 
João Paulo com as pessoas da Vila União (música em ritmo de maracatu lento) 
João Paulo falando com uma velhinha que lhe deseja muita força, talento e coragem pra vencer. Depois ele abraça as 
mulheres, que uma delas diz: 
“O senhor é um homem de Deus.” 
A cena acaba com João Paulo em cima do morro observando a cidade e rindo. 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Legenda – PROGRAMA DE GOVERNO 
“Programa de Governo.” 
Depois entra a frase OBRAS NOS MORROS.  
Legenda – OBRAS NOS MORROS. 
“Obras nos morros.” 
Legenda – 6,5 Milhões Garantidos. 
 “A parceria Lula – João Paulo também vai continuar nas obras nos morros. Mais de seis milhões e meio garantidos pelo 
Governo Federal, para obras de prevenção e urbanização.” 
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Depois entra CONSTRUÇÃO DA VIA MANGUE 
Legenda – CONSTRUÇÃO DA VIA MANGUE. 
“Construção da Via Mangue.” 
Legenda – Ecológica. Sem Pedágio. 9,5 Milhões Primeira Etapa. 
“Avenida ecológica e sem pedágio, que vai resolver os problemas do trânsito na Zona Sul, e gerar Nove milhões durante 
sua construção.” 
Legenda – AMPLIAÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA. 
“Ampliação do Saúde da Família.” 
Legenda – Mais 100 equipes. 100% da População. 1200 novos empregos.  
 “João Paulo vai implantar mais 100 equipes do saúde da família. Alcançando 100% da população carente, e gerando 
mil e duzentos empregos.” 
Depois entra o título CAPIBARIBE MELHOR 
Legenda – CAPIBARIBE MELHOR 
“Capibaribe Melhor.” 
Aparecem imagens de computador, que mostram o Rio Capibaribe. 
Legenda - Remoção de Palafitas. 
“Revitalização das margens do Capibaribe e retiradas das palafitas ao longo do Rio.” 
 
Nova cena 
Lula falando (Depoimento) 
Legenda – LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (Presidente da Republica) 
“Quero dizer ao povo de Recife que fico muito feliz com o apoio que o companheiro João Paulo tem recebido de vocês. 
Um apoio justo e merecido. O nosso João é um prefeito sério, dedicado, e que sempre teve como prioridade, em todo seu 
trabalho, cuidar das pessoas. É isso que ele tem feito, e é isso que ele continuara fazendo, se Deus quiser, nos próximos 
quatro anos.” 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
CAMINHADA DA VITÓRIA, 16 HORAS  PRAÇA OSWALDO CRUZ. 
Depois aparece um show de Zezé de Camargo e Luciano e daí aparece na tela ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO, 19 
HORAS MARCO ZERO.  
Depois aparece uma outra imagem, de uma pesquisa do DiArio de Pernambuco, de uma realizada no dia 19/09/04, de um 
gráfico na horizontal, das percentagens de: 
 Joaquim Francisco, de amarelo, que estava com 26 e ficou com 12. 
Cadoca, em laranja, que estava com 26 e ficou com 23. 
João Paulo, em vermelho, que estava com 27 e ficou com 45. 
Aparece uma pessoa levantando o adesivo de João Paulo para cima. Ele aparece cumprimentando as pessoas na rua. 
Depois no meio de várias pessoas, andando de bicicleta. Ele aparece falando com uma velhinha, e do lado de Luciano 
Siqueira.   
Aparece o slogan de João Paulo em letras grandes na tela. 
 
 “Venha para a grande caminhada da vitória com João Paulo, amanha a partir das quadro horas na praça Osvaldo Cruz, 
na Boa Vista. E na quinta – feira tem Zezé di Camargo e Luciano, no Marco Zero a partir das dezenove horas. Ta 
chegando a hora minha gente, ta em todas as pesquisas, é João Paulo prefeito de novo.” 
 
A música dessas imagens. 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
 
 
 
1º turno – ANO 2004 
Título: 31 prefeito 
Frente de Esquerda do Recife 
Exibição 29.09.2004 (NOITE) 
Duração: 6 minutos e 10 segundos. 
 
 
Nova cena 
Loc. (voz masculina) 
Aparece na tela: 28 DE SETEMBRO, TERÇA FEIRA.  
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Caminhada de João Paulo na Conde da Boa Vista. 
“28 de setembro, terça-feira, mais de 30 mil pessoas vão a festa ao centro da cidade, na maior caminhada desta 
campanha. Recife quer João Paulo prefeito de novo.” 
Aparece uma mulher toda fantasiada de vermelho, com peruca, camisa e rosto pintado e com um número 13. E quando ela 
acaba de falar sai gritando como as outras pessoas, e diz: 
“Vamos lá João Paulo, vamos para a vitória, a vitória é sua, é 13!”  
Vários homens gritam: “Um, dois, três João Paulo outro vez!” 
E aparece João Paulo em cima do carro falando com as pessoas. 
Depois aparece já à noite, e as pessoas cantando a música de João Paulo: 
 
A música dessas imagens. 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
 
Nova cena 
Luciano Siqueira falando (Depoimento) 
Luciano fala no meio da caminhada, parece estar muito emocionado. 
“Estou emocionado, muito emocionado. Emoção que brota desses rostos, dessas fisionomias de alegria.” 
 
Nova cena 
Aparecem várias pessoas em frente ao palanque, gritando: “Primeiro turno! Primeiro turno.” 
E depois aparece João Paulo em cima do carro, cantando a música Madeira que o Cupim Não Rói, junto com as pessoas 
que estão assistindo. Depois aparece João Paulo em cima do palanque, cantando sua própria música com as pessoas: 
A música dessas imagens. 
O João Paulo cuidou da gente, o João mostrou que faz... 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais 
 
 
Nova cena 
Ator Cláudio Ferrário. 
Ele veste uma blusa vermelha, e aparece em meio a muitas pessoas que seguram um enorme bandeirão de João Paulo. No 
bandeirão, que ele mostra depois que fala, está escrito PARTICIPAÇÃO POPULAR. 
“Olha só a alegria tomando conta das ruas gente.” 
 
Nova cena 
Apresentadora Hermila 
 “Milhares de pessoas foram às ruas durante essa campanha. O reconhecimento do trabalho de João Paulo à frente da 
prefeitura.”  
 
Nova cena 
Depoimento de uma líder Comunitária do Ibura (Maria do Socorro) 
 “Eu não votei em João Paulo, e hoje, eu digo que o meu voto, não é um voto mais de credibilidade a João Paulo, é um 
voto de reconhecimento pelo que ele fez.” 
 
Nova cena 
Depoimento de uma professora (Salome Malfaratz) 
 “Como eu sou professora e conheço a Vila dos Morcegos, antigo, que ninguém acreditava quando eu dizia que existia, e 
João Paulo teve a coragem de tirar aquele pessoal dali, e dar com dignidade é moradia.”  
 
Nova cena 
Depoimento de um Ex-morador da Vila dos Morcegos (Rivaldo da Silva) 
Legenda – Conjunto Limoeiro 
“Quantos prefeitos passaram por ali por cima e nem olhar, eles olhava ali pra baixo. Seu João Paulo não só olhou como 
foi lá em baixo, tirou nós. E para isso nós, estamos morando nessa felicidade.” 
 
Nova cena 
Depoimento de empresário (Ricardo Pinteiro) 
A música de fundo e o jingle, apenas instrumental, da campanha de João Paulo. E enquanto ele fala, vão aparecendo 
imagens de Boa Viagem, da Caxangá  
Legenda – Inversão do Trânsito. Paralela da Caxangá. Corredor da Caxangá. 
“João Paulo fez um excelente trabalho no trânsito, não só da Zona Sul, como na Caxangá, a paralela da Caxangá.”  
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Nova cena 
Depoimento de um professor (Edil Barbosa) 
Ele está em uma parada de ônibus.  
Legenda – Canal do Cavouco. 
“Com essa questão do orçamento participativo, a gente observa que a gente pode dizer aquilo que a gente quer de 
prioridade. Por exemplo, o Canal do Cavouco tá aí, que 40 anos que administrações passadas prometeram fazer e nunca 
fizeram.” 
Nova cena 
Depoimento de uma dona-de-casa (Josiane Ferreira) 
Legenda – Aluno nós trinques 
“Ele se sente bem, assim poder ter uma roupa própria de colégio, fardamento completo, né? Antigamente só as escolas 
particulares era quem tinha.” 
Nova cena 
Depoimento de um metalúrgico –(Inaldo de Oliveira) 
Legenda – Nova Orla 
“Quando eu era criança já existia, né?! Quando eu vejo Brasília Teimosa da forma como esta hoje, e sabendo que foi 
João Paulo, foi aquele peão que sempre estava do meu lado, como metalúrgico, nas fabricas, lutando e hoje como 
prefeito consegui mudar uma coisa dessas e da gente se emocionar.” 
Nova cena 
José Genoino falando do palanque. 
E vão aparecendo cenas da comitiva de João Paulo passando pelas ruas, com as pessoas em volta. Depois aparece a cena 
de Lula do alto acenando para as pessoas. E quando Genoino acaba de falar todos aplaudem e gritam muito: 
“O que João Paulo fez por Recife, o que fez nesses quatro anos, imagina o que ele vai fazer pelo Recife nos próximos 
quatro anos, com Lula Presidente da República.” 
 
Nova cena 
João Paulo falando (Depoimento) Em cenário como escritório 
Legenda – Prefeito João Paulo 13 
“Minhas amigas, meus amigos, nossa campanha está chegando ao final, e pra mim é uma grande alegria andar pela 
cidade e sentir, a cada abraço, a cada aperto de mão, que estamos no caminho certo. Quero agradecer àqueles que 
sonharam junto com a gente em 2000, e também aos que passaram a entender o nosso trabalho, mas quero falar em 
especial a você, que ainda está decidindo o seu voto. Peço que reflita bem, analise os avanços que tivemos na saúde, na 
educação, na habitação, no saneamento. Muitos achavam impossível remover as palafitas de Brasília Teimosa, eliminar 
o transporte clandestino, implantar um serviço de primeiro mundo como o SAMU, mas fizemos tudo isso juntos com a 
cidade, dialogando, estimulando a participação popular e a cidadania. Claro que há ainda muito a ser feito, porque o 
Recife é uma cidade com mais de um milhão de pessoas pobres e abaixo da linha da pobreza, mas pode ter certeza que, 
nós próximos quatro anos, teremos condições de fazer ainda mais. Temos nossa capacidade de trabalho e um projeto 
inovador, temos uma boa parceria administrativa com o governo do estado, que iremos continuar, e a cima de tudo temos 
recursos garantidos pelo presidente Lula, para realizar um grande programa de obras em nossa cidade. É com essa 
certeza, de que vamos fazer muito mais, que venho pedir seu voto, para que possamos, juntos com os nossos vereadores, 
continuar fazendo do Recife uma cidade melhor para todos. Para quem pensa que isso é somente sonho eu digo citando 
um poeta: “É do sonho dos homens é que a cidade se inventa.” Nesse domingo, meus amigos e minhas amigas vamos 
fazer do nosso sonho mais uma realidade, com a vitória do povo recifense.” 
 
Nova cena 
Aparece João Paulo com seus aliados no palanque, cantando com muito fervor a sua música de campanha. 
FAZ, FAZ, FAZ! 
Já fez o que ninguém fez e vai fazer muito mais! 
 
Depois todos que estão embaixo gritam o nome: JOÃO PAULO! 
João Paulo, com os olhos cheios de lagrimas, fala do palanque: 
“No próximo domingo, logo cedo de manhã, Recife mais uma vez vai amanhecer vermelho, na mente e no coração, e nós 
vamos ganhar essa eleição. Com a força do povo. Que as forças e os sonhos revolucionários, que iluminaram o caminho 
da humanidade. Obrigado, um grande abraço e firme na luta, até a vitória. ”  
E todos ficam gritando o nome de JOÃO PAULO! 
E então aparece um texto escrito, também com narração de João Paulo: 
“Enquanto tiver uma pessoa sofrendo no planeta, eu tenho o compromisso de continuar lutando para por fim a este 
sofrimento.” 
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