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Resumo 

 O presente estudo tem o objetivo de identificar 

semelhanças e diferenças no uso do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE) dos candidatos eleitos 

para o segundo turno, ao executivo de Ponta Grossa nos 

anos de 2008, 2012 e 2016. A análise se baseia na 

importância do HGPE para as eleições brasileiras, visto 

que é um dos principais meios de comunicação entre 

candidato e o eleitor durante a campanha eleitoral. Os 

principais resultados apontam que as campanhas 

eleitorais do HGPE em Ponta Grossa mais possuem 

semelhanças do que diferenças. 

Introdução  

Esta pesquisa faz uma análise das eleições municipais 
da cidade de Ponta Grossa – PR, a partir dos programas 
do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) dos 
candidatos para o cargo de prefeito do município nos 
anos de 2008, 2012 e 2016. O estudo também busca 
comparar as semelhanças e diferenças empregadas nos 
três anos eleitorais.  

Material e Métodos 

Em função da dificuldade de conseguir os arquivos de 
programas, e considerando que a mudança de 
legislação, a partir de 2016, assegura espaço do HGPE 
em rádio e TV, no bloco da programação (10 minutos em 
duas vezes ao dia) apenas às candidaturas majoritárias 
(prefeito/vice), a pesquisa optou pela análise dos 
programas disponíveis na web (Prefeito de PG). Os 
dados utilizados neste estudo são referentes ao HGPE 
televisivo dos candidatos à prefeitura de Ponta Grossa, 
nos anos de 2008, 2012 e 2016. A metodologia utilizada 
neste trabalho é a quantitativa de análise de conteúdo. 
Foram analisados os programas eleitorais dos dois 
candidatos eleitos para o segundo turno de cada ano. As 
campanhas eleitorais estudadas foram dos seguintes 
candidatos: em 2008, Sandro Alex (23), do Partido 
Popular Socialista (PPS) – hoje, Cidadania – e Pedro 
Wosgrau Filho (45), do Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB). Em 2012, Marcelo Rangel (23), do 
Partido Popular Socialista (PPS) e Péricles de Holleben 
Mello (13), do Partido dos Trabalhadores (PT). Em 2016, 
Aliel Machado (18), do Rede Sustentabilidade (REDE) e 
Marcelo Rangel (23), do Partido Popular Socialista 
(PPS). Ao analisar os dois principais candidatos em cada 
eleição, e principalmente em anos diferentes, pode-se 
compreender melhor sobre as estratégias utilizadas por 
políticos diferentes e em épocas distintas. 

Resultados e Discussão 

A análise gerou alguns resultados, em que se destaca a 
variação dos temas mais usados nas propagandas. Em 
2008 e 2012, a imagem do candidato foi altamente 
perpetuada a partir do HGPE, enquanto em 2016, este 
objeto perdeu espaço para o apelo ao engajamento do 
eleitor, infraestrutura e saneamento básico, e saúde. Nos 
três anos de análise o formato mais utilizado é o 
pronunciamento do candidato. O mesmo acontece com a 
variável “apelo”, onde o pragmático predomina dentro 
das três disputas. Já nas variáveis “linguagem” e 
“retórica”, as disputas se diferenciam pelos tipos usados. 
A retórica mais usada em 2008 foi a sedução, enquanto 
em 2012 e 2016 a proposição. Por fim, na variável 
linguagem, a informativa foi mais utilizada nas 
campanhas de 2008 e 2012, já em 2016, a didática.  

Conclusão 

O presente artigo realizou uma análise comparativa 

entre as campanhas eleitorais televisivas na cidade de 

Ponta Grossa, no interior do Paraná. Ressalta-se a 

importância do HGPE para que os políticos possam 

contribuir com a formação da opinião pública 

(MASSUCHIN, CARVALHO, 2020), a partir das 

temáticas escolhidas para serem utilizadas no programa 

eleitoral, além do mais, no HGPE os candidatos 

possuem mais autonomia sobre as mensagens 

passadas ao eleitorado, diferente da produção 

jornalística, por exemplo. 
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