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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é buscar reconhecer que tipos de linguagens e símbolos da 
comunicação política, que são veiculados pela prefeitura municipal, podem ser encontrados nas 
obras públicas da cidade de Guarapuava/PR. O presente trabalho é fruto da fase inicial de 
dissertação de mestrado e a importância dele está em reconhecer se há propaganda eleitoral, 
que promove o grupo de poder da atual administração, junto a obras públicas. Além disso, 
estuda-se qual a relevância deste fato para a escolha dos candidatos nas eleições municipais. 
Para tal investigação é utilizada como metodologia o levantamento bibliográfico e a iconografia: 
estudo através de imagens fotográficas, neste caso, de placas de obras públicas. Uma placa de 
obra é analisada, através de registro fotográfico, para posterior estudo de seus símbolos e 
linguagens. Para tanto são utilizadas obras de autores da Geografia política, sendo assim o 
conceito trabalhado nesta análise é o de território. Além disso, autores da comunicação social e 
dos estudos das linguagens também são explorados ao longo da investigação. Através da 
análise da comunicação política relacionada a obras públicas é possível reconhecer como as 
relações de poder ocorrem na cidade de Guarapuava, já que podem ser percebidos, como 
conclusão, símbolos e linguagens publicitárias nas placas de obras da cidade. 

Palavras chave: Comunicação política, obras públicas, eleições, placas de obras, linguagem 

política. 

 

1. Introdução 

 

Os espaços das cidades, que podem ser reconhecidos pela Geografia, como 

territórios, estão repletos de comunicações que informam aos cidadãos a respeito de ocorrências 

políticas de seus municípios. Além disso, estes espaços recebem modificações para melhorias 

através de obras públicas. Em alguns dos espaços da cidade, assim como nas próprias obras 

públicas, podem estar presentes formas de comunicação classificados como propaganda 

eleitoral. A propaganda eleitoral é aquela que divulga candidatos a líderes políticos e também 

partidos políticos.  
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A atuação do poder público, em especial aquela relacionada a transformações no 

espaço físico das cidades provoca influência nas ações da população no momento de escolha 

de voto e esta atuação pode ser divulgada por meio da propaganda eleitoral. A existência da 

propaganda eleitoral afeta a escolha de votos pelo cidadão no momento das eleições e deve ser 

levada em conta para os estudos de jogos de poder dentro da Geografia.  

A divulgação de obras públicas realizadas no espaço da cidade pode causar 

empatia em relação ao líder e partido político e isso se relaciona a simbologias que ações dos 

líderes políticos produzem no momento da comunicação. Devido a este fato é importante que as 

comunicações presentes nas cidades, principalmente aquelas que estão alocadas em obras 

públicas, sejam analisadas para que se possa identificar que tipos de linguagens são 

politicamente relevantes nas escolhas dos líderes políticos. 

Sendo assim a presente investigação busca identificar se há indícios de 

propaganda eleitoral em uma placa de obra da cidade de Guarapuava. Essa investigação é 

realizada por meio de registros fotográficos, ou seja, é utilizada a iconografia para análise se 

símbolos e linguagens das placas de obras na busca de identificação de propaganda eleitoral. 

Uma placa de obra é fotografada em dois momentos distintos: no mês de Julho de 2012, ano de 

eleições municipais, e novamente a mesma placa é fotografada em Setembro de 2012 para que 

os registros sejam comparados. Esse tipo de investigação contribui com análises mais profundas 

do cenário político da cidade de Guarapuava e permite que os jogos de poder sejam verificados 

de forma menos simplista. 

 

2. Referencial Teórico 

 

Na relação existente entre política e Geografia é indissolúvel a discussão a respeito 

do poder e do espaço. As relações políticas, no campo da Geografia, ocorrem sempre 

vinculadas a um território. A política e o território de acordo com Castro (2005) são componentes 

essenciais para a formação das sociedades quando se estuda a Geografia. O termo território, 

discutido por Raffestin (1993) significa a base material da existência das relações de poder.  

Para Raffestin (1993) são atores sociais que criam um território e ele só existirá 

quando relações de poder se manifestarem sobre ele. Como as relações de poder ocorrem 

dentro do território, é necessário também entender o que é o poder. A concepção de poder aqui 



apresentada é analisada no campo da Geografia, por Raffestin (1993), como uma relação de 

pelo menos dois indivíduos a qual um deles se sujeita a dominação do outro. 

Em toda relação de poder está incluída a informação e a circulação dela então a 

influência gerada pelo poder público3, por meio do controle da circulação da informação, poder 

manipular os desejos e interesses do cidadão.  As organizações utilizam os fluxos de informação 

da maneira mais conveniente. Raffestin (1993, p. 57) reitera que então as organizações podem 

“[...] reparti-los, distribuí-los, faze-los circular, aplica-los em pontos precisos para obter um ou 

outro resultado”.  

Além disso, os fluxos de informação, principalmente por meio de trocas verbais, 

não levam apenas informação, mas também ideologias de quem as transmite. “A troca verbal, a 

relação oral, não é puramente informacional, pois é necessário uma quantidade de energia para 

que a comunicação tenha lugar”. (RAFFESTIN, 1993, p. 54). Esse fato deve ser levado em conta 

quando se estuda a comunicação vinculada a escolha de votos em eleições democráticas. 

Maia (2006) estabelece uma relação entre poder e comunicação e afirma que os 

meios de comunicação não controlam a política, porém, a política necessita dos tais meios para 

que o poder político possa ser exercido. “Os próprios agentes políticos mobilizam um conjunto de 

conceitos, imagens e discursos – criando rótulos, palavras de efeito, associando expressões com 

ícones particulares, figuras ou grupos” (MAIA, 2006, p. 28).  

Ainda mais além, o poder para Charaudeau (2010) depende de como a 

linguagem será utilizada. “[...] o poder só pode ser conquistado e só pode exercer-se por meio de 

estratégias que consistem ou em guardar segredo (“não dizer tudo”) ou em ocultar os atos pela 

palavra (fazer crer uma coisa diferente do que se faz”)[...]” (CHARAUDEAU, 2010, p. 265). 

Nos processos democráticos as decisões eleitorais são realizadas pelos cidadãos são 

eles que necessitam de boas informações para que tais decisões sejam as mais complacentes 

para o coletivo no momento das eleições. Rafesttin (1993) afirma em relação à disseminação de 

informações dizendo que quanto mais a informação circula mais aproxima o cidadão dos 

assuntos que fazem referência a política. Nesse caso a conduta da política é influenciada ainda 

mais pelo conhecimento do cidadão a respeito dela. 

A comunicação exerce mudança de atitudes políticas e avanços na forma de fazer 

política. Fagen (1996) exemplifica esta afirmação ao mencionar que o cidadão pode romper com 
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velhas ideias a respeito de política, sociedade e economia ao se submeter a mensagens 

veiculadas na mídia4. A mensagem política pode então ajudar na participação do cidadão nas 

questões que envolvem o poder. “Os indivíduos cujos pontos de vista outrora eram limitados por 

identificações tribais ou regionais de si próprios passam a considerar-se como cidadãos de 

comunidades políticas maiores”. (FAGEN, 1996, p. 126). É necessário então que sejam 

analisadas os tipos de comunicações que chegam até o cidadão no momento anterior a tomada 

de decisão de voto, nesse caso específicos, as comunicações alocadas nos espaços junto as 

obras públicas e que comunicam por meio de linguagem escrita e símbolos. 

Como a comunicação escrita, por meio das placas de obras, é uma ação 

informativa, ela poderá provocar atitudes, sentimentos ou desejos, na população, que irão além 

do simples recebimento das informações contidas nas mesmas. A comunicação escrita é um dos 

modos de os líderes políticos fazerem a divulgação de suas ações e essas ações podem estar 

ligadas as atitudes do cidadão, interlocutor do processo.  

Maia (2006) enfatiza que há necessidade do entendimento acerca das influências 

que as linguagens escritas da propaganda política exercem sobre os processos sociais. 

Entender esses processos de interpretação das comunicações políticas leva também a 

compreender como o cidadão estabelece suas representações sociais com o fato. Já que a 

linguagem usada nas formas de comunicação é uma das formas de sociabilidade.  

 

3. Metodologia 

 

Para conquista do objetivo geral da presente investigação foi escolhido como 

recorte territorial a cidade de Guarapuava/PR, os dados foram obtidos entre Julho e Setembro de 

2012 por se tratar de ano eleitoral. Essa escolha se deu por conta do objetivo geral da 

investigação que é estudar se a prefeitura municipal de Guarapuava usa as obras públicas para 

campanha eleitoral através de placas de obras. Esse objetivo permite analisar qual a relevância 

desse tipo de divulgação, para o cenário político da cidade, isso relacionado às eleições 

municipais. .  

Para que este objetivo geral seja alcançado utiliza-se na investigação técnicas 

como estudo de caso e levantamento bibliográfico além da iconografia. Para que as informações 
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possam ser analisadas o referencial teórico conta com pesquisa em livros, artigos científicos e 

com os seguintes temas: território, poder, linguagem, e propaganda eleitoral. O objetivo é o de 

compreensão das formas linguísticas usadas nas placas de obras e se elas são maneiras 

persuasivas ou não de provocar atitudes na população interlocutora do processo de 

comunicação com as mesmas.   

 O estudo de campo é realizado por meio de iconografia, ou seja, são feitos 

registros fotográficos para a identificação de informações que estão presentes nas obras 

públicas da cidade de Guarapuava. A iconografia se baseia na descrição e análise de imagens. 

No caso do presente trabalho é analisada uma obra pública e a respectiva placa de obra que 

nela se encontra, através de registro fotográfico. O recorte temporal é Julho de 2012, período 

que antecede as eleições municipais. Tal procedimento será realizado para que a linguagem das 

placas de obra, assim como seus símbolos possa ser estudada. 

 

4. Resultados parciais 

 

Junto ao mobiliário urbano podem ser encontradas formas de comunicação que 

utilizam placas, painéis ou outdoors para transmitir mensagens. Os outdoors, diferente das 

placas e painéis, possuem dimensões específicas e padronizadas, de acordo com Sant’Anna 

(2011), além de que são utilizadas, em sua maioria, para a finalidade específica de divulgação 

de produtos, serviços, figuras públicas entre outros. Já os painéis e placas podem ter funções 

informativas.  

As placas de obras, que são usadas junto às obras públicas ou privadas, possuem 

a função de informar dados a respeito da obra como: custo total, construtora, localização exata 

entre outros. O órgão responsável por regulamentar a confecção das placas de obras é o 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). Este órgão exige que as 

obras possuam placas que discriminem área, objetivo da obra, construtora, entre outros.  

Em Guarapuava/PR é analisada, na presente investigação, uma placa de obra, por 

meio de registro fotográfico. Guarapuava é um município localizado no Centro Sul do estado do 

Paraná – Brasil, é de porte médio e sua população total é de 164.467 habitantes de acordo 

com o Instituto Paranaense de desenvolvimento econômico e social (IPARDES). Desse total de 

habitantes 152.993 está vivendo na área urbana e 14.335 na área rural. O produto interno bruto 

do município é de R$ 15.827, além disso, Guarapuava possui 119.887 eleitores. Os eleitores 



são, neste caso, os receptores das mensagens políticas veiculadas durante as campanhas 

eleitorais, segundo Sant’Anna (2011).  

A figura 1 mostra o registro fotográfico da placa de obra da Escola Total do Morro 

Alto, que está em fase inicial, o registro foi realizado na data 13 de Julho de 2012. Esta placa 

de obra fica na Avenida XV de Novembro e faz referência a Avenida Bento de Camargo Ribas 

que está em frente a placa de obra. A Avenida XV de Novembro é uma das principais avenidas 

de Guarapuava. A escolha desta data foi feita devido a proximidade com a data das eleições 

municipais que ocorrem em Outubro de 2012. Esse fato se relaciona ao objetivo do estudo que 

irá verificar a existência de propaganda eleitoral na placa de obra e qual a relevância deste fato 

para o cenário político do município. 

 

 

Figura 1: placa de obra da em Julho de 2012 
Fonte: Fachin, S. C., 2012. 

 

De acordo com dados conquistados junto a Secretaria de Obras da cidade de 

Guarapuava no mês de Setembro/2012, foi constatado que algumas construtoras mandam a 

placa de obra previamente confeccionada com um espaço para que o município escreva 

informações próprias e que adicione slogans5 e logotipos6 da prefeitura municipal. Além destas 

placas algumas outras são totalmente produzidas pela prefeitura municipal.   
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Esta placa de obra da Figura 1 é confeccionada pelo governo do estado do Paraná 

já que os recursos para a obra, que é de pavimentação asfaltica e ciclovia, são em partes 

provenientes do governo estadual. Nesta placa pode ser vista uma frase curta, logo no topo da 

placa, com os dizeres: “mais uma obra do governo do Estado e da prefeitura municipal” Tal 

frase pode remeter a propaganda eleitoral já que Sant’Anna (2011) fala que tais tipos de frases 

curtas contendo importantes informações são amplamente utilizados em divulgação política, 

principalmente em propaganda eleitoral. Esta frase produz um argumento favorável a prefeitura 

de Guarapuava ao mencionar que mais uma obra está sendo construída. Essa informação faz 

o receptor, que neste caso é o cidadão, refletir sobre tal argumento e por isso pode ser 

caracterizado como discurso argumentativo. Charaudeau (2010) define o discurso 

argumentativo como sendo aquele que promove reflexão no receptor. 

Além de produzir reflexão a respeito do ganho de mais uma obra pública a 

comunicação, que promove um produto, estando no mesmo local dele é mais persuasiva 

segundo Sant’Anna (2011). A divulgação da obra pública, neste caso, está ocorrendo no mesmo 

espaço em que ela está, essa característica é apontada por Mendes (2006) como proximidade 

espacial. A divulgação próxima ao produto aumenta a atenção sobre o produto, que aqui são as 

obras públicas, a placa está divulgando a obra pública em que ela se localiza.  

Para que se possa afirmar que há divulgação da obra pública e também da 

Prefeitura Municipal é importante que sejam analisadas os símbolos gráficos e linguagem usada 

na placa. Segundo Sant’Anna (2011) as mensagens alocadas em placas e outdoors são simples 

e diretas. Nesse tipo de comunicação as mensagens são um resumo da ideia que se quer 

transmitir: justamente porque essa mídia7 é vista muito rapidamente pelo receptor da mensagem, 

que neste caso é o cidadão. Geralmente as placas chamam mais a atenção do que a paisagem 

ao redor e por isso nelas estão presentes contraste de cores. Tais cores geralmente são 

chapadas, isto é, cores sem ilusão de dimensão. As placas destacam o ponto principal da 

campanha publicitária. 

                                                                                                                                                                                   
caso específico da placa de obra o produto é como se fosse a obra e a marca é a Prefeitura municipal de  

Guarapuava. O slogan resume características do objeto divulgado e também possui função de reforçar a lembrança 

da marca e de memorizar a mensagem. 
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marca e fazem o receptor da mensagem lembrar da marca. A logomarca é a utilização de formas e também de 

letras/nomes. 
7 Mídia é o conjunto de canais de comunicação de massa. Quando se fala em uma mídia está se fazendo referência 

a uma forma de comunicação de massa que pode ser a televisão, revista jornais, placas, outdoors entre outros 



A respeito das cores, Santaella e Nöth (2010) dizem que o uso do azul e verde 

juntos é uma combinação muito forte e ao serem usados juntamente ao branco trazem idéia de 

luminosidade. Sant’Anna (2011) diz que as propagandas eleitorais utilizam-se de ferramentas 

que afastem o tédio, portanto o uso de cores contrastantes são comuns em propagandas 

eleitorais. Santaella e Nöth (2010) reiteram que cores fortes e contrastantes ficam mais tempo na 

memória do receptor da mensagem. Em relação as formas geométricas da placa de obra pode-

se perceber que são simplificadas e por isso são memorizadas mais facilmente, reforçam a 

mensagem principal. 

Além destas constatações a respeito dos símbolos, formas gráficas e frases 

também pode ser percebida uma comparação entre a Figura 1 e Figura 2 onde se pode 

encontrar diferenças entre as fotos da mesma placa de obra fotografada em Julho na Figura 1 e 

Setembro na Figura 2 , placa que se localiza na Avenida XV de Novembro esquina com Bento de 

Camargo Ribas. A placa de obra da Figura 1 apresenta a frase “Mais uma obra do governo do 

Estado e da prefeitura municipal de Guarapuava”, no mês de Setembro a mesma placa foi 

fotografada e nota-se uma diferença em relação a esta mesma frase que neste mês verificou-se 

como: “Mais uma obra do governo do estado”. É perceptível então que a placa foi confeccionada 

novamente e recolocada para que a menção à Prefeitura Municipal fosse retirada. 

 

 

Figura 2: Placa de obra em Setembro de 2012 
Fonte: Fachin, S. C., 2012. 

 



Esse fato pode estar relacionado a informações obtidas junto a Secretaria de Obras 

de Guarapuava no mês de Setembro de 2012 a qual informou que a promotoria pública ordenou 

a retirada de qualquer tipo de propaganda eleitoral 3 meses antes das eleições municipais. Isso 

pode indicar que nestas placas de obras há intenção de induzir o eleitorado a votar no candidato 

apoiado pela atual administração da cidade. 

 

5. Considerações finais 

 

Desde a segunda metade do século XX por meio da revolução comunista foi 

possível observar a importância da propaganda nas questões que envolveram poder político. A 

ação dos líderes públicos sempre esteve ligada a divulgação de seus atos e a tentativa de 

estimular o apego dos cidadãos a figura dos líderes ou até mesmo a difusão de ideologias. A 

participação do cidadão nas questões políticas e o interesse a respeito dos feitos dos 

governantes está ligada ao conhecimento que os cidadãos obtém a respeito do cenário político. 

A Geografia é uma das ciências que tem interesse no estudo destas questões já que um dos 

conceitos geográficos é o território, meio material da ocorrência de relações de poder, nesse 

caso poder político. Para a Geografia é no território que ocorrem as trocas de informações e as 

relações estão sempre ligadas a comunicação. Não há relação de poder sem existência da 

comunicação e a propaganda é um ato de comunicação que utiliza a arte para divulgar seu 

produto, que neste caso são os líderes políticos suas ações e também os partidos políticos. 

Como o poder político está também no cidadão este necessita da informação para 

que possa atuar democraticamente. Dessa forma a informação, proporcionada pelos meios de 

comunicação, tem função de legitimação política. O desconhecimento a respeito das ações das 

Prefeituras de governos estaduais e federais compromete o bom andamento da política já que 

distancia o cidadão do poder público. Uma maneira de estar em contato com o cenário político é 

por meio da comunicação social, que se utiliza de mídias como televisão, rádio, jornal impresso, 

revistas, internet e as comunicações o ar livre que são as placas e outdoors. Porém a 

propaganda política, que é a divulgação através da comunicação de massa, de ideologias 

políticas, deve ser estudada com critério principalmente ao se tratar de propaganda eleitoral, pois 

a carga persuasiva e os símbolos usados para a transmissão de mensagens são veiculados com 

grande intencionalidade persuasiva. A propaganda eleitoral, que é a divulgação de candidatos a 

líderes públicos e partidos políticos, utiliza-se amplamente de símbolos e linguagem específicas 



e tal fato pode maquiar as verdadeiras ocorrências do cenário político em favor a boa imagem 

dos partidos e candidatos. 

Uma forma usual de propaganda eleitoral é a encontrada nos territórios das cidades 

ao longo das ruas, que são as placas, painéis de divulgação e outdoors. Entre esse tipo de mídia 

está também as placas de obras que são utilizadas para informar dados sobre as obras públicas 

e que ficam junto as obras. Em Guarapuava/PR, que é o território de estudo durante o ano de 

2012 possui um candidato a prefeito proveniente do mesmo partido político da atual 

administração municipal, portanto é apoiado pelo grudo de poder. A placa de obras utilizada para 

pesquisa nesta investigação apresenta certas características como símbolos (cores, formas e 

logomarca) e linguagem que sugerem a existência de propaganda eleitoral. A placa de obra que 

é apenas meio de divulgação a respeito de custos da obra, área, localização entre outros pode 

estar sendo utilizada como mídia de propaganda eleitoral para apoiar o candidato proveniente do 

partido ou coligação da atual administração municipal já que usa elementos da propaganda 

eleitoral e frases de efeito mencionando a prefeitura. 

Outra característica que pode indicar a intenção de propaganda eleitoral junto a 

obras públicas é o fato de a mesma placa ter sido confeccionada novamente para a retirada da 

menção a prefeitura justamente em época de proibição da propaganda eleitoral através da 

promotoria pública. Estes fatos devem ser levados em consideração, pois Sant’Anna (2011) 

admite que atualmente a propaganda eleitoral é mais poética que política e que pode produzir, 

no cidadão, receptor do processo de comunicação, sonhos e desejos que não existirão. Dessa 

forma é preciso que a propaganda eleitoral seja estudada criteriosamente, principalmente as que 

utilizam de espaços da cidade e também as que estão alocadas em obras realizadas pelo poder 

público. 

A simplicidade da frase estudada na placa de obra do presente artigo pode revelar 

intenção sutil de promover a já atual ação do grupo de poder eleito no município, já que na 

propaganda eleitoral atual a objetividade e sutileza estão muito presentes. “O próprio estilo dos 

discursos e dos artigos despojou-se da pompa, em busca de frases breves e incisivas, de 

fórmulas diretas” (SANT’ANNA, 2011, p. 346). É preciso cuidar com o que esta sendo 

comunicado ao eleitor já que para este mesmo autor o desgosto do cidadão pela política está 

também no mau uso que se faz da propaganda eleitoral. 

A propaganda eleitoral vive em um momento de descrédito e por outro lado ela não 

deve ser reconhecida como algo danoso a atividade democrática já que é responsável por 

transmitir importantes informações a respeito de candidatos e partidos, ou seja, nem sempre 



está comunicando inverdades ou atuando de forma nociva. O que se pode fazer para que a 

comunicação a respeito de obras públicas seja mais importante e tenham maior credibilidade na 

escolha do voto é a utilização de outras fontes de informação a respeito da obra e das demais 

ações do político responsável pelo andamento da obra. As investigações geográficas que 

envolvem propaganda eleitoral podem impedir que as relações de poder, neste caso poder 

público municipal, sejam estudadas de forma simplista, isso, pois a comunicação política 

proporciona complexidade ao estar presente na relação entre os atores do processo eleitoral. 
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