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RESUMO

A partir da oralidade como instrumento do discurso e da publicidade, os comunicadores, nos anos 30, conceberam os jingles. Definidos por Lula Vieira (2008) como: 

“Jingle é uma ideia cantada, não é apenas uma musiquinha de que as pessoas se lembram ou uma letra fácil de repetir, não é uma ideia repetida até o cansaço, mas é uma boa

ideia cantada, uma coisa que as pessoas acham importante e que, pela repetição e pela embalagem musical, e pela simplicidade da letra, se torna inesquecível. Mas, antes de

mais nada, um bom jingle é uma boa ideia.”

Por abranger características específicas, os jingles tornaram-se peças fundamentais em campanhas eleitorais, por atuar com eficácia na interação entre candidatos e eleitores

pobres em leitura (José Marques de Melo, 1985).

“Os jingles [...] são peças importantes de sua propaganda eleitoral, pois servem ao menos a três propósitos: ser o fundo musical das peças de TV, o marco musical das peças de

rádio e, principalmente, o microdiscurso político mnemônico da campanha, ou seja, a síntese verbal memorizável da candidatura.” (DOLHNIKOFF, 2010)

O grande alcance possível com esse tipo de fonograma, contribui diretamente no processo de construção da imagem política do candidato (ethos) para os eleitores, durante o

período eleitoral (CHARAUDEAU, 2006).

Nesse sentido, os jingles difundem a política com a publicidade, ocasionando o enfraquecimento da formação política da sociedade por acarretar uma substituição dos valores

políticos pela estética. 

Portanto, esse estudo visa compreender, por meio de coleta de materiais, pesquisa de campo e posterior análise baseada na bibliografia proposta; os processos de formação e

de mudança dos jingles, entre os anos 2000 e 2015; como ferramentas publicitárias que participam na formação do cenário político em Frutal e nas eleições de seus

representantes.
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