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O objetivo do presente estudo foi analisar, por meio do julgamento de
possíveis eleitores, a expressividade de candidatos a prefeito da cidade de
Salvador (BA) em situação de debate televisivo. Foram gravadas em DVD
imagens de três candidatos políticos que lideravam as pesquisas de opinião.
Posteriormente, foram escolhidas e editadas duas respostas de cada
candidato, do início e do fim do debate, sem selecionar o conteúdo da
resposta. As imagens foram julgadas por 127 possíveis eleitores, de ambos os
sexos e de diferentes faixas etárias, profissões e níveis sócioeconômico e
educacional, tendo em vista avaliar suas preferências e justificativas em
relação aos três candidatos, bem como analisar a expressividade dos
concorrentes. No protocolo de expressividade, os possíveis eleitores tiveram a
tarefa de julgar a fala dos candidatos relativamente à motivação; ao tom
agradável ou desagradável; ao fato de prender ou não a atenção; a causar
emoção; a transmitir credibilidade ou insegurança; à qualidade da voz; e ao
uso de gestos e expressões faciais e corporais. Os possíveis eleitores
selecionaram C2 como o candidato mais expressivo. Em segundo lugar, ficou
C3 e, em terceiro, C1. O mesmo aconteceu com a ordem de preferência pelos
candidatos. Não se verificou relação entre a preferência e o nível educacional
e/ou sócio-econômico dos possíveis eleitores. Os resultados apontaram que
C1, por ser o candidato menos expressivo, se diferenciou significativamente
de C2 e C3 em todos os itens de expressividade. Conclui-se que C2 foi o
candidato preferido, porque falou pausadamente, de maneira clara, objetiva,
com boa qualidade vocal, uso de gestos equilibrados, contribuindo para que

seu modo de expressão fosse considerado pelos possíveis eleitores como
agradável, motivante, capaz de prender a atenção e transmitir credibilidade.
Assim sendo, esses aspectos foram valorizados pelos possíveis eleitores,
sendo determinantes na escolha dos candidatos políticos desta pesquisa.

