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Resumo 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar como Richard M. Nixon e John F. Kennedy 

utilizaram a televisão como meio de comunicação com os eleitores americanos na eleição de 

1960. Trabalhando com as propagandas televisivas e com os quatro debates presidenciais da 

campanha, se busca avaliar como as diferentes percepções do uso da televisão influenciaram o 

jogo político na corrida presidencial que elegeu Kennedy como presidente dos Estados 

Unidos. 

Boa parte da base teórica para análise veio através de por Meadow (1980) e Ritter 

(1984), que exploram como a televisão como ponte entre a ideia um grupo político para o 

espectador/eleitor. Meu principal foco foi trabalhar esta pesquisa através de análise crítica da 

teoria de Theodore White, que considerou a simpatia do candidato democrata como essencial 

para sua campanha, deixando de lado qualquer influência da TV na apertada vitória daquele 

ano. As ideias expostas na obra The Making of the President 1960 foram compradas pela 

Academia americana por pelo menos três décadas, muito por conta da exploração do “mito de 

Camelot” formado em cima da imagem do democrata após seu assassinato, em 1963. 

Para fazer tal contraponto, analisei todas as propagandas presidenciais graças a cópias 

fornecidas pelo Museum of the Moving Image, de Nova York, junto com os quatro debates 

presidenciais cedidos pelo John F. Kennedy Presidential Library & Museum. Para realizar a 

análise deste material tomei como base o modelo de Jamieson (1988), dividindo os anúncios 

em “categorias de interesse”. Realizei a divisão baseado nos fatores apontados pela acadêmica 

como decisivos para a vitória de Kennedy em 1960: 1) temas ligados à população afro-

americana; 2) a experiência dos dois candidatos; 3) Temas relacionados a política externa; 4) 
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problemas domésticos e 5) o catolicismo de Kennedy. Além destas, adicionei uma categoria 

que buscava agrupar os anúncios que não se encaixaram em nenhuma das cinco anteriores 

(que são basicamente anúncios da campanha de Kennedy, que buscou utilizar celebridades 

como Henry Fonda ou figuras com vínculo político como Eleanor Roosevelt para divulgar sua 

campanha). 

As diferentes percepções sobre o uso da TV pelas equipes republicanas e democratas, 

explicitas na forma como as campanhas elaboravam suas propagandas, culminaram no 

primeiro debate presidencial da história da televisão mundial, com mais de 70 milhões de 

telespectadores. O comportamento sereno de Kennedy, frente ao suor e desconforto de Nixon, 

deixava claro que não era necessário ter o melhor diálogo para sair vencedor em um confronto 

político a nível presidencial. Todas as pesquisas realizadas após o debate comprovaram que 

aqueles que ouviram no rádio consideraram Nixon como vencedor do debate, enquanto os que 

viram pela televisão não tiveram dúvidas em apontar Kennedy como vitorioso. Richard 

Nixon, um ano depois da eleição de 1960, lamentou por não ter preparado melhor seu 

“marketing pessoal”. E é justamente este fator relacionado à imagem que é tão discutido, mas 

ao mesmo tempo tão pouco trabalhado na Academia, já que a maioria das análises se limitam 

apenas discussão e repercussão do primeiro debate. 

O candidato republicano, que protagonizou a primeira transmissão de um diálogo 

político em cadeia nacional, não aproveitou sua experiência passada na eleição geral. Insistiu 

que sua fala era melhor que a de Kennedy e que o povo americano iria escolher o presidente 

pela inteligência e não pela aparência. Por sua vez, Kennedy viu a televisão como forma de 

subir na vida política. Desde que perdeu a nomeação a vice—presidência em 1956 para um 

político que ocupava a faixa nobre da grade de programação americana interrogando chefes 

da máfia, JFK passou a contar com uma equipe de filmagens para registrar seus discursos e 

divulgar os mesmos em estados onde Kennedy não era conhecido. 

A estratégia republicana era a mesma utilizada por Eisenhower quando este via as 

lentes apontadas para o seu rosto: apenas falar, e utilizar pouca expressão facial. Kennedy 

inovou ao dar um sorriso após uma pergunta mal formulada e ao criar uma propaganda onde o 

próprio candidato saiu às ruas para garantir ao povo sua religião não iria interferir na 

presidência.  

A falta de iniciativa de Nixon em atacar, muito pelo fato de acreditar que o eleitor de 

Eisenhower em 1956 não teria motivos para não continuar votando nos republicanos em 1960, 

abriu espaço para Kennedy garantir ao eleitor que seu país estava em segundo lugar na corrida 
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de armamentos, já que a União Soviética produzia mensalmente mais misseis que os Estados 

Unidos. As acusações de que os republicanos eram “fracos na defesa”, aliados ao plano de 

Eisenhower de combater o déficit retirando dinheiro do exército foram argumentos utilizados 

por Kennedy ao longo da campanha. 

Nixon publicamente dizia-se contra o “jogo sujo”. Em outras palavras, o republicano 

não aceitava explorar publicamente a questão sobre a religião católica de Kennedy ou atacar 

diretamente a falta de experiência de seu adversário. No lado democrata, este tão discutido 

jogo sujo foi a tática de campanha que pegou de surpresa os analistas mais experientes da 

época: ao descontextualizar uma fala do presidente Eisenhower e propor ao espectador que 

Nixon não tinha poder nenhum no governo americano como vice-presidente, comprovado 

pelo fato de que seu chefe pedir aos jornalistas uma semana para pensar em alguma 

intervenção significativa de Nixon, os democratas conseguiram inverter com sucesso as 

acusações de que Kennedy não era experiente, fazendo até mesmo alguns republicanos 

pensarem que “enquanto Kennedy trabalhava no Senado, Nixon viajava pelo mundo à custa 

do governo”. 

Em uma análise geral, a eleição presidencial de 1960 ficou marcada como a primeira 

grande experiência do uso da televisão em uma campanha política no mundo. A propaganda 

suja de Kennedy tomaria corpo já em 1964, com Lyndon Johnson insinuando que seu 

oponente colocaria os EUA em uma guerra nuclear. Desde 1960 os debates presidenciais são 

vistos como um programa que pode trazer a glória ou a desgraça a um presidenciável. 

Também neste período a televisão se tornou o principal canal de comunicação entre político 

com seu eleitor. Não era mais necessário percorrer 50 mil quilômetros de trem como Truman 

ou conceder mais de duas centenas de discursos como Roosevelt para se tornar presidente. 

Bastava articular um bom discurso com uma equipe de produção competente capaz de dar 

significado a imagem exposta nos programas políticos. 
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