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RESUMO 

Esta é a primeira parte de uma pesquisa que visa à investigação do discurso de 

campanha do prefeito de São Paulo, João Doria. Nessa etapa, são analisadas 

postagens do Facebook do político e matérias relacionada a ele e publicadas no jornal 

Folha de S. Paulo. O objetivo do estudo é investigar o discurso utilizado por Doria, 

como ele reflete uma ideologia neoliberal e espetacular. 

  

INTRODUÇÃO 

Teorizada por Guy Debord na obra A sociedade do espetáculo, de 1967, a 

sociedade moderna, e, posteriormente, pós-moderna seria constituída por imagens, 

que fariam uma sobreposição aos objetos reais. Nela, o “parecer” é mais importante 

que o “ter”, que, por sua vez, é mais importante que o “ser”. 

Ao abordar esse tipo de sociedade, Debord ainda discorre sobre a 

especificidade do discurso do poder, segundo ele, “a mais velha especialização social” 

(p.20). Ela seria a raiz do espetáculo: “é a representação diplomática da sociedade 

hierárquica diante de si mesma, na qual toda outra fala é banida. No caso, o mais 

moderno é também o mais arcaico.” (p.20) 

Ao pensar as comunicações de massa, o discurso do espetáculo é iminente. 

“O espetáculo é o discurso ininterrupto que a ordem atual faz de si mesma, seu 

monólogo laudatório. É o autorretrato do poder na época de sua gestão totalitária das 

condições de existência.” (DEBORD, p.20). Assim agem os jornais, contando a 

narrativa daqueles que detêm o poder.  

Nesse cenário, essa pesquisa é a primeira parte de uma investigação a como 

esse fenômeno está inserido nas eleições de João Doria à pré-candidatura pelo 

PSDB, e, posteriormente, para a Prefeitura de São Paulo, como candidato oficial do 

partido, nas eleições de 2016. O objeto de pesquisa para este primeiro artigo é o seu 

material produzido em rede - sua página do Facebook - e a cobertura das sua pré-

candidatura que a Folha de S. Paulo, um dos mais importantes veículos de massa do 

país, realizou. O período estudado é o intervalo entre a confirmação de sua disputa 

às prévias (28/08/2015) até a sua vitória para a disputa da prefeitura (20/03/2016). 

 

OBJETIVOS 

O estudo tem como objetivo a comparação do uso feito por João Doria em sua 

pré-campanha à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB no Facebook com a repercussão 



gerada pela mídia de massa, no caso, o jornal Folha de S. Paulo. A investigação 

percorre os discursos gerados no âmbito da Sociedade do Espetáculo e os seus 

mecanismos no âmbito político. 

 

METODOLOGIA 

 Foram utilizados como objeto de estudo os discursos reproduzidos por Doria e 

pelo jornal Folha de S. Paulo, em que foram comparados a utilização de expressões 

como “gestor”, “empresário” e “coxinha”, a diferente abordagem aos eventos ocorridos 

no período e o destaque concedido a eles. 

 

DESENVOLVIMENTO 

João Doria tem um extenso perfil de empresário e comunicador. Como 

apresentador, atuou nos programas Show Business e Face a Face, ambos na TV 

Bandeirantes. Além disso, foi colunista na Forbes Brasil e possui a Doria Editora, com 

18 revistas segmentadas, entre elas LIDE, Caviar, Gabriel, Meeting & Negócios, 

Mulheres líderes e Oscar. 

Como empresário, realizou eventos como o Meeting Internacional, Fórum de 

Comandatuba, CEO’S Family Workshop, Business Trip e Fórum de Marketing 

Empresaria, além de ser o fundador e ex-presidente do Grupo Doria e do Comitê 

Executivo do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais). 

 

As redes sociais na campanha de João Dória 

A página do Facebook de Doria existe desde 2011, quando possuía pouca 

popularidade. Sua primeira foto de perfil tem 90 reações, quatro compartilhamentos e 

32 comentários até junho de 2017. Ele passa a adquirir maior interação na rede em 

outubro de 2014, quando sua foto de perfil salta para um total de 2,4 mil reações, 112 

comentários e 36 compartilhamentos, números semelhantes aos do período em que 

se candidata, excetuando o número de compartilhamentos: sua foto de setembro de 

2016 tem 2,6 mil reações, 216 comentários e 1.183 compartilhamentos. 

O lançamento de sua pré-candidatura de Doria, em 28 de agosto de 2015, 

obteve 1,8 mil reações, 86 compartilhamentos e 192 comentários no Facebook. O 

texto: “Vivo este momento muito importante da minha vida. Formalizo minha pré-

candidatura à prefeitura de São Paulo. Juntos vamos lutar por um PSDB UNIDO e 

FORTE para vencer as eleições de São Paulo. #amosp #psdbforte #joaodoria”.  

https://www.facebook.com/hashtag/amosp
https://www.facebook.com/hashtag/amosp
https://www.facebook.com/hashtag/joaodoria


Otávio Delbianco comenta, no mesmo dia: “Não pode cair na panela de Banho 

Maria dos demais integrantes do partido, João. Se você atuar com sua visão e 

experiência de empresário, terá meu voto.”, Neemias Santos Júnior também se 

manifesta, em 17 de setembro de 2015: “João só espero que continue com seu 

trabalho de oposição a esse governo medíocre e não se torne mais um dos tucanos 

patéticos que defendem a Dilma bem melhor que o próprio PT!!! Fico com ânsia de 

vomito toda vez que Aloysio, fhc e Alckmin falam que Dilma é honesta”. 

Dessa postagem inicial, já é possível observar o tipo de discurso que será 

adotado pelo então pré-candidato em todo o seu período de disputa interna no PSDB. 

A campanha nacional de filiação do PSDB acontece no dia 14 de outubro de 2015. 

Até então, seu Facebook continha apenas imagens suas em eventos do LIDE, com 

famosos e empresários. A disputa ocorre até o dia 18 de março de 2016, quando o 

seu adversário Andrea Matarazzo desiste, alegando compra de votos internos por 

Doria. No dia 20 do mesmo mês, ele é declarado candidato oficial do PSDB. 

Durante esse período de pré-candidatura, as fotos postadas são na companhia 

de militantes do partido - seu público eleitor da época. Sem legenda e com 

pouquíssimas reações, apenas jogadas em seu perfil. Aqui, sua candidatura foi pouco 

expressa nas redes. Seu lema: Acelera São Paulo, o que já revela traços da imagem 

que transmitirá ao seu público eleitor: do gestor, que resolve os problemas de forma 

rápida e eficiente, diferentemente do político profissional, que carrega consigo um 

imaginário de burocracia e lentidão. 

Em algumas postagens, as pessoas se reconhecem nas fotos. Uma, de 28 e 

setembro de 2015, retrata um grupo de pessoas a ouvir um discurso. Dois 

comentários, sendo um deles, feito no dia seguinte por Eduardo Vitor: “Beto 

RioPequeno, olha a turma Rio Pequeno ai marcando a presença... abs”, o que mostra 

o público limitado e específico de Doria à época. 

A foto mais popular é de 26 de outubro de 2015, que conta com a presença do 

apresentador de TV, Ratinho. 1,2 mil reações. Legenda: “Boa tarde Pessoal! Café no 

Bule e pé no acelerador! #acelerasp #joaodoria”, seguindo a lógica de campanha de 

rapidez e eficiência. Dois dias depois, uma imagem do programa Brasil Urgente, da 

TV Bandeirantes, apresentado por José Luiz Datena. No telão do programa, uma foto 

de Doria, Ratinho e Datena. Na legenda: “De um encontro casual para a tela do 

programa do Datena! "Coloca na tela".Obrigado pelo carinho, meu Amigo! #joaodoria”, 

o que demonstra uma forte intimidade de Doria com o meio de comunicação. 

https://www.facebook.com/alberto.luizdasilva.73?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alberto.luizdasilva.73?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/acelerasp
https://www.facebook.com/hashtag/acelerasp
https://www.facebook.com/hashtag/joaodoria


Nessa publicação Luiz Antonio Cruz comenta: “João (assessor) Bom dia! Sua 

imagem quanto a classe empresarial é excelente de enorme teor de credibilidade e 

sucesso! ‘caso’ queira ter a massa populacional de baixa renda, ou cultura desprovida. 

Não se rebaixe e não tente se popularizar desta maneira. ha profissionais de mkt 

politico que possa te orientar. (so falta agora vc particular universalizada, da classe 

dominante", ou seja, o discurso de eficiência faria parte de uma ideologia 

predominante, o que Marilena Chauí chama de discurso competente - como 

características de uma ideologia, está a ausência de história: há a sensação de que 

aquelas ideias sempre existiram e sempre existirão, apesar de estarem inseridas em 

um processo histórico. 

Em 7 de novembro de 2015, uma foto de uma carta escrita a mão, assinada 

por José Pugliesi de Oliveira Neto, do mesmo dia: “João, Foi uma grande alegria ouvi-

lo hoje. Sou de Guaíra, no interior de São Paulo e sempre tive você como uma grande 

referência. Assisto ao seu programa que me inspira e me mostra que qualquer pessoa 

pode alcançar seu sonho com trabalho duro e dedicação. Fiquei muito emocionado 

quando você entrevistou a Eloi D’Avila. Tive certeza que você é realmente um grande 

homem, quando o Fábio Fernandes (LIDE interior) nos contou sobre a convivência 

dele contigo. Receba meus melhores votos e uma energia positiva de quem vai torcer 

para que você realize seu sonho. Um abraço, José Pugliesi de Oliveira Neto 

07/11/2015”.   

Doria também faz diversas postagens com pessoas de renda baixa, em lugares 

mais populares. Veste calça jeans, camisa por baixo de um casaco esportivo e 

sapatênis, traje contrastante ao blazer que usa com os famosos, políticos e 

empresários. Em 17 de novembro de 2015, uma homenagem ao seu pai, também 

político: “Há 53 anos, meu pai, João Doria, se candidatava a Deputado Federal pelo 

seu estado de origem, a Bahia. Enconpublicar a sua foto com o lula).” O uso da 

expressão marketing político demonstra que o fazer político está tão ligado à imagem 

e ao mundo da publicidade que a própria pessoa que comenta reconhece isso. É de 

conhecimento geral. 

O aviso aqui também é dirigido à tentativa de Doria de se comunicar com os 

setores de classe popular da cidade, e o aviso do internauta para não fazê-lo. O 

importante, para esse internauta, é que Doria mantivesse seu lugar como 

representante de empresário ("sua imagem quanto a classe empresarial é excelente"), 



e não de representante do povo, já que na lógica neoliberal, a cidade deveria ser 

governada pela classe empresarial. O mais importante seria atrair investimentos. 

Em 17 de dezembro de 2015, posta uma foto com a família, esposa e quatro 

filhos, todos bem vestidos. O Cap Maurício C. Cano, comenta: “DEUS continue 

abençoando o senhor e seu lar, eu tenho acompanhado o Sr. pela tv a um bom tempo, 

e o senhor é um bom homem, com certeza um ótimo pai de família,um grande abraço”, 

mostrando também um apoio de setores religiosos, com um discurso meritocrático 

semelhante ao da Teologia da Prosperidade, em que aqueles que trabalham e 

dedicam-se conseguem obter retornos materiais ainda em terra. 

Também compartilha uma matéria do jornal El País Brasil, de 27 de dezembro 

de 2015: “Doria: ‘Se eu for prefeito, vou vender o Pacaembu, Interlagos e o Anhembi”. 

Na legenda: “Pessoal, quero convidá-los a ler a matéria publicada hoje pelo El País, 

onde falo sobre diversos temas: eleições 2016, Estado mínimo, verba para 

investimentos, ciclofaixas e a volta da velocidade normal nas marginais. 

#joaodoria#acelerasp”. O termo “pessoal” mostra proximidade com os seus 

seguidores. Os comentários são, em geral, positivos. Algumas críticas são discretas. 

Flávio Gonçalves diz: “Ai seria um exemplo para todo o Brasil/Privatizar é a solução, 

só não concorda quem vive das tetas que o governo dá! Burrice o governo arcar com 

os altos custos dos entretenimentos que alcançam somente uma mínima parcela da 

população!/O caminho é PELA DIREITA/Toso (sic) os países desenvolvidos 

funcionam assim!”. 

Em 21 de janeiro de 2016, na coluna “poder”, da Folha de S. Paulo: “Lula é 

‘sem vergonha’, diz pré-candidato tucano à Prefeitura de SP”. Na legenda do post: 

“Chega de mentiras! Lula diz: ‘Não tem nesse pais (sic) uma alma viva mais honesta 

do que eu’. E ainda afirma que vai participar da campanha para Prefeitura de São 

Paulo.” Há um discurso condizente ao que tem se manifestado: a figura do político de 

carreira (no caso, o opositor Lula) como “sem-vergonha” e “mentiroso”, além da 

contraposição com o PT. Observamos, aqui, que Doria critica os políticos de carreira 

(à exceção de seu pai) e de esquerda (em especial o PT, que governou o Brasil por 

cerca de 13 anos, e obtinha o cargo da Prefeitura até então, ocupado por Fernando 

Haddad). 

Ele também posiciona-se a favor da democracia. Legenda: “Comício das 

Diretas - Praça da Sé, abril de 1984./Da esq. para direita: Aécio Neves (no alto), João 

Doria, Lucy Montoro, Franco Montoro, Tancredo Neves, FHC, Ulysses Guimarães e 

https://www.facebook.com/hashtag/joaodoria
https://www.facebook.com/hashtag/joaodoria
https://www.facebook.com/hashtag/acelerasp


José Sarney. Desde sempre lutando pela democracia! #vote450#acelerasp — com 

Aécio Neves.” 

Faltando menos tempo para as prévias, começa uma série de postagens: em 

23 de fevereiro de 2016 - “Está chegando a hora!!! #vote450 #acelerasp”, sua foto ao 

lado do aviso de que faltam cinco dias para as prévias; no mesmo dia, uma chamando 

para o debate que iria ocorrer, com a citação de Doria: “Sou o melhor candidato para 

o PSDB porque represento o novo! Trago a experiência da vida privada para o setor 

público!”. 

Sobre isso, Carlos B. Vainer apresenta uma análise acerca dos modelos de 

planejamento estratégico neoliberal para as cidades. Nessa lógica, elas poderiam ser 

vistas como empresas, funcionando como um agente econômico que age pelo 

mercado, visando sempre à competição para alcançar a inovação e a difusão, em 

busca de investimentos em tecnologia. Não haveria o interesse em gerir uma cidade 

pensando em quesitos como um aprofundamento democrático, por exemplo. Assim, 

seria proveitoso entregar o poder às mãos daqueles que mais entendem de mercado: 

os próprios empresários, que saberiam gerir uma cidade com essa ideologia. 

Esse pensamento também levaria à repulsa pela política tradicional, no 

discurso político de João Doria: "o planejamento estratégico urbano e seu patriotismo 

de cidade desembocam claramente num projeto de eliminação da esfera política local, 

transformada em espaço do exercício de um projeto empresarial encarnado por uma 

liderança personalizada e carismática." (Vainer, p. 98) Talvez por isso surja a 

necessidade de sempre reafirmar uma suposta luta pela democracia, como no post 

de 21 de janeiro de 2016: “Comício das Diretas - Praça da Sé, abril de 1984./Da esq. 

para direita: Aécio Neves (no alto), João Doria, Lucy Montoro, Franco Montoro, 

Tancredo Neves, FHC, Ulysses Guimarães e José Sarney. Desde sempre lutando 

pela democracia! #vote450#acelerasp — com Aécio Neves.” 

O cientista político Schumpeter ainda diz que a democracia tem valor enquanto 

um mecanismo de aperfeiçoamento dos candidatos em uma disputa eleitoral, ao se 

considerar que, em uma sociedade capitalista, cada candidato tem valor de 

mercadoria, e, portanto, a lógica da democracia seria semelhante à de um mercado 

liberal, teoria que se encaixa a esse discurso político. 

Em suas publicações, destacam-se termos como “novo”, “privado”, “contratos 

de empresas”, “eficiência”, “desde que bem planejadas”, “gestão”, “militância”, 

“aqueles que querem trabalhar”. Isso colabora também para a criação da imagem do 

https://www.facebook.com/hashtag/vote450
https://www.facebook.com/hashtag/vote450
https://www.facebook.com/AecioNevesOficial/
https://www.facebook.com/AecioNevesOficial/
https://www.facebook.com/hashtag/vote450
https://www.facebook.com/hashtag/vote450
https://www.facebook.com/hashtag/vote450
https://www.facebook.com/hashtag/vote450
https://www.facebook.com/AecioNevesOficial/


self-made man, da meritocracia e do gestor eficiente. Ela é vista até na homenagem 

ao companheiro de partido já falecido, Mario Covas: “‘Não venha falar em 

adversidades, a vida me ensinou, que diante dela, só há três atitudes possíveis: 

enfrentar, combater e vencer’. Mario Covas/Minha homenagem ao grande amigo e 

nosso líder que nos deixou há 15 anos. #mariocovas#joaodoria”. Aqui, a menção a 

uma figura falecida traz a emoção, que garante maior força ao discurso.  

 

Repercussão na mídia impressa com foco na abordagem do jornal Folha de S. 

Paulo 

A primeira vez que Doria é noticiado pela Folha de S. Paulo no período 

estudado, foi em uma breve nota na coluna de Mônica Bergamo. Na ocasião, a 

jornalista apenas informou a presença dele (ainda identificado apenas como 

empresário) e de sua esposa, Bia Doria, em um show de Fafá de Belém, no dia 25, 

mas publicado no dia 28: 

“CHEIA DE SORRISOS 

A cantora Fafá de Belém fez show de lançamento de seu novo álbum, "Do Tamanho 

Certo para o Meu Sorriso", no Teatro Itália. O fotógrafo Bob Wolfenson, o DJ Zé Pedro 

e o estilista André Lima assistiram à apresentação, na terça (25). O empresário João 

Doria Jr. e a mulher, Bia Doria, também passaram por lá.” 

No mesmo dia, outra matéria, entrevista elaborada pela BBC Brasil e comprada 

pela Folha, intitulada “João Doria Jr. se compara a ex-prefeito de NY e diz que irá de 

jeans à periferia”, onde o então pré-candidato diz ser “coincidência sermos quatro 

figuras midiáticas”, referindo-se aos outros pré-candidatos José Luiz Datena, Celso 

Russomanno e Marta Suplicy. A matéria traz um tom positivo à figura de Doria: “[ele] 

sai na frente no prestígio entre políticos e poderosos.” Ele inicia, desde aí, um discurso 

que segue até hoje: condena o governo federal do PT, em especial as atuações de 

Lula e Dilma Rousseff, mas faz uma ressalva à administração municipal do então 

prefeito, Fernando Haddad: “A gestão municipal não é desonesta ou errática em sua 

índole moral – o que já é um fato extraordinário em se tratando do PT.” 

https://www.facebook.com/hashtag/mariocovas
https://www.facebook.com/hashtag/mariocovas


No primeiro texto referente a Doria como pré-candidato, o tom é otimista. 

Aborda questões comuns quando se trata da vida do prefeito de São Paulo: sua forte 

relação com pessoas poderosas (empresários), famosos e pessoas da mídia, sua 

própria participação na mídia, sua posição forte contra o governo do PT e seu discurso 

contra a corrupção e a favor de parcerias público-privadas. O texto ainda conta sobre 

a rejeição de Doria a ser comparado com outro empresário, Paulo Skaf. Ele prefere 

ter seu nome vinculado ao então prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. 

O texto ainda fala sobre a sua relação com a periferia, indicando que o prefeito 

usaria jeans quando visitasse esses lugares. É uma primeira imagem positiva que 

Doria consegue na Folha, exaltando os seus bons relacionamentos sem maiores 

questionamentos, e citando uma possibilidade de adequação às classes mais 

populares da cidade de São Paulo. 

A próxima notícia, entretanto, já causa uma repercussão negativa à imagem do 

prefeito. Sob o título “Gestão Alckmin paga R$ 1,5 mi a Doria Jr., pré-candidato à 

prefeitura de SP”, denuncia as relações entre o governo estadual de Geraldo Alckmin 

e a Doria Editora, quanto à veiculação de anúncios em sete revistas do grupo. A 

resposta viria no dia seguinte, em outra matéria: “Alckmin afirmou utilizar critérios 

técnicos ao veicular suas propagandas”. 

No dia 17/09/2015, Doria fez uma visita à Folha de S. Paulo, como ficou 

registrado no caderno Poder no jornal. Dois dias depois, foi publicado o editorial 

“Coxinha e caviar”, que reitera a polêmica dos anúncios nas revistas de Doria, 

reafirmando o posicionamento do governo estadual, e assinalando chances baixas de 

Doria disputar as eleições municipais. No dia 21/09, a secretaria de Comunicação do 

Governo de São Paulo publica uma nota revelando outros anunciantes da revista de 

Doria. Uma semana depois, o pré-candidato ganha um espaço para escrever ao 

jornal, em que trata da importância do poder centralizado, com enfoque na 

administração municipal. 

Doria reage a qualquer aparição sua nos jornais. Não deixa de comentar uma 

notícia. Na primeira vez em que Alckmin acena um apoio a ele, ação criticada por 

muitos tucanos, que já o veem como um outsider, “não compatível com a história 



política do partido”, ele retruca: “trabalho e bom resultado incomodam”. Cria polêmicas 

em que está sempre do lado positivo, associando seu nome aos termos “trabalho” e 

“bom resultado”. Está criada a dicotomia. 

Inicia-se, então, o momento mais polêmico da pré-candidatura do PSDB: Doria 

é acusado de comprar votos dos militantes do partido. O acusador é aliado de 

Matarazzo, Adolfo Quintas. Doria reage, dizendo ser esta uma “tentativa desesperada 

de barrar” um pré-candidato. Mais tarde, pede que o político prove suas acusações. 

A Folha de S. Paulo convida os pré-candidatos a passearem por São Paulo e 

contarem sobre seus planos. Doria escolhe o Museu do Futebol, onde come pastel de 

carne com ovo. A Folha enfatiza na manchete: “Doria diz que não é 'refratário ao 

popular' e paga pastel com nota de cem”. O texto finaliza:  “Ao fim da entrevista, 

despede-se e vai em direção ao motorista. Sobe no Audi preto e deixa a feira para 

trás.” 

Desse texto, pode-se concluir que Doria não foge da imagem de empresário 

bem-sucedido e eu discurso, desde o início, é de que isso não atrapalharia a sua 

gestão da prefeitura. A frase dita por ele, “não sou refratário ao popular”, é central pela 

contradição entre a sua forma e o seu conteúdo. O discurso da Folha, nesse caso, é 

de mostrar as incongruências do pré-candidato a partir de tais imagens. 

A partir de então, a Folha realizou duas entrevistas a rivais de Doria: a primeira 

com o próprio Andrea Matarazzo, intitulada “Me preocupa Alckmin achar normal 

compra de votos, diz Matarazzo”, e a segunda com Arnaldo Madeira, fundador do 

PSDB, “Fundador do PSDB acusa Alckmin de usar máquina para favorecer Doria”. 

Fica claro o posicionamento do jornal, que segue com o discurso utilizado até então. 

Ele persiste, inclusive na manchete do dia 2 de março, “Relator de processo de 

impugnação declara apoio a Doria”. 

RESULTADOS 

A partir da leitura das postagens de João Doria das redes sociais e do que foi 

publicado sobre ele na imprensa, fica clara a construção da imagem de um prefeito 

neoliberal, bem relacionado ao setor privado e à mídia. Doria, inclusive, contribui para 

essa imagem em suas redes sociais, jamais problematizando tais relações em uma 



atuação no setor público. O discurso utilizado pelo prefeito ainda recorre ao binarismo 

PT x PSDB, considerando toda imagem relacionada a ele próprio como honesta, 

eficiente e nova, e todos os componentes relacionados ao PT como corruptos, 

pertencentes a uma política “velha”.   

Na Folha de S. Paulo, esse discurso é problematizado. O jornal dá voz ao seu 

então rival Andrea Matarazzo, que o acusa de corrupção e compra de votos, e expõe 

as contradições de Doria ao dizer que ele paga um pastel de R$ 5 com uma nota de 

cem. As contradições acabam por desmoralizar o empresário na pré-campanha, em 

detrimento Matarazzo. 

Em termos discursivos, o que fica claro é a fala partida de Doria como binária, 

característica comum em discursos políticos. Na Folha de S. Paulo, percebe-se uma 

abrangência mais complexa, mesmo que ainda voltada ao espetáculo, com a disputa 

acirrada entre Doria e Matarazzo, a troca de ofensas e acusações. Enquanto Doria 

cria o seu próprio espetáculo, a Folha o reproduz e aproveita o seu discurso polêmico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao disputar a vaga a candidato pelo PSDB, João Doria construiu a imagem de 

um prefeito neoliberal, bem relacionado ao setor privado e à mídia. Ele não 

problematiza em nenhum momento tais relações, considerando-as positivas para um 

possível mandato. A abordagem na Folha de S. Paulo é distinta. Há o indício de 

contradições entre o que é dito por Doria e como isso se dá na prática. 
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