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Grasiela Militão (in memoriam –  que me deu toda a liberdade imaginativa que uma criança 
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SSUUMMÁÁRRIIOO::  

 

CCaappííttuulloo  II  ((CCoonntteexxttuuaalliizzaaççããoo::  UUmm  BBrraassiill  jjoovveemm  ee  mmooddeerrnnoo))  
 

i. Estabelecimento de uma nova ordem mundial. 

ii. Os difíceis momentos de abertura política x crise econômica. 

iii. Onde está o “Grande Pai”? 

iv. Os anos de turbulência econômica. 

v. Os rumos do país diante de uma “Constituição Cidadã”. 

vi. O que muda neste “Novo Brasil”? 

 

CCaappííttuulloo  IIII  ((AA  eessttrreeiittaa  rreellaaççããoo  eennttrree  oo  ““ppooddeerr  ssiimmbbóólliiccoo””  ee  oo  

““ppooddeerr  ppoollííttiiccoo””))  
 

i. Uma relação tão antiga quanto o Homem.  

ii. Os conceitos que costuram os processos. 

iii. A construção dos símbolos nacionais. 

iv. A formação das almas brasileiras.  

v. Uma frágil noção de cidadania como resposta. 

 

CCaappííttuulloo  IIIIII  ((AA  aannáálliissee  ddoo  ccoorrppuuss  ddaa  ppeessqquuiissaa::  aa  rreevviissttaa  VVeejjaa  ee  oo  

mmooddeelloo  ddee  mmooddeerrnniiddaaddee  ddee  CCoolllloorr  ee  ddoo  EEssttaaddoo  bbrraassiilleeiirroo))  
 

i. Especificações metodológicas. 

ii. Delimitação teórica: o enlace entre as teorias de comunicação de massa e a construção 

simbólica. 

iii. CR-P: um conceito particular para a pesquisa. 

iv. O perfil do veículo revista e a criação de Veja. 

v. A análise do corpus. 

a)  CR-P: um espaço a ser ocupado. 

 Collor ocupa um lugar histórico: 

 A modernidade versus a antigüidade: 

 Contra “tudo que está ai”: 

 “Bom” e “moderno” é um Estado liberal: 

 A hipótese Lula - medo do que pode acontecer: 

 

b. Agenda-setting: um nome na pauta do dia. 

 O Collor do já ganhou não tem problemas com a TV. 

 Com o apoio da Globo. 

 

c. Espiral do silêncio: uma opinião a ser construída. 

 A dicotomia da opinião pública final. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO::  
 

Este trabalho iniciou-se como uma pesquisa vinculada ao CNPq pelo programa de 

bolsas de Iniciação à Pesquisa (SIPIBIC) da Universidade Federal do Ceará, no ano 2000. Desde 

então, o esboço dentro do projeto inicial desenvolvido pelo professor Ms. Ricardo Jorge de 

Lucena Lucas, intitulado “Teorias da Comunicação: um campo várias visões”, ganhou corpo e 

desprendeu-se na presente pesquisa: “O Papel da Imprensa na Reforma do Estado Brasileiro - o 

caso Collor”. 

A idéia inicial era focalizar a atuação da imprensa na sociedade contemporânea 

brasileira, dentro do contexto da globalização. A partir de então, surgiu a questão do símbolo e a 

necessidade de estudarmos a construção simbólica dentro da formação histórica brasileira (2
º
 

Capítulo). Através do panorama resconstitutivo feito, podemos perceber a diferença entre o 

Estado clássico europeu e o Estado brasileiro. Em nosso país, a estrutura estatal transportou-se da 

Metrópole até aqui, impondo-se sobre uma idéia de formação social posterior. Assim, claramente, 

percebemos como há uma frágil noção de cidadania brasileira. Fato que facilitou a criação e 

difusão de símbolos nacionais, muitos ainda presentes nos dias atuais. 

Esta visão histórica foi de suma importância para atentarmos aos “elementos 

permanentes” do Cenário de Representação Político nacional. Percebemos o vácuo, o espaço de 

“sentidos preexistentes” nos quais os símbolos políticos se inserem. Foi, justamente, esse 

conceito de CR-P que arrematou (dando ênfase à questão simbólica) um trajeto em que 

utilizamos as teorias do agenda-setting e da espiral do silêncio como suporte teórico do nosso 

objeto de estudo: “O Papel da Imprensa na Reforma do Estado Brasileiro” (3
º
 Capítulo). Neste 

ponto, delimitamos um lapso temporal (eleição de 1989 – de agosto a dezembro daquele ano) e 

um corpus a ser estudado (a imprensa segundo a análise de discurso contido na revista “Veja”, no 

período já mencionado). 

Desta forma, por intermédio de um trajeto histórico, de uma contextualização pontual 

(década de 80 – 1
º
 Capítulo) e da tríade teórica (CR-P, agendamento e espiral) fomos à análise de 

nosso objeto através do recorte de frases, textos, expressões e unidades léxicas que confirmassem 

a hipótese de fabricação de símbolos políticos (a persona de Collor), dentro de um locus histórico 

(elementos transitórios e permanentes do CR-P), e de uma idéia de Estado “moderno” e “jovem” 
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análoga a Collor. Ou seja, a criação de um candidato hegemônico estava vinculada à propagação 

de uma visão estatal, conforme os ditames da Globalização (contexto internacional emergente no 

final da década de 80), de uma máquina “liberalizante”, “privatizada” e, por conseguinte, 

“eficiente”. 

Assim, confirmamos nossa hipótese. Porém, também descobrimos que a mídia por si 

só (agendamento e espiral) não é capaz de “fabricar” um candidato ou uma nova idéia político-

administrativa. Ela é ponto basilar, mas sua viabilização só acontece quando há um espaço no 

campo do imaginário para isso (ver Conclusão). 

Desta forma, o Brasil do final dos anos 80 tinha todas as caraterísticas para aceitar um 

herói salvacionista tipificado por Collor e aderir às idéias de uma economia liberal que já vinham 

sendo colocadas e cobradas internacionalmente dos países que desejassem suas inserções nos 

Blocos Econômicos. Ou seja, aquela realidade material precisava de uma outra, a subjetiva, que a 

justificasse. Foi isso que “Veja” ajudou a difundir: um homem que pregava mudanças há muito 

ansiadas e mostrava-se com um arquétipo também já bastante conhecido de nosso povo. Eis a 

grande questão, uma mensagem que não só mostre-se racional, mas que perpasse a estrutura 

visível e chegue ao coração das pessoas.  

Devido à abrangência do tema proposto, esse estudo não se esgota no presente 

trabalho. Aqui, destacamos vários pontos pertinentes à política, à mídia e à simbologia. Contudo, 

há espaço para outros olhares na grande teia que envolve a imprensa e seu papel dentro da 

democracia contemporânea.  Portanto, consideramos pertinentes todos os pontos aqui colocados, 

esperamos que esta leitura sirva para despertar a atenção sobre o imenso terreno do simbólico e  

abra espaço para os inúmeros questionamentos que sempre nos cabem.  
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CCaappííttuulloo  II    
CCoonntteexxttuuaalliizzaaççããoo::  UUmm  BBrraassiill  jjoovveemm  ee  mmooddeerrnnoo  

 

ii..  OO  eessttaabbeelleecciimmeennttoo  ddee  uummaa  nnoovvaa  oorrddeemm  mmuunnddiiaall..    

 

A década de 80 marca um período de significativa reformulação da ordem político-

econômica mundial. Os últimos anos dessa década puseram fim a um sistema de proteção social 

adotado pelos países da chamada industrialização clássica após a Segunda Guerra Mundial. Era o 

fim do chamado “Wellfare State” e o início da dita Globalização (termo de origem inglesa, 

cunhado nas grandes escolas norte americanas de administração). O processo de interação global 

é aqui definido segundo as palavras de Renato Ortiz em “Mundialização e Cultura”: “Se 

entendermos por Globalização da tecnologia e da economia como a internacionalização das 

trocas, de produtos e de conhecimento, evidentemente não estamos diante de um fato original. O 

mesmo pode ser dito quando falamos da mundialização de empresas nacionais que operam em 

escala internacional. Por isso, os economistas começam a estabelecer uma distinção entre 

Globalização e Internacionalização. Embora, sejam usados muitas vezes como sendo 

intercambiáveis, esses termos não são sinônimos. Internacionalização se refere simplesmente ao 

aumento da extensão geográfica das atividades econômicas através das fronteiras nacionais; 

isso não é um fenômeno novo. A Globalização da atividade econômica é qualitativamente 

diferente. Ela é uma forma mais avançada e complexa da Internacionalização, implicando um 

certo grau de interação funcional entre as atividades econômicas dispersas. O conceito se 

aplica, portanto, à produção, à distribuição e ao consumo de bens e serviços, organizados a 

partir de uma estratégia mundial, e voltada para um mercado mundial. Ele corresponde a um 

nível e uma complexidade da história econômica, no qual as partes, antes internacionais 

fundem-se agora numa mesma síntese: o mercado mundial” (1994, págs. 15 e 16). 

Para melhor adequar-se a essa “nova ordem mundial”, os países passaram por uma 

grande reforma interna, diminuindo as garantias do Estado do bem-estar social, criado na década 

de 40 como forma de sanar as deficiências econômicas provenientes dos anos de depressão e das 

Grandes Guerras mundiais. Assim, assegurava-se a expansão da economia e a sustentação do 

mercado com a assistência governamental. Esse sistema de garantias sociais e de controle estatal 
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dá lugar a um novo modelo de Estado que se pretende “mínimo”. O papel do governo é de agente 

regulador da ordem econômica e política, transferindo para o mercado e para a sociedade civil a 

responsabilidade sobre áreas sociais antes atreladas à administração pública como: educação, 

transporte, alimentação, saúde etc. Paul Hirst e Grahame Thompson em “Globalização em 

Questão” complementam o pensamento de Ortiz ao definirem um Estado de cunho reduzido, 

efetivamente alinhado ao novo tipo de interação global. Segundo os dois autores, o Estado 

nacional clássico mudou suas características, assumindo uma dimensão próxima das 

municipalidades ou autoridades locais, sendo uma base para novas organizações supranacionais. 

Não nos cabe fazer um juízo de valor sobre os ditames da Globalização ou do Estado mínimo, 

mas deixar claro a estreita relação entre esses dois elementos. É um governo com funções e 

estruturas reduzidas que se apresenta no patamar mundial. Apesar de haver uma ordem global, 

cada país possui suas próprias peculiaridades e passa por processos próprios de inserção no 

sistema de Blocos Econômicos. 

A interligação direta entre os mercados econômicos de várias províncias remonta à 

Idade Média, através das feiras e hansas dando origem a atual concepção de Estado Moderno. A 

primeira experiência efetiva de uma ligação em blocos ocorreu em 1834, durante a unificação 

alemã. Na ocasião, foi estipulada uma liga aduaneira intitulada Zollverein, que promovia a 

integração dos mercados provinciais, ocasionando a posterior criação da Confederação 

Germânica, base da atual Alemanha. Europa também foi palco das primeiras experiências de 

blocos comerciais na segunda metade do século XX. Essas experiências têm uma estreita ligação 

com o modelo global hodierno. Em 1951, com o Tratado de Paris, formou-se um grupo aduaneiro 

denominado CECA (Comunidade Européia do Carvão e do Aço) com o objetivo de estabelecer 

um mercado comum para os produtos siderúrgicos. O próprio estatuto da CECA já a qualificava 

como uma “comunidade supranacional”. Essa mesma denominação é utilizada em acordos 

posteriores que ampliaram os interesses continentais e semearam a atual União Européia. Em 

1957, o Tratado de Roma criava o MCE (Mercado Comum Europeu) com a adesão de países 

como Bélgica, Holanda e Luxemburgo e em cujas especificações constavam: eliminar os 

obstáculos aduaneiros e estabelecer intercâmbio de mão-de-obra entre os países membros. 

Finalmente, em 1986 o grupo já era sugestivamente chamado de Europa dos Doze. O continente 

europeu foi o pioneiro na reformulação da economia interna de seus países para melhor adequar-
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se à Globalização e atualmente é o que possui uma integração mais estruturada, inclusive com 

uma moeda comum.  

Apesar dos avanços paulatinos, também no Velho Mundo a década de 80 foi 

significativa nas mudanças que apontavam para o estabelecimento de uma nova ordem. Inúmeros 

são os símbolos desse período: Muro de Berlim, Glasnost, Perestroika... O fato é que o final dos 

anos 80 serviu de base para a mundialização do capital que se consolidou na última década do 

século XX. A Europa Ocidental saiu na frente do processo de formação dos Blocos Econômicos 

facilitada pelo alto nível da mão-de-obra, o crescimento demográfico equilibrado ou nulo, a 

experiência anterior com acordos aduaneiros e outros fatores. Com uma realidade oposta, a 

América Latina, na maioria dos casos, acabava de sair de um quadro de ditaduras militares que 

assolaram o continente durante as décadas de 60, 70 e 80. Era preciso que os países latinos 

livrassem-se das amarras do totalitarismo para poder alçar qualquer mudança de âmbito externo. 

O maior  exemplo está na criação tardia do Mercosul (composto pelo Brasil, Paraguai, Argentina 

e Uruguai), que data oficialmente de 1992. O Brasil também passou por um forte período 

ditatorial, após o qual começou sua corrida rumo a adequar-se aos preceitos globalizantes.  

Foi no período Collor (1990/1992) que o país implementou medidas liberalizantes 

como as privatizações, a quebra da reserva de mercado, a diminuição da máquina estatal etc. 

Além de medidas econômicas palpáveis a chamada “Era Collor” utilizou um forte viés simbólico 

através do uso de figuras valorativas de modernidade, juventude e competência. Com essa 

localização histórico-temporal o objetivo da monografia é estudar o papel da imprensa nesse 

contexto. Da mesma forma, nosso objetivo conduz à confirmação, ou à negação, da hipótese de 

manipulação do imaginário coletivo através da propaganda dos valores acima citados. Outro 

ponto pertinente é a própria personificação do candidato e presidente Fernando Collor às 

características de juventude e modernidade. Desta forma, estabelecemos uma metodologia e um 

cronograma que nos permitiram criar uma base teórica firme e uma boa contextualização 

histórica para servir de suporte ao objeto de estudo. 

 

iiii..  OOss  ddiiffíícceeiiss  mmoommeennttooss  ddee  aabbeerrttuurraa  ppoollííttiiccaa  xx  ccrriissee  eeccoonnôômmiiccaa..  

 

O Brasil da década de 80 caminhava rumo à liberdade política e econômica. Esta 

trajetória, nem sempre linear, desenhava um cenário bastante representativo das mudanças 
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históricas que estavam por vir. O início daqueles anos já trazia consigo a responsabilidade da 

transição de um regime ditatorial para um democrático. O último governo militar, do general 

João Batista Figueiredo, foi marcado pela convivência de dois pontos controversos: a ampliação 

da abertura política e o aprofundamento da crise econômica. Este quadro, aliado ao contexto de 

flexibilidade da Guerra Fria, demonstrava o desgaste da opção autoritária até mesmo nos círculos 

de poder. O fim do chamado “milagre econômico”, a segunda crise do petróleo e a recessão de 

1981/83 marcaram o fim do regime militar. Paralelamente, ganhava força o desejo popular pela 

estabilidade econômica e pela abertura política. 

Um dos maiores indicadores deste desejo está nas eleições de 1982, em que os partidos 

de oposição tiveram uma significativa vitória nas urnas. Apesar do esfacelamento de uma 

oposição unificada com a Lei Falcão e com o chamado voto vinculado (o eleitor era forçado a 

escolher candidatos de um mesmo partido em todos os níveis de representação), o avanço da 

liberdade política foi considerável. Em novembro de 82, mais de 48 milhões de brasileiros foram 

às urnas para eleger de vereadores a governadores de estado. Estes seriam eleitos pelo voto direto 

pela primeira vez desde de 1965. O curso natural da abertura segue em 1983 com o início do 

estrondoso movimento pelas eleições “Diretas Já”, que visava alcançar a esfera federal. As 

primeiras manifestações não reuniram mais do que 10 mil pessoas. Porém, em janeiro de 84 já 

eram 50 mil em um comício feito em Curitiba e 300 mil em Belo Horizonte. Em abril do mesmo 

ano, cerca de um milhão de pessoas compareceram a manifestações na Candelária, no Rio de 

Janeiro e no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. O movimento tinha ido além das organizações 

partidárias e representava a expectativa de que a representação política autêntica pudesse sanar as 

máculas do governo militar e resolver problemas cotidianos como baixos salários, segurança, 

inflação etc. Apesar do sonho, havia uma distância entre as manifestações de rua e a pressão do 

Congresso Nacional. A eleição direta dependia de uma alteração constitucional, que deveria ser 

aprovada por dois terços dos parlamentares. Para isto, seria necessário que muitos membros do 

PDS (antiga ARENA) votassem a favor da emenda pelas “Diretas Já”, denominada Dante de 

Oliveira (nome do deputado do PMDB do Mato Grosso que a apresentou). Contudo, a pressão e a 

expectativa popular não foram suficientes. A emenda foi rejeitada, em 25 de abril de 1984, na 

Câmara dos Deputados, por apenas 22 votos de diferença. 

A partir de então, todas as expectativas das “Diretas Já” foram transportadas para 

uma possível vitória da oposição junto ao Colégio Eleitoral, nas eleições indiretas para Presidente 



 

 

15 

da República. O PMDB lançou para a disputa a figura do governador mineiro Tancredo Neves. 

Do outro lado, o PDS passava por uma cisão interna, fruto da briga entre Mário Andreazza e 

Paulo Maluf nas prévias pela indicação partidária. O mal-estar causado pela querela fez com que 

o vice-presidente Aureliano Chaves comandasse uma dissidência no PDS, à qual veio se juntar 

José Sarney (agredido verbalmente por malufistas durante a campanha) numa chapa coligada. Em 

julho de 1984 formalizou-se a Frente Liberal, congregando os mais expressivos chefes políticos 

do PDS, então dispostos a apoiar a candidatura de Tancredo Neves. O acordo entre o PMDB e a 

Frente Liberal deu origem à Aliança Democrática, que se expressava na candidatura de Tancredo 

à presidência e de Sarney à vice-presidência. Essa junção entre partidos de origem tão distinta, 

PMDB (antigo MDB) e PSD (antiga ARENA), levou a um certo mal-estar entre os setores mais 

ortodoxos da oposição, mas garantiu a vitória de Tancredo no Colégio Eleitoral, batendo 

facilmente Maluf por 480 a 180 votos. O fato é que os conchavos eleitorais e um “golpe” do 

destino fomentaram um futuro inesperado. Tancredo acabou se tornando o depositário da 

esperança popular, o arquétipo do “Grande Pai” que conduziria e salvaria o Brasil nos difíceis 

momentos de transição política e econômica.  

 

iiiiii..  OOnnddee  eessttáá  oo  ““GGrraannddee  PPaaii””??  

 

Afora todas as teorias conspiratórias geradas pelo evento, pode-se dizer que as coisas 

não saíram como o planejado. No dia 14 de março de 1985, um dia antes de sua posse, o 

presidente eleito foi submetido, às pressas, a uma operação no Hospital de Base de Brasília. As 

complicações pós-operatórias levaram o presidente outras vezes à mesa de operação, sofrendo um 

total de sete intervenções cirúrgicas. Depois de 39 dias internado, Tancredo faleceu em 21 de 

abril de 1985 (simbólica data da morte de Tiradentes), no Instituto do Coração em São Paulo, 

para onde havia sido transferido. Segundo os historiadores Luiz Koshiba e Denise Manz, em 

“História do Brasil”, ironicamente a “Nova” República que Tancredo batizaria com seu mandato 

acabou tendo como seu primeiro presidente José Sarney. O mesmo político que, em abril de 

1984, comandara a rejeição da emenda pelas “Diretas Já”. Era no mínimo estranho que o slogan 

“Muda Brasil” fosse concretizado por alguém oriundo do Regime Militar. O fato é que a morte de 

Tancredo causou uma imensa comoção popular. Multidões foram às ruas demonstrar seu luto 
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após dias de agonia hospitalar, entre boletins oficiais e especulações de toda ordem. A despeito 

de qualquer concordância com juízo de valor feito pelo historiador à figura de Tancredo, é 

bastante salutar observarmos como Boris Fausto ratifica a sensação de perda pessoal sentida 

pelos brasileiros ao escrever em “História do Brasil”: “Uma parte das manifestações resultava da 

comoção provocada pela morte de um presidente, ainda mais em condições tão dolorosas, mais 

havia também a sensação de que o país perdera uma figura política importante, em um momento 

delicado. Essa sensação tinha muito fundamento. Tancredo possuía algumas qualidades raras no 

mundo político: honestidade, equilíbrio, coerência de posições.” (1995, pág. 515). Este cenário 

sentimental positivado em livros demonstra claramente uma grande lacuna do imaginário 

popular. Este vazio causado pela perda do arquétipo do “Grande Pai” foi utilizada por Collor 

durante sua campanha. Afinal, a idéia e a função de “Salvador da Pátria” deveriam ser assumidas 

à posteriori. Em “Fernando Collor: o discurso messiânico e o clamor ao sagrado” Olga Tavares 

utiliza as referências de Josildeth Consorte e Márcia Costa ao afirmar que: “Elementos do 

discurso messiânico de Fernando Collor de Mello já vinham sendo articulados desde a década 

de 80, quando Tancredo Neves foi ungido ao posto de Salvador da Pátria e sua morte reforçou o 

anseio popular por um messias: sua doença, sua morte e seu enterro tiveram caráter de Via 

Sacra, de peregrinação religiosa. Mas o imaginário brasileiro foi, então, frustrado. Collor de 

Mello percebeu essa lacuna no ideal coletivo e assumiu as responsabilidades que Tancredo 

Neves não pudera cumprir.” (1998, pág. 14).  

 

iivv..  AAnnooss  ddee  ttuurrbbuullêênncciiaa  eeccoonnôômmiiccaa..    

 

José Sarney assumiu não só a presidência da República como também uma enorme 

expectativa em relação aos rumos  econômicos e sociais do país. Se a conclusão da abertura 

política já era uma missão delicada, a resolução dos problemas econômicos pareciam quase 

impossíveis. Um agravante inicial foi a própria equipe ministerial, que havia sido escolhida por 

Tancredo Neves. Francisco Dornelles, sobrinho de Tancredo, ocupava a pasta da Fazenda e era 

ligado a Delfim Neto, o que desagradava a uma grande fatia do PMDB. Esse incômodo aliado a 

uma disputa interna com João Sayad, ministro do Planejamento, fez Dornelles cair e abriu espaço 

para uma nova turma de economistas provenientes da Universidade Estadual de Campinas 
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(UNICAMP) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). Encabeçando a 

trupi, estava o empresário paulista e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), Dílson Funaro. Quando a equipe de Funaro assumiu o ministério 

da Fazenda a situação mostrava-se bastante difícil. Sarney não conseguia capitalizar créditos 

junto à população e o desarranjo econômico era seu calcanhar de Aquiles. Em janeiro de 1986, a 

inflação chegou a 17,5% e se falava abertamente nos riscos de uma hiperinflação.  

Havia um claro desajuste nas contas do governo, que gastava mais do arrecadava e 

herdara algumas mazelas do engessado Estado Militar. Uma política austera de controle 

orçamentário e uma conseqüente recessão pareciam um veneno ao, então, frágil governo Sarney. 

A necessidade de resolver a crise econômica sem grandes transtornos aos cofres públicos e com 

um forte apelo social parecia encaixar-se perfeitamente à linha de Funaro. Em bom “economês”, 

o argumento central da nova equipe consistia em afirmar que, em uma economia indexada como 

a do Brasil, a inflação passada ficava embutida na futura, como uma espécie de inflação inercial. 

A indexação da economia significava que os preços das mercadorias e serviços variam de acordo 

com um índice de inflação e não segundo as regras de oferta e de procura. Desse modo, se em um 

determinado mês – digamos janeiro – apurou-se uma inflação de 20%, os vários agentes 

econômicos trabalham com a expectativa de que haveria pelo menos a mesma taxa de inflação 

em fevereiro e já repassam os aumentos aos produtos. Estaria assim formado um círculo vicioso, 

do qual só seria possível sair quebrando-se o mecanismo da indexação. A quebra só poderia ser 

eficaz através do fim da correção monetária, com o estabelecimento de uma nova e forte moeda 

que substituiria o desgastado cruzeiro.  

Assim, em 28 de fevereiro de 1986, nasce o famoso Plano Cruzado (Decreto-lei 

2.284). O plano visava estabilizar a encomia através das seguintes medidas: (1) congelamento dos 

preços finais dos produtos, (2) congelamento seguindo-se a um reajuste que fixou novos salários 

reais com base na média dos seis meses anteriores (cerca de 15% para o salário mínimo), (3) 

aplicação da mesma fórmula aos aluguéis e às hipotecas (sem o reajuste repassado aos salários), 

(4) um sistema de reajuste salarial que assegurava um aumento automático a cada vez que o 

índice de preços ao consumidor tivesse aumentado 20% em relação ao ajuste anterior ou a partir 

da data base de cada categoria trabalhista (o que ficou conhecido como gatilho salarial), (5) 

proibição de cláusulas de indexação em contratos com menos de um ano e (6) criação de uma 

nova moeda, o cruzado, que substituiria o antigo cruzeiro (Cz$ 1 sendo igual a Cr$1.000, 00).  
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Trocando em miúdos, todas estas medidas visavam debelar o problema da inflação e 

deixar como brinde ações populistas que atingissem a opinião pública. Então, Sarney foi à rede 

nacional de transmissão televisiva e radiofônica convocar “os brasileiros e as brasileiras” a 

colaborarem na execução do plano e travarem uma verdadeira guerra contra a inflação. Em 

“História da Sociedade Brasileira”, Chico Alencar, Lúcia Carpi e Marcus Venício Ribeiro 

afirmam que: “De enorme apelo popular, o congelamento de preços foi defendido por milhares 

de pessoas comuns pelo Brasil afora. Munidos com tabelas da SUNAB (Superintendência 

Nacional de Abastecimento e Preços), homens e mulheres – logo chamados de ‘fiscais do 

Sarney’ – denunciavam lojas e supermercados que aumentavam ilegalmente os preços. O clima 

era de euforia, alimentado pelo apoio dado ao Plano por parte dos grandes meios de 

comunicação.” (1996, pág. 428). A imagem de uma nova moeda revitalizada e o congelamento 

de preços tiveram bastante eco na população em geral. O plano não só tinha apelativos a uma 

“mudança geral”, como também causou, em um primeiro momento, reflexos reais no poder 

aquisitivo das pessoas. Isso deveu-se ao fato de que os preços dos produtos e serviços foram 

congelados assim como estavam e os salários tiveram reajustes que variavam de 8 a 15%. Ou 

seja, este ganho real logo reverteu-se em consumo. Muitos economistas afirmam que a própria 

fórmula do Plano Cruzado trazia em si o germe de sua destruição. Luiz Koshiba e Denise Manz 

afirmam que: “Para uma sociedade que convivia com uma inflação crônica, o congelamento 

trouxe duas conseqüências imediatas: a explosão do consumo e o desestímulo à poupança, cujo 

rendimento passou a ser de 0,5% ao mês ou 6% ao ano. A explosão do consumo, por sua vez, 

trouxe dois problemas: o desabastecimento (falta de  mercadoria) e a cobrança de ágio (preço 

acima da tabela oficial). O ágio nada mais era do que o retorno disfarçado da inflação.” 

(op.cit., 1996, pág. 361).  

Os avanços do Plano Cruzado, que nos primeiros seis meses levaram o país a uma 

inimaginável deflação (- 0,6% em abril) começavam a mostrar arranhões em julho de 86. Havia 

um desequilíbrio entre a oferta e a procura, que levou à aplicação de ágio, seguindo-se de um 

verdadeiro sumiço dos produtos mais procurados das prateleiras. No mesmo mês, o governo 

lança uma série de medidas que ficaram conhecidas como “Cruzadinho”, a fim de sanar as 

deficiências do plano original. Ele atingia principalmente o consumo da classe média, pois 

instituía um empréstimo compulsório na compra de carros, gasolina, álcool, dólares para viagem 

e passagens aéreas para o exterior. Todas estas medidas de freio não conseguiram resolver a 
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questão. O consumo exacerbado iria atingir não só o mercado interno (que não produzia o 

suficiente para atender a demanda) como também proporcionar uma onda de importações (com 

um tamanho relativamente grande e significativo impacto sobre a indústria nacional, uma vez que 

o país vivia sob o sistema de reserva de mercado), ou seja, uma bomba relógio que iria explodir 

nos próximos anos sob a forma do déficit público (balança comercial desfavorável, mais 

importações que exportações). Em novembro de 86, o Plano Cruzado já estava totalmente falido, 

mas isso não era completamente perceptível ao grande público. Tanto que, nas eleições daquele 

mês o PMDB ainda conseguiu uma considerável vitória nas urnas. Porém, logo o problema 

tomaria sua dimensão real e 20 de janeiro de 1987, Dilson Funaro, foi forçado a declarar a 

moratória (suspensão do pagamento de juros da dívida externa). O mal-estar instalado levou o 

governo a sacar uma nova tentativa de contornar as coisas. Lançava-se o Plano Cruzado II, que 

nada tinha de inovador, apenas tentavam corrigir desvios de seu antecessor. As medidas básicas 

consistiam na liberação de alguns produtos do congelamento, na elevação de 80% nos preços dos 

automóveis, no aumento das tarifas de energia elétrica, água, telefone etc. O esforço foi em vão, a 

inflação que em 86 chegou a ser negativa, em abril de 87 batia a casa dos 15%. O chamado 

gatilho salarial começou a ser disparado continuamente, o que agravou mais o quadro. Incapaz de 

solucionar o problema, o ministro Dílson Funaro demitiu-se no dia 26 de abril. Na substituição ao 

posto estava o empresário e economista Luís Carlos Bresser Pereira. 

Em julho de 87 a inflação chegou a 26% e entrou em cena o chamado Plano Bresser. 

Com ele foi estabelecido o fim do gatilho, um novo congelamento, a retomada de negociação 

com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o conseqüente fim da moratória. Seguia-se o clima 

de instabilidade, o país parecia viver um jogo de estica e puxa mensal. No começo de 1988, 

Bresser dá lugar a Mailson da Nóbrega. Com uma população ressabiada de tantos “choques” 

econômicos, Mailson dá vazão a uma política prosaica, citada em algumas bibliografias como 

“feijão com arroz”. De mãos atadas pelo fracasso econômico, o governo Sarney foca sua atenção 

nos trabalhos da Constituinte e na tentativa de conseguir um ano a mais para o seu mandato. É 

nessa época que o slogan “Tudo pelo social” é lançado em detrimento das ferrenhas disputas 

políticas e transformações pelas quais o Brasil passava. Nos anos seguintes o descrédito em 

relação ao governo brasileiro aumentava. A última tentativa da equipe econômica em sustentar 

um padrão mínimo de calmaria econômica fracassou. O ano de 1989 termina com o infortúnio do 

Plano Verão, que novamente força uma valorização artificial da moeda com o corte de três zeros 
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do antigo cruzado criando o cruzado novo. Enfim, o país almejava uma solução definitiva para o 

seu definhamento econômico. Wener Baer, em “A Economia Brasileira”, define o quadro geral: 

“O problema dos anos 80 foi o gradual declínio da credibilidade do governo junto ao público, ou 

seja, havia uma dúvida crescente quanto à capacidade do governo em pagar os juros da dívida e, 

subseqüentemente, o principal. Essa gradual perda de credibilidade exigiu a redução dos prazos 

de financiamento, atingindo um ponto em que a maior parte da dívida estava sendo financiada 

através do overnight – transação financeira de alto risco e lucratividade, com indexação diária – 

com taxas de juros cada vez mais alta. Essas elevadas taxas de juros, associadas ao grande 

estoque da dívida, aumentaram significativamente os gastos do governo, cuja parcela no total de 

gastos cresceu rapidamente. Isso criou um círculo vicioso: dívida-déficit-dívida.” (1996, págs. 

211 e 212). Estes vácuos econômicos, sociais e políticos aguardavam uma solução redentora, 

cujo foco estava naturalmente direcionado para a sucessão presidencial.  

 

vv..  OOss  rruummooss  ddoo  ppaaííss  ddiiaannttee  ddee  uummaa  ““CCoonnssttiittuuiiççããoo  CCiiddaaddãã””..    

 

Os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte começaram no dia 1
º
 de fevereiro 

de 1987. Mais do que fiar e tecer normas legais, a Constituição de 1988 tinha a grandiosa missão 

de suplantar de vez o ordenamento jurídico oriundo da Ditadura Militar (a Carta Magna 

outorgada em 1967). Com isso, todas as atenções e as esperanças do país voltaram-se para a sua 

elaboração. Era comum um resumo dos trabalhos Constituintes nas edições dos jornais impressos 

e televisivos. Não obstante todos os holofotes, o início dos trabalhos Constituintes já trazia 

algumas peculiaridades. Ao contrário do costumeiro, reverteu-se a ordem quando não elegemos 

uma Assembléia Constituinte especialmente para esse fim e sim elegemos uma espécie de 

Congresso “com poderes Constituintes”. Na prática, os congressistas permaneceriam após o 

término da redação constitucional, sem a necessidade de disputar novas eleições para isso. O 

tema gerou muita polêmica, mas não foi o único. No mote da Constituição também eram 

questionados qual o melhor sistema (parlamentarista ou presidencialista) e qual a melhor forma 

(monarquista ou republicana) de governo ( o que foi posteriormente decidido em um plebiscito na 

simbólica data de 7 de setembro de 1993). Outra questão polêmica era da duração do mandato 

presidencial. O general Figueiredo havia governado por seis anos e Sarney defendia, em causa 
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própria, um mandato de mesma duração. O que acabou conseguindo graças às concessões de 

estações de rádio e de televisão dadas a certos grupos de apoio. A falta de um plano inicial que 

gerisse a Constituição foi logo refletido no seu extenso período de feitura, que durou  quase dois 

anos, encerrando-se no dia 5 de outubro de 1988.  

Em “História das Sociedades Brasileiras” os autores colocam que o grande avanço 

esteve na possibilidade de apresentação de propostas populares à elaboração do texto 

constitucional. Isto causou grande mobilização popular, resultando em cerca de 15 milhões de 

assinaturas em mais de 50 emendas populares ao texto básico. Boris Fausto afirma que: “Com 

todos os seus defeitos, a Constituição de 1988 refletiu o avanço ocorrido no país especialmente 

na área da extensão de direitos sociais e políticos aos cidadãos em geral e às minorias. Entre 

outros avanços, reconheceu-se a existência de direitos e deveres coletivos, além dos individuais. 

A partir daí, a dificuldade de impetrar mandado de segurança contra autoridade pública para 

proteger o direito líquido. Isto foi estendido aos partidos políticos com representação no 

Congresso e às organizações sindicais. (...) No que diz respeito às minorias, um capítulo inteiro 

da Constituição reconheceu aos índios ‘sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.’.” (op.cit., 

1995, pág. 525). Além destes, a Constituição refletiu vários avanços sociais que haviam ocorrido 

desde a década de 60. Ela garantiu o reconhecimento de filhos fora do casamento, acabou com o 

concubinato, estabeleceu o fim da discriminação por raça, cor, sexo, idade e estado civil, criou 

garantias de preservação ambiental etc. Por outro lado, ela também manteve certas garantias 

como a estabilidade do emprego público e o monopólio estatal do petróleo. Não nos cabe aqui 

enumerar as mudanças legais, mas observar como a nova Carta Magna demonstrava o anseio 

brasileiro por mudança. Apesar de ainda haver resquícios de um certo protecionismo (típico do 

governo militar e proveniente da ação de lobbying dos grandes interesses), o panorama era de 

mudanças ideológicas e normativas. O quadro das transformações era sintomático. Afinal, a 

chamada Constituição Cidadã abriu espaço para uma sociedade que estava mudando, os direitos 

coletivos e difusos foram amplamente reconhecidos. No que a Constituição pareceu 

conservadora, como na questão das estatais, as emendas futuras tratariam de ajustar (nas 

tentativas de revisão constitucional que duraram até 1994, na figura das reformas constitucionais 

fechadas em bloco e nas emendas constitucionais que ocorrem cotidianamente). O fato é que o 
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novo ordenamento jurídico brasileiro preconizava uma abertura política jamais vista desde os 

anos de Juscelino Kubitschek.  

 

vvii..  OO  qquuee  mmuuddaa  nneessttee  ““NNoovvoo  BBrraassiill””??    

 

Toda a contextualização histórica aqui colocada servi-nos como recorte da época no 

qual nosso objeto está inserido. É impossível verificarmos o tema proposto no título desta 

monografia, ou seja, “O Papel da Imprensa na Reforma do Estado Brasileiro: O Caso Collor” sem 

adentramos no lapso temporal que explica a tal “reforma”. A palavra denota a mudança de uma 

estrutura estatal à outra. No decorrer da contextualização, já explanamos certos pontos desta 

transição de um país recém saído de uma Ditadura Militar para um Estado Democrático de fato e 

de direito. O Brasil passava por uma série de mudanças que preconizavam a abertura política, o 

poder do voto e a primeira eleição direta para presidente da República em 39 anos.  

Desta forma, abrimos um espaço nesta seção para fazermos um quadro demonstrativo 

das transformações brasileiras antes e depois da abertura política. Alguns pontos são 

significativos para compreendermos os novos anseios que se estabeleciam. Havia claras 

mudanças estruturais que, de certa forma, justificavam a reforma estatal pretendida. Segundo 

Boris Fausto, em obra já citada, a população brasileira começou os anos 60 com cerca de 52 

milhões de pessoas e fechou os anos 80 com 146 milhões. Apesar do aumento do índice de 

envelhecimento, que era de 6,4% em 1960 e passou a ser de 10,5% em 1980, tratava-se de uma 

população essencialmente jovem, pois quase a metade dela (49, 6%) tinha menos de 20 anos. No 

tocante à urbanização, o índice que já teve o tímido número de 16% em 1940, chegou a 51,5% 

em 1980. Em linhas gerais, ao longo do período 1950-80, houve um declínio dos ramos 

tradicionais da indústria brasileira, especialmente dos bens não duráveis. Por outro lado, 

cresceram o consumo de bens duráveis (provenientes da indústria nacional, especialmente a 

automobilística) e uma significativa expansão do setor de serviços. A educação sofreu uma 

ampliação nos seus índices, mas a maioria no nível superior. Segundo os dados oficiais da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) o nível educacional cresceu 31% na pós-

graduação, 12% na universidade, 11% no 2
º
 grau e apenas 4% no 1

º
 grau. A expectativa de vida 

cresceu significativamente neste período, saindo de 45 para 60 anos. A informação que mais 
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indica que as mudanças não atingiram igualitariamente toda a população está em dados do 

próprio Banco Mundial que coloca o Brasil, em 1989, como um dos países de renda per capta 

(divisão da renda total do país por seu número de habitantes) média na lista da instituição. O 

número de cerca de 2.540 dólares de renda per capta escondem a desigualdade de outros 

números do mesmo Banco Mundial que mostra os 50% mais pobres da população se apropriavam 

de apenas 13,6% da renda total do país, enquanto os 10% mais ricos ficavam com 46,2% dessa 

renda.  

Todas as questões expostas mostram como o Brasil que chegou até os anos 80 era 

bastante diverso do que iniciou a Ditadura Militar. Os indicadores sociais, a taxa populacional e 

outros são apenas pontos referenciais de exemplos mais contundentes das mudanças estipuladas. 

O governo Collor (1990-1992) foi o grande catalisador de uma série de transformações que já 

mostravam seus sinais. Uma das grandes alterações sofridas nesta transição para o Regime 

Democrático esta na participação do governo na economia através das empresas estatais. Wener 

Baer, em “A Economia Brasileira”, aponta vários itens específicos de um Estado que se pretendia 

“mínimo” e as razões pelo desinteresse nas estatais. Segundo dados do autor, um levantamento 

feito em 1985 entre as 8.094 maiores sociedades anônimas mostrou que mais de 48% de seus 

ativos líquidos pertenciam a empresas públicas, 43% a empresas privadas brasileiras e apenas 9% 

a multinacionais. Até o início dos anos 90 o Estado era fortemente representado nos setores de 

produtos de metal e químicos. Na indústria siderúrgica, as empresas estatais como a Companhia 

Siderúrgica Nacional, Usiminas e Cosipa e outras eram responsáveis por cerca de dois terços do 

faturamento no setor. A Petrobrás dominava as explorações e o refino de petróleo e aumentava 

progressivamente sua participação na distribuição da gasolina. As estatais também 

predominavam na área de serviços públicos como telefonia, abastecimento de água e energia etc. 

No entanto, Baer observa que desde a década de 80 a lucratividade das empresas não era tão 

favorável. O economista justifica o mau resultado: “Com o desenvolvimento da crise provocada 

pela dívida e a explosão inflacionária no final dessa década, o governo brasileiro utilizou as 

empresas públicas como ferramentas de políticas macroeconômicas e os preços de seus produtos 

eram usados como instrumentos de controle das taxas de inflação em ascensão. (...) Esses fatores 

colocaram as empresas do governo, endividadas, numa situação financeira precária quando as 

taxas de juros internacionais começaram a subir bruscamente.” (op.cit , 1996, págs. 269 e 270) 
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Baer continua sua explicação do processo que levou à privatização como a melhor 

solução para a crise das estatais. Segundo ele, já nos anos 70 havia um movimento em direção à 

privatização devido à disputa entre empresas públicas e privadas pelo “já escasso” capital interno. 

A primeira tentativa de controlar a expansão das empresas estatais brasileiras ocorreu em 1979 

com a criação do Programa nacional de Desburocratização e com a Secretaria Especial para 

Controle de Empresas Estatais (SEST). Estes primeiros passos não alavancaram as privatizações, 

apenas aumentaram o poderio do Estado em usar as empresas como instrumentos de políticas 

macroeconômicas. Em 1981, outra tentativa com a Comissão Especial de Desestatização 

estabelecia 140 empresas privatizáveis e recomendou a venda de 50 em um futuro próximo. 

Dessas, 20 foram vendidas entre 81 e 84, arrecadando um total de US$ 190 milhões. Muitas delas 

representavam um processo de reprivatização, visto que a maioria, à beira da falência, havia 

caído nas mãos do Banco de Desenvolvimento do governo (BNDES) que, então, reorganizou-as 

com a intenção de revendê-las ao setor privado. Na Segunda metade dos anos 80, a administração 

Sarney deu certo apoio às privatizações, mas não houve um esforço em tornar o processo 

ostensivo, como um programa sólido. Baer afirma que de 1985 até 1990, 18 empresas foram 

privatizadas, gerando uma receita de US$ 533 milhões para o governo. A maioria era de firmas 

relativamente pequenas que haviam sido revitalizadas pelo BNDES. O número e o porte das 

empresas privatizáveis saltaram drasticamente após o final da década de 80. No início do governo 

Collor as regras eram mais duras: restringiam a venda em leilões públicos, a participação 

estrangeira estava limitada a 40% do capital com direito a voto e estabelecia o desconto máximo 

para a conversão das dívidas das empresas em 25%. A partir de 1992, algumas dessas restrições 

foram modificadas: o capital estrangeiro com direito a voto de no máximo 40% poderia ser 

mudado depois da realização dos leilões, a exigência sobre a venda de ações e a remessa de 

lucros, permitida somente depois de dois anos foi eliminada e a permanência de 12 anos do 

capital no país foi reduzida para seis. Paralelamente, foram criadas as Agências Reguladoras para 

controlar a prestação de serviços de utilidade pública e a abertura de mercada para as chamadas 

empresas espelhos, que atuariam como concorrentes diretas das empresas privatizadas. 

Além das miudezas do processo, Baer deixa claro que as privatizações são apenas um 

fator de um Estado que pretende-se mínimo, dentro dos ditames da Globalização: “O programa 

de privatizações da gestão Collor, introduzido em 14 de abril de 1990, logo após a posse do 

novo presidente (15 de março de 1990), provou Ter dimensões muito maiores do que os 
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programas anteriores. O governo não só estava planejando privatizar grandes empresas 

estatais, como o processo de privatização era encarado como parte integrante de um programa 

que pretendia modernizar a economia brasileira por meio de um processo geral de 

liberalização.” (op.cit, 1996, pág. 272) 
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CCaappííttuulloo  IIII  
AA  eessttrreeiittaa  rreellaaççããoo  eennttrree  oo  ““ppooddeerr  ssiimmbbóólliiccoo””  ee  oo  

““ppooddeerr  ppoollííttiiccoo””..  
 

ii..  UUmmaa  rreellaaççããoo  ttããoo  aannttiiggaa  qquuaannttoo  oo  HHoommeemm..  

 

Até esta etapa nos detivemos a uma contextualização da realidade brasileira no final 

dos anos 80, especialmente no período anterior as eleições de 1989. Este mapeamento prévio dos 

aspectos políticos, sociais e econômicos do Brasil é necessário para compreendermos a situação 

de transição pela qual o país passava. Ao olharmos de forma contextualizada para aquele período 

podemos melhor entender as expectativas políticas criadas em torno de um novo líder após a 

súbita morte de Tancredo Neves. Além disso, as eleições de 1989 eram extremamente peculiares 

por diversos aspectos: era o primeiro pleito direto para o Poder Executivo federal depois de 35 

anos de Ditadura Militar, aquele sufrágio abria o precedente histórico para o voto facultativo de 

jovens entre 16 e 18 anos de idade e analfabetos, em 1989 a República completava 100 anos de 

existência (a revista “Veja” publicou em setembro daquele ano uma edição especial 

comemorativa do centenário) etc. Afora as questões materiais, o primeiro Capítulo nos situa 

dentro do lapso temporal estudado e nos ajuda a assimilarmos as expectativas políticas criadas 

em torno da pessoa de Fernando Collor de Mello e de seu plano governamental. Neste segundo 

Capítulo, nós aprofundamos a questão teórica, abrindo espaço para um panorama histórico em 

que podemos ver o caminho paralelo trilhado entre a instância material e simbólica.  

A relação entre o “poder simbólico” e o “poder político” é tão antiga quanto o 

Homem. Rudimentarmente, a partir do momento em que existe uma diferenciação de indivíduos 

em um determinado grupo, há também uma relação de poder estabelecida. As instâncias do 

simbólico e do político ganham contornos definidos ao longo da história por meio da 

complexidade das relações humanas. No entanto, desde os primórdios pode-se ver que agregado a 

qualquer patamar de poder material ou físico está uma esfera de poder subjetivo, identificado por 

meio de símbolos visíveis ou não.  

Com a chamada revolução neolítica, ou seja, a sedentarização humana com uma 
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organização comunitária do trabalho, a criação de animais e o desenvolvimento da agricultura, 

nascem às primeiras relações de poder e o tecido social enriquece-se com fibras diversas. O 

coletivismo simples dá lugar a uma organização socioeconômica, com noção de propriedade 

privada. Nos dizeres de Lewis Mumford em “A cidade na história”: "Foi à transição das aldeias 

e vilas para as cidades e destas para o nascimento dos grandes Estados. A produção de grãos 

deu origem ao celeiro, e este, por sua vez, originou a muralha de proteção. Logo foi preciso 

formar um exército para defender o celeiro. Com isso, surgiu o poder para controlar o excedente 

e a figura do administrador, ao qual cabia fixar os impostos e registrar os sacos de trigo 

produzidos. Ao mesmo tempo consolidava-se a existência do templo e do palácio. Erguiam-se 

assim os pilares de um novo mundo, bem diverso do da pré-história”. (1965, pág. 38). A citação 

acima mostra-nos como a instância material de simples “muralhas” pode transformar-se em 

“templos”. A argamassa, o tijolo e o cimento moldam construções que vão além da função prática 

da proteção para a criação de algo que representasse uma proteção simbólica, colocada no âmbito 

da representação ideal. 

No decorrer da evolução social, observamos que as relações de poder também 

ganham estruturas mais detalhadas. Vejamos o salto dado da sedentarização até as primeiras 

organizações políticas de maior complexidade, denominadas civilizações. A partir da revolução 

neolítica, cria-se uma nova organização socioeconômica dividida em duas formas principais: as 

sociedades baseadas no regime de servidão coletivista, de Estado absoluto (sociedades asiáticas), 

e as sociedades escravistas (especialmente as sociedades clássicas grega e romanas). As primeiras 

civilizações a se erguerem sob uma bem estruturada hierarquia de poder foram a egípcia e a 

mesopotâmica. Por localizarem-se numa região semi-árida, ambas cresceram territorialmente 

acompanhando o correr de rios: a primeira seguindo o Nilo e a segunda o Tigre e o Eufrates. A 

classificação histórica denomina-as "Impérios Teocráticos de Regadio". Este trinômio deixa clara 

as bases de funcionamentos dessas civilizações. Elas estavam calcadas na produção agrícola 

dependente do vigor fluvial e numa forte organização estatal, em que o poder temporal estava 

ligado à divindade exercida pelo Faraó e pelo Patesi, respectivamente. 

O que é interessante notar nesta classificação é a complexidade de fatores ligados 

pelo trinômio. Assim, vemos claramente, após o período pré-histórico, como essas civilizações 

nascentes já são compostas por múltiplos elementos: a simbologia da divindade e do poder 

político andando em paralelo às condições físicas e sociais. Tanto as sociedades asiáticas como as 
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escravistas passaram por um processo de evolução das forças produtivas, o qual estava 

diretamente ligado à complexidade das relações políticas e simbólicas que se estabeleciam. 

Geralmente, as células formadoras das civilizações da Antigüidade estavam em uma organização 

primária que ocorria em nomos (reunião de comunidades das aldeias do período pré-dinástico), 

formados por clãs aparentados entre si e que veneravam o mesmo totem (um antepassado 

comum). Em paralelo ao desenvolvimento da agricultura, fez-se a necessidade do trabalho 

coletivo organizado a fim de dominar as intempéries naturais. No caso do Egito, eram as 

enchentes do rio Nilo. Daí o imenso desenvolvimento das obras hidráulicas, como os engenhosos 

sistemas de roldanas e manivelas para a irrigação. Com o objetivo de coordenar os trabalhos 

coletivos, as relações de poder foram se sofisticando. Os chefes dos nomos, chamados nomarcas, 

acumulavam a função de rei, juiz e chefe militar. O poder exercido por estas camadas e o próprio 

desenvolvimento técnico acabaram refletindo-se na produção de excedentes, nas conquistas 

militares e na necessidade de uma maior centralização. Por volta de 4000 a.C., ocorre a 

unificação territorial e política do Egito e através dela podemos ver o esboço do primeiro Estado 

das civilizações conhecidas. O culto aos antepassados, às suas lendas e à instituição da herança 

material levaram à criação de "Reis-Deuses", posteriormente denominados Faraós, descendentes 

dos monarcas. A divindade atribuída a eles dava-lhes o direito de posse e propriedade sobre todas 

as coisas, inclusive a terra. Daí nasce a obrigação da servidão coletiva praticada pelos 

camponeses e se constrói também a imensa estrutura burocrática para rotação de terras, recrutar 

mão-de-obra, arrecadar impostos, etc. Havia também a profissionalização do exército e do 

sacerdócio.  

A Mesopotâmia segue um caminho parecido, levando em conta o período histórico, 

as condições geográficas e, principalmente, a relação entre poder temporal e espiritual. As 

civilizações gregas e romanas também tiveram a complexidade da sua organização social e 

política atrelada ao desenvolvimento material, até chegarem às conhecidas façanhas 

expansionistas que difundiram, inclusive, as primeiras conceituações políticas (as definições 

originais de democracia, tirania etc.) pelo Ocidente afora. Também devemos notar como o povo 

romano evolui na representação da participação e organização política através das disputas entre 

classes. Primeiramente, temos uma sociedade dividida em Assembléias, compostas por pessoas 

de acordo com sua camada social e seu parentesco. Posteriormente, essa divisão será de acordo 

com o poder econômico, refletindo-se claramente na representação e nas instituições políticas do 
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Período Republicano (509 a 31 a.C.). A máquina estatal ganha peso e sistematização jamais 

vistos com a criação de pretores (juízes), questores (administravam as finanças e cobravam 

impostos) etc, cargos que guardam muita semelhança aos existentes na modernidade. Também o 

Direito sofistica-se, deixando de primar pela forma e tornado-se um sério regulador social. Há, 

nas leis romanas, sérias marcas dos caminhos trilhados pelos plebeus em suas conquistas, como a 

Lei Canuléia que previa o casamento entre patrícios (cidadãos romanos) e plebeus, embora, na 

prática, só ricos plebeus tivessem o usufruto desta norma. Talvez aí ensaiem-se as revoltas de 

cunho político e social tão presentes na história moderna, forjadas pelo Iluminismo, em que 

burgueses e nobres digladiam-se. 

Como podemos ver, os romanos criaram uma brutal estrutura interna para dar suporte 

às pretensões expansionistas do Império. O Estado e as leis ganham uma trabalhada 

sistematização, não só para prover as conquistas, como também para regular os conflitos internos 

entre as classes sociais. Por isso, temos no Império Romano o mais bem acabado exemplo de 

organização política e social da Antigüidade. Tanto que suas influências permanecem não 

somente na estruturação de cargos administrativos do Ocidente, mas também na legislação latina. 

O Direito Romano é o grande difusor de conceitos e regras para o Ocidente. Nele já estão 

presentes a figura do menor impúbere, do pátrio poder, do amparo e da responsabilidade estatal 

para suprir as demandas familiares e sociais. Tal influência tem seu ápice através do Código Civil 

Napoleônico de 1800, que através de leis similares garante o ordenamento jurídico após a 

Revolução Francesa. Em um efeito cascata, o código francês foi inspirador das leis portuguesas 

depois da Revolução do Porto. Este, por sua vez, foi parcialmente adaptado no atual Código Civil 

Brasileiro (uma nova codificação começará a vigorar em janeiro de 2003), datado de 1917. Esse 

exercício de raciocínio histórico serve para nos mostrar como a Era Contemporânea guarda 

valores e práticas das Civilizações Clássicas. 

Não esqueçamos que há diferenças essenciais: no caso romano, fazemos o relato de 

um Estado forte, militarista e agrário, em que, apesar de certa autonomia familiar, o indivíduo 

existe para servir ao Estado. Atualmente, num processo vindo da Revolução Burguesa, usaram 

como premissa as leis romanas, porém dando-lhes um novo conceito de cidadania. O Estado 

hodierno é tido como mantenedor do indivíduo e não o seu inverso. Para que não façamos uma 

errônea mistura de conceitos, devemos lembrar que há ressalvas sobre o uso das instituições e 

valores. José Murilo de Carvalho em sua obra “A Formação das Almas”, deixa claro esta 
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diferença ao criticar o emprego deste conceito antigo nas propostas jacobinas durante a 

Revolução Francesa: “A liberdade por eles defendida, e adotada pelos jacobinos, era aquela que 

caracterizava as repúblicas antigas de Atenas, Roma e, especialmente Esparta. Era a liberdade 

de participar coletivamente do governo, da soberania, era a liberdade de decidir na praça 

pública os negócios da República: era a liberdade do homem público. Em contraste a liberdade 

dos modernos, a que convinha aos novos tempos, era a liberdade do homem privado, a liberdade 

dos direitos de ir e vir, de propriedade, de opinião, de religião. A liberdade moderna não exclui 

o direito de participação política, mas esta se faz agora pela representação e não pelo 

envolvimento direto.” (1998, págs. 17 e 18) 

Não nos cabe, aqui, entrar em detalhes destas civilizações, porém atentar para às 

relações de poder, simbologia e organização social nos abrem portas para chegar ao nosso objeto 

específico de estudo, ou seja, o funcionamento de relações semelhantes delimitadas no Brasil 

durante o final da década de 80. Pode parecer um paradoxo ou até mesmo um viés muito extenso 

de raciocínio, porém este apanhado histórico de relações similares certamente nos ajudará a 

sedimentar os fundamentos teóricos da pesquisa.  

Queremos, fundamentalmente, demonstrar que a relação entre o “poder simbólico” e 

o “poder político” é tão antiga quanto o próprio Homem. Do menor e mais simples nomo até a 

estrutura mais avançada do Império Romano, o poder político está calcado numa instância de 

poder simbólico imaterial, seja ele ligado ou não à divindade. Embora, mudem-se os conceitos de 

cidadania, a estrutura governamental e as próprias características da sociedade, há sempre um 

paralelo entre as transformações materiais e simbólicas. Aliás, é justamente este paralelo que 

justifica as mudanças ocorridas ao longo da história. Como explicar o poder político do Faraó 

como proprietário de todas as coisas se não acrescentarmos à justificativa o seu caráter divino? 

Será possível compreender a estrutura de laços servis do feudalismo apenas através da posse da 

terra? Se lermos objetivamente a obra “O Príncipe” de Nicolau Maquiavel (1469-1527), veremos 

um compêndio prático de como anexar províncias. Porém, um olhar mais aguçado nos mostra 

que o autor gasta sua pena na criação de uma imagem de governante. Jean–Jacques Chevallier em 

“As grandes obras políticas de Maquiavel aos dias atuais” complementa nosso pensamento: 

“Dissimular, prosperar... Maquiavel, com um duplo regozijo do cínico em desnudar a natureza 

humana, e do artista em sentir-se absoluto senhor da matéria, dá então os supremos e mais 

sábios retoques a seu retrato do príncipe. Pinta a virtude do parecer, do fazer crer, da 
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hipocrisia, pinta a onipotência do resultado.”(1993, pág. 39). O trecho deixa patente a 

preocupação singular com a imagem, não só com o que está posto, mas com as entrelinhas. Neste 

caso, não há o caráter divino das sociedades asiáticas (Egito e Mesopotâmia) e nem o poder 

político baseado na Teoria do Direito Divino que ungia os reis taumaturgos apregoados por 

Jaques Bossuet (1627-1704). Porém, mesmo sem haver uma instância mística em si, há a 

instância do poder simbólico atrelado ao poder político.  

Durante toda a história, iremos acompanhar este movimento intrínseco entre essas 

duas instâncias do poder. Na maioria das vezes, o subjetivo justifica o material, dando contornos 

a uma nova estrutura social. Primeiro eram os homens mais fortes, melhores na caça e na pesca. 

Com a sedentarização, vieram os chefes das tribos e seu direito de herança. Criou-se a divisão em 

camadas sociais e uma pequena elite sobrepôs-se aos demais. Vieram as comunidades (nomos), 

as Cidades-Estados e o Estado da Antigüidade Clássica. O homem passou a relacionar-se como 

uma estrutura superior e coercitiva. À figura do chefe temporal foi agregada algum tipo de 

simbologia, geralmente uma áurea divina de chefe espiritual. Este fenômeno estende-se do Egito 

Antigo aos surtos de vaidade dos imperadores romanos. Teodósio oficializa o catolicismo como 

religião oficial do Império e dá origem à secular hegemonia católica de poder. Bárbaros, guerras, 

invasões..., Volta-se aos laços pessoais, para, doravante, rompê-los e estabelecer, um conceito 

moderno de Estado. Eram animais, filhos, escravos, servos e agora são súditos. Da prática 

bárbara do comitatus e do beneficium (o primeiro era a estreita relação de fidelidade entre o 

guerreiro e seu chefe, enquanto o segundo era uma parcela de terra dada ao guerreiro como 

retribuição dessa lealdade), forma-se a relação de suserania e vassalagem (Os nobres que cediam 

terras aos seus convivas eram denominados suseranos e aqueles que recebiam eram chamados 

vassalos. Entre eles eram assumidos compromisso de ajuda e de consultas mútuas.). Desta 

relação, forjam-se os súditos e os reis da Era Moderna. Agora, impulsionados pelo Iluminismo, já 

não eram mais súditos de um Rei, porém cidadãos de um Estado. O contrato social e os três 

poderes não só impunham uma nova ordem administrativa ao governo como também despertam 

um outro tipo de pensamento no indivíduo, desta vez, tido como participante da esfera social e da 

esfera política. A cada mudança material estabelece-se uma transformação subjetiva que a 

eqüivale e justifica.  
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iiii..  OOss  ccoonncceeiittooss  qquuee  ccoossttuurraamm  ooss  pprroocceessssooss..  

 

Toda a linha de raciocínio, exposta no item anterior, requer o cuidado de uma 

conceituação estabelecida. Assim, poderemos mostrar claramente a relação colocada no título do 

Capítulo travada entre o “poder simbólico” e o “poder político”. Em seu significado mais geral, a 

palavra “poder” designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode 

ser referida a indivíduos e a grupos humanos como a objetos ou a fenômenos naturais. Se o 

entendermos em sentido especificamente social, ou seja, na sua relação com a vida do homem em 

sociedade, o poder torna-se mais preciso, e seu espaço conceptual pode ir desde a capacidade 

geral de agir, até a capacidade do homem de determinar o comportamento do homem: o poder do 

homem sobre o homem. Assim, com tal especificação, exclui-se do nosso campo de pesquisa o 

poder que um homem possa exercer sobre si mesmo. O homem é não só o sujeito, mas também o 

objeto do poder social. Como fenômeno social, o poder estabelece-se por meio de uma relação 

entre homens, devendo acrescentar-se que se trata de uma relação triárdica. Para definir um certo 

poder, não basta especificar a pessoa ou o grupo que o detém e a pessoa ou o grupo que a ele está 

sujeito: devemos determinar também a esfera de atividade à qual o poder refere-se. A mesma 

pessoa ou o mesmo grupo pode ser submetido a vários tipos de poder relacionados com diversos 

campos. Em “Dicionário de Política”, Bobbio, Matteuci e Pasquino afirmam que “O poder não 

deriva simplesmente da posse ou do uso de certos recursos, mas também da existência de 

determinadas atitudes dos sujeitos implicados na relação. Essas atitudes dizem respeito aos 

recursos e ao seu emprego e, de maneira geral, ao poder. Entre tais atitudes, devem ser 

colocadas as percepções e as expectativas que dizem respeito ao poder. As percepções ou 

imagens sociais do poder exercem uma influência sobre os fenômenos do poder real. A imagem 

que um indivíduo ou um grupo faz da distribuição do poder, no âmbito social a que pertence, 

contribuí para determinar o seu comportamento, em relação ao poder. Neste sentido, a 

reputação do poder constitui um possível recurso do poder efetivo”. (2000, págs. 937 e 938) 

O significado clássico de “política” deriva do adjetivo pólis (politikós), que significa 

tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público e até mesmo 

sociável. Isto depreende-se do próprio conceito de pólis. Segundo H. D. Kitto, em “Os gregos”, 

chegam a atribuir à pólis uma importância maior que a do Estado Moderno: "Polis é a palavra 
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grega que traduzimos por Cidade-Estado. É má tradução, porque a Polis comum não se 

assemelhava muito a uma cidade e era muito mais do que um Estado". (1960, pág. 103). O termo 

“política”, no sentido clássico, expandiu-se graças à influência da grande obra de Aristóteles, 

intitulada Política, que é considerada como o primeiro tratado sobre a natureza, funções e 

divisões do Estado, e sobre as várias formas de Governo.  

A tipologia moderna da Ciência Política classifica três formas básicas de poder: 

econômico, ideológico e político. O primeiro é o que se vale da posse de certos bens, necessários 

ou considerados como tais, em uma situação de escassez, para induzir aqueles que não os 

possuem a manter um certo comportamento, consistente, sobretudo, na realização de um tipo de 

trabalho. Na posse dos meios de produção reside uma enorme fonte de poder para aqueles que os 

têm em relação àqueles que não os têm: o poder do chefe de uma empresa deriva da possibilidade 

que a posse ou disponibilidade dos meios de produção lhe oferece de poder comprar a força de 

trabalho em troca de um salário. O poder ideológico baseia-se na influência que as idéias 

formuladas, de um certo modo, expressas em certas circunstâncias, por uma pessoa investida de 

certa autoridade e difundida mediante certos processos, exercem sobre a conduta dos 

consociados. Finalmente, o poder político está baseado na posse dos instrumentos mediante os 

quais se exerce a força física (as armas de toda a espécie e potência): é o poder coator no sentido 

mais estrito da palavra. Vários autores são unânimes em afirmar que a coerção é o diferencial do 

poder político. 

Bobbio, Matteuci e Pasquino afirmam que “O que caracteriza o poder político é a 

exclusividade do uso da força em relação a totalidade dos grupos que atuam num determinado 

contexto social, exclusividade que é um resultado de um processo que se desenvolve em toda a 

sociedade organizada, no sentido da monopolização da posse e uso dos meios com que se pode 

exercer a coação física. (...) Não há grupo social organizado que tenha podido até hoje consentir 

a desmonopolização do poder coativo, o que significaria nada mais nada menos que o fim do 

Estado e que, como tal, constituiria um verdadeiro e autêntico salto qualitativo, à margem da 

história, para um reino sem tempo da utopia. Assim, são atribuídas ao poder político 

características que o diferenciam de toda e qualquer outra forma de poder: a exclusividade, a 

universalidade e inclusividade.” (op.cit., 2000, págs. 956 e 957).  

A relação entre o poder político e a coação pode ser extraída do conceito acima 
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citado, de alguns tratados sociológicos ou empiricamente percebido através de experiências 

cotidianas. Por exemplo: A máfia italiana instaurou-se nas lacunas em que o Estado não pode 

alcançar. Em 1870, com a unificação italiana alinhavada pelo conde de Cavour, o governo passou 

a ter que conviver com um país dividido em vários níveis de desenvolvimento econômico e com 

origens culturais não tão uníssonas. Onde a coerção estatal não chegou foram criando-se 

estruturas marginais. A máfia tomou o poder político, ainda que não oficial para si. Um exemplo 

mais próximo do diferencial coercitivo do poder político pode ser visto nas favelas brasileiras. No 

recente filme nacional “A Cidade de Deus” de Fernando Meireles vemos como o tecido social 

ganha complexidade em uma localidade “esquecida” pelas instituições públicas. Algo deve 

ocupar o espaço não utilizado pelo sistema de coerção oficial. Apesar da estreita relação entre as 

três instâncias do poder, não é a ideologia ou a economia que garante a organização social do 

morro. É a coerção que cria a hierarquia, ela define o poder político na “Cidade de Deus” ou em 

qualquer outra localidade e circunstância. 

Embora, não trabalhemos com o conceito de poder político imbuído em um sistema, 

essas prévias teóricas nos dão subsídios para aproximarmos o “político” do “simbólico”. Para tal, 

podemos relembrar o conceito mais geral de poder ainda descrito por Bobbio, Matteuci e 

Pasquino “O poder não deriva simplesmente da posse ou do uso de certos recursos, mas também 

da existência de determinadas atitudes dos sujeitos implicados na relação. (...) Entre tais 

atitudes, devem ser colocadas as percepções e as expectativas que dizem respeito ao poder. As 

percepções ou imagens sociais do poder exercem uma influência sobre os fenômenos do poder 

real. A imagem que um indivíduo ou um grupo faz da distribuição do poder, no âmbito social a 

que pertence, contribuí para determinar o seu comportamento, em relação ao poder. Neste 

sentido, a reputação do poder constitui um possível recurso do poder efetivo”. (cf. ibidem., 2000, 

págs. 937 e 938). A atenção para o simbólico apreendida desta conceituação abre espaço para o 

que a sociologia chama de “mito político”. 

O mito político surgiu como conceito no início do século XX. A expressão e sua 

primeira teorização estão ligadas a Jean Sorel (1847-1922). O estudo daquilo que era mítico, 

pertencia a um tipo de conhecimento intuitivo e se baseava em valores cuja verdade tinha que ser 

sentida e não demonstrada. A pesquisa sobre o mito estava no cerne da crise dos estudos 

racionalistas versus os estudos irracionalistas. Epstemologicamente, a análise do que não pudesse 

ser apropriado pelos métodos típicos das ciências exatas ou dentro dos parâmetros positivistas 
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que qualificavam a “verdadeira” ciência causava uma suspeita declarada. Desta forma, debruçar-

se sobre o mito não era uma tarefa, digamos, profícua. Geralmente, o estudo do mito político 

recaía a uma associação direta a figuras românticas e tradicionais, usadas para gerar um 

sentimento de subordinação a entidades coletivas como a raça e a pátria. Isto explica a freqüente 

ligação entre as questões mitológicas e algumas teorias autoritárias de direita, como foi o caso da 

utilização dos mitos germânicos pelo nazismo. A grande exceção fica por conta da Action 

Française na figura de um de seus líderes e fundadores Charles Maurras (1868-1952). Ele trouxe 

à tona o mito tradicionalista da “Deusa Francesa” (mais conhecida como Marianne) para ilustrar 

a República baseada em uma utilização positivista. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a sociologia política começa a investigar o mito 

político como um fenômeno coletivo e não como uma teoria em si. Segundo Bobbio, Matteuci e 

Pasquino, esse novo tipo de compreensão ampliou o campo da pesquisa sobre este objeto, que 

passou a ter sua presença identificada em várias situações, especialmente naquelas em que existe 

uma rápida mudança ou uma crise instaurada. Os autores dilatam nossa visão do processo ao 

afirmarem que: “São típicos os mitos de libertação nacional que se podem encontrar nos países 

de Terceiro Mundo, em que temas religiosos se conjugam com elementos carismáticos, vagas 

teorias socialistas, visões de redenção cultural.”(op.cit., 2000, pág. 757). 

Tal citação nos remete ao nosso objeto de estudo primário, a análise do papel da 

imprensa na reforma do Estado brasileiro, no recorte do que chamamos “O Caso Collor”. Olga 

Tavares pega o mesmo mote e se refere a Collor complementando o raciocínio: “O mito político 

por excelência é o messiânico, que se introduz no imaginário do sagrado, da paixão, da 

esperança, da grandeza de um destino” (op.cit.,1998, pág. 28). A autora usa como referência 

Josildeth Consorte e Márcia Costa ao relacionar o mito político à “viabilização de uma nova vida 

coletiva” e à capacidade de ser “porta-voz” das necessidades prementes de alguns grupos. 

(ibidem). Olga ratifica o pensamento ao diagnosticar a representação através de uma categoria 

denominada “mito vivo”. Ela cita Mircea Eliade ao escrever que o mito vivo é um fornecedor de 

modelos para a conduta humana, desta forma dando significação e valor a uma determinada 

existência, tendo o poder de modificar a condição humana. 

Não é esta a questão a ser abordada no momento, mas há uma evidente referência 

com o ideário “jovem” e “moderno” associado a Collor e a sua figura renovadora muito bem 
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expressa sob a alcunha de “caçador de marajás”. No entanto, devemos ressaltar o peso do “mito 

político” enquanto objeto de estudo e prática ativa através de ações políticas e traços rituais 

utilizados de forma incisiva hodiernamente. Bobbio, Matteuci e Pasquino concluem o raciocínio 

ao trazerem o mito político das instâncias ligadas à irracionalidade, segundo o pensamento 

predominante no início do século XX, e o colocarem no páreo das representações dos anseios 

cotidianos. Finalmente, o que era próprio da “Era Romântica” ganha contornos modernos e o 

“mito político liga-se a uma linguagem cheia de transposições simbólicas, tão intensas quanto 

abertas” (op.cit., 2000, pág. 760). 

 

iiiiii..AA  ccoonnssttrruuççããoo  ddooss  ssíímmbboollooss  nnaacciioonnaaiiss..  

 

A história do Brasil é um grande cenário para observarmos a criação de símbolos e 

personagens políticos. Desde a descoberta do território sul-americano, o “Velho Mundo” tece 

expectativas sobre as possibilidades políticas e econômicas advindas do “Novo Mundo”. Após 

um período colonial repleto de recortes, em que os ciclos econômicos não representavam mais do 

que saídas pontuais aos arrochos orçamentários portugueses, o Brasil começa a despertar uma 

cobiça perene na Coroa lusitana. Pau-brasil, açúcar, gado, ouro e prata representavam meros 

estanques de uma colonização desforme. A política de exploração não seguia uma lógica linear e 

mudava de foco segundo as marés comerciais do mercantilismo. Apesar de se ensaiar algumas 

revoltas provinciais e, até mesmo segundo a historiografia tradicional, dois Movimentos de 

Libertação Nacional (Conjuração Mineira e Conjuração Baiana), a colônia era um espaço para 

uma cópia forçada da urbe européia. Imitavam-se traços dos costumes e da estética lusitana como 

a fachada de salvação para uma terra considerada selvagem. Porém, não defendemos a tese de 

uma cultura portuguesa uníssona em território brasileiro. Qualquer teoria cultural de mão única 

seria inexoravelmente inválida e tola. Também, não nos cabe fazer um estudo da formação do 

tecido social nacional. Não obstante, devemos atentar para o fato de que a idéia lusitana de 

colonização e governo passa, preponderantemente, pela difusão de símbolos e costumes da 

metrópole.  

O brasilianista Thomas Skidmore em seu livro “Uma história do Brasil” descreve 

importantes elementos dessa difusão cultural: “Com a poderosa ajuda da Igreja Católica e das 
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ordens religiosas, os portugueses foram capazes de impor sua língua e cultura sobre uma porção 

considerável do Brasil – possivelmente cerca de um terço do território em torno de 1700. Depois 

de 1750 intensificarem-se esforços para substituir as línguas indígenas pelo português. A Igreja 

e a Coroa tiveram êxito nesse feito considerável impondo limites rígidos à fala e estando 

constantemente alerta contra a heresia. Essa tarefa foi facilitada pela interdição da prensa 

tipográfica até a chegada da família real em 1808 e pela supressão sistemática de civilizações 

indígenas onde quer que elas fossem encontradas. (...) No final do século XVIII, a sufocante 

influência portuguesa começa a dissipar-se, com a elite colonial iniciando a produção de sua 

própria literatura. Esses primeiros escritores, trabalhando basicamente na rica área da 

mineração de Minas Gerais, tiraram muito de sua linguagem e retórica do Portugal do século 

XV, sobretudo do poeta épico Camões. Era uma linguagem impregnada de explorações e 

descobertas marítimas, relembrando os feitos heróicos dos antigos navegadores portugueses. O 

mar tornou-se a fonte básica de metáforas do pensamento brasileiro. Nas palavras de um 

estudioso, cada escritor brasileiro era um ‘súdito de Sua Majestade, Camões.’ A essa tradição 

literária emergente somaram-se os primórdios de uma cultura popular. O primeiro componente 

foi importado da cultura popular portuguesa – que incluía festas religiosas, arte folclórica e um 

folclore que girava em torno de dias santos. Um exemplo típico era o ‘bumba-meu-boi’, um rito 

de fertilidade com pessoas fantasiadas de bois e outras caracterizações. A isso se acrescentava a 

presença índia e africana, que proporcionou a base para a rica tradição da música e da dança. 

O Brasil colonial teve êxito, a despeito de si mesmo, em absorver elementos chaves da cultura 

indígena e africana. Uma sociedade híbrida com uma cultura híbrida, o Brasil de 1750 

permanecia um produto reconhecidamente português. Em parte essa evolução ocorreu porque o 

Brasil havia tornado-se mais rico e mais importante do que a pátria –mãe. O destino de Portugal 

estava agora atado às riquezas de sua colônia americana, e não o contrário.” (1998, págs. 45, 

46 e 47).  

O que devemos observar da passagem acima é o uso de elementos culturais lusitanos na 

manutenção do status quo. Primeiro, a proliferação forçada da língua e de outros costumes 

demonstrava a necessidade da garantia territorial. Depois, essa imposição de certos elementos 

culturais, especialmente ritos ligados à política, sugeria o dever de se assegurar não só o espaço 

físico, mas a composição “favorável” de uma nova pátria. É clara a presença igualitária de 

elementos culturais de outras raça que foram naturalmente compondo o tecido social. Porém, os 
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elementos lusitanos diferenciam-se porque, em sua maioria, foram inseridos para cumprir um fim 

específico. Até mesmo quando Skidmore fala que a influência portuguesa começa a dissipar-se e 

se inicia uma produção literária brasileira ele deixa claro que nela há uma forte inspiração da 

literatura quinhentista portuguesa. Reinteirando as palavras do autor: “O Brasil de 1750 

permanecia um produto reconhecidamente português” (cf. ibid). Gilberto Freyre em sua obra 

clássica, “Casa-grande e senzala”, ratifica a presença de elementos portugueses, em meio à 

híbrida composição social brasileira, como um fator de realce e estabelecimento de uma 

hierarquia a ser obedecida. “Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, 

escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio – e mais tarde negro – na 

composição. Sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência da raça, quase 

nenhuma no português cosmopolita e plástico, do que pelo exclusivo religioso desdobrado em 

sistema de profilaxia social política. Menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada 

particular. Mas tudo isso subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico 

que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo na formação 

nacional.” (2000, pág. 79).  

A relação entre a questão funcional dos elementos portugueses e os de outras raças pode 

parecer contraditória. No entanto, percebemos que uma das características mais marcantes do uso 

de elementos simbólicos na manutenção do status quo é a sua adaptabilidade às realidades 

diversas. Até mesmo o caráter híbrido da formação social brasileira foi, astutamente, colocado 

em relevância ao serem criados símbolos políticos que tivessem amplo alcance social. Lilia 

Schwarcz em “As Barbas do Imperador” demonstra como a imagem de Dom Pedro II é colocada, 

durante determinado momento, em consonância com diversos símbolos de culturas distintas. Ela 

narra a fábula indígena da tribo Jê-Timbira, em que um rejeitado curumim, após ser morto e 

cremado pelo seu tio, vira um poderoso homem branco, dono de escravos e senhor de terras. A 

historiadora chama a atenção de como, algumas vezes, os mitos políticos colocados pela Coroa 

ultrapassam a dureza de formas estabelecidas e chegam a penetrar o imenso e mestiço imaginário 

social brasileiro, incorporando-se às mais diversas representações. “Com efeito, o Monarca 

parece aglutinar esse contexto de representações distintas. Pai de todos os brancos na versão do 

mito Jê; D. Sebastião nos trópicos, em um transplante do mito português introduzido por 

Bonifácio, que, leitor de Vieira encarna em uma Bragança o papel de ‘encoberto’; rei que divide 

a realeza com o príncipe Obá, o qual percorre as ruas do Rio; paródia do rei Congo com sua 
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rainha Ginga – D. Pedro II, por meio dessas releituras de época, é um ‘Monarca com muitas 

coroas’. (...) D. Pedro II compactuou com uma cultura que, ao mesmo tempo que se europeizou 

com sua presença, tornou-se mestiça, negra  e indígena no convívio, por certo desigual, de tantas 

culturas. Na dinâmica interna entre estas vingaram a reelaboração e a criação de novas 

imagens e rituais.” (1998, págs. 12 e 13).  

Voltando às origens imperiais, podemos melhor demonstrar a importância do mito 

político e do uso de símbolos e imagens na construção de um ideário de nação brasileira. Maria 

Eurydice de Barros Ribeiro, em “Os Símbolos do Poder”, demonstra como o Império, enquanto 

instituição, e a figura de Dom Pedro I, enquanto personagem de uma representação simbólica, 

ajudaram a construir uma imagem nacional brasileira. Segundo a autora, a nação distingui-se do 

país por ser, prioritariamente, a “alma” e o “espírito”. Ela sustenta que, no caso do Brasil do 

início de século XIX, haveria uma inexistência de um sentimento nacional capaz de gerar a 

emancipação política ansiada com o fim do pacto colonial. Dessa forma, coube à elite política 

forjar uma “consciência nacional” através do peso mágico e simbólico que possuía a monarquia, 

seus ornamentos e ritos. Neste ponto, devemos ressaltar duas questões: a evidência de uma 

construção de ideário nacional imposta e a importância dos elementos simbólicos como 

sustentáculos de uma ordem política.  

Segundo Maria Eurydice, a transcrição da figura humana do rei e as representações 

simbólicas do poder monárquico evocam elementos históricos de longa duração que associam o 

soberano à idéia de justiça, ordem, paz e equilíbrio. Neste sentido, a independência monárquica 

buscou vencer a idéia de República. A necessidade de colocar conceitos era eminente em um 

momento em que por toda América Latina estouravam movimentos republicanos e, no Brasil, a 

aristocracia desejava manter a ordem vigente. Um dos indícios é que, apesar das querelas entre 

brasileiros e portugueses ao longo do Primeiro Reinado e da Regência, os símbolos de 

estruturação nacional foram fortalecidos a despeito das disputas por cargos, gabinetes etc. Maria 

Eurydice é enfática ao colocar que as dimensões do imaginário e do simbólico não buscam 

nenhum sistema de explicações totais, mas abrem a janela para uma compreensão subjetiva de 

uma ordem material estabelecida. Ela cita Maurice Agulhom ao afirmar que: “Um poder político, 

com efeito, não é somente composto de homens que instauram e manobram certas instituições, 

que se dizem donos de certas idéias e exercem certas ações. Ele visa se fazer reconhecer, 

identificar e, se possível, favoravelmente apreciar, graças a todo um sistema de signos e de 



 

 

40 

emblemas dos quais os principais são aqueles que são vistos.”(op.cit., 1995, pág. 14). A autora 

também cita Jacques Le Goff para complementar a importância do poder político, chamando a 

atenção para o que não é visto e definindo imaginário como parte de um campo de 

representações não reprodutoras, não simplesmente transpostas, mas criadora e poética no 

sentido etimológico. Vale ressaltar a importância de tais esclarecimentos e conceituações 

quando, voltamos ao nosso objeto de estudo primeiro, e observamos como Collor utilizou-se de 

um contexto brasileiro desfalcado de “ídolos” e sócio-politicamente frustrado em meio a 

inúmeros planos econômicos ineficientes para capturar algumas frestas dos anseios populares, 

reelaborá-los e difundi-los na figura de herói nacional.  

Historicamente, vemos como o uso de elementos simbólicos foi colocado 

ostensivamente como suporte da ordem política. Os símbolos portugueses presentes na época 

colonial ganharam força com uma série de acontecimentos: em 1808, a família real vem para o 

Brasil. No mesmo ano, ocorre a abertura dos portos às nações amigas e a revogação do alvará que 

proibia, desde 1785, a instalação de manufaturas em território nacional. Em 1815, o país é 

elevado à sede do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Por fim, em 1820, a Revolução 

Liberal do Porto tenta pressionar a Coroa a recolocar o Brasil na condição de colônia e acaba 

tendo um efeito oposto, sendo o estopim da independência brasileira que há muito já estava 

constituída na prática. Luiz Koshiba e Denise Manz, em “História do Brasil”, colocam que 

enquanto a América Espanhola obteve a independência por meio de lutas mais ou menos 

sangrentas, a presença da corte no Brasil favoreceu a ruptura colonial sem grandes convulsões 

sociais e, também, preservando a unidade territorial. Por essa razão, o processo de emancipação 

colonial do Brasil deu-se como luta pela apropriação do Estado já constituído. Assim, com a 

independência, nas palavras de Maria Eurydice, em obra já citada, a palavra “pátria” foi 

freqüentemente utilizada fazendo-se acompanhar da palavra “patriota”. A idéia de pátria estava 

próxima da de liberdade, servindo de referência ao próprio Dom Pedro I, que dela se utilizou para 

defender a causa da independência monárquica. Além do que, a idéia de República era associada 

à violência e à anarquia. Assim, a “pátria” deveria saldar a sua liberdade e à presença do 

“primeiro rei brasileiro”. 

Conclui-se, portanto, que o desejo de separação no Brasil não veio ligado a um projeto 

de união, mas de emancipação. Em síntese, o Estado forjou a pátria e a nação. A monarquia e 

seus símbolos concedeu-lhes representatividade. Aqui, vemos claramente a origem da figura 
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mítica do “salvador da pátria”, no primeiro Capítulo por nós colocada em associação a Collor de 

Mello. Maria Eurydice é enfática ao afirmar: “A partir desse momento, a pessoa do príncipe foi 

concebida como o Salvador que havia conseguido impedir que o país tivesse seu corpo 

desmembrado e sua alma corrompida.” (op.cit., 1995, pág. 38). 

É neste ponto, quando já ratificamos a importância do mito político, que devemos 

salientar o papel dos ritos políticos e simbólicos como fios que, aos poucos, tecem a imagem de 

uma ordem já colocada ou a ser estabelecida. Muitos foram os rituais transportados, inventados e 

reelaborados para servir de base e ornamento à monarquia. O historiador Eric Hobsbawm em, “A 

invenção das tradições” define “tradição inventada” como: “Um conjunto de práticas, 

normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas de natureza 

ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da 

repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. Aliás, 

sempre que possível, tenta-se estabelecer uma continuidade com um passado histórico 

apropriado.” (1997, pág. 9).O mesmo autor complementa o raciocínio ao salientar que o objetivo 

da invenção das tradições é a adaptação. Tais tradições são inventadas sempre que é necessário 

conservar velhos costumes em condições novas ou usar velhos modelos para novos fins.  

Maria Eurydice demonstra como há, em várias tradições portuguesas transportadas para 

o Brasil, o objetivo da mencionada “adaptação”. Ela chama a atenção para o caráter simbólico e 

sagrado das cerimônias imperiais: “Com efeito, as cerimônias do poder monárquico no Brasil 

acrescentaram uma série de inovações, rompendo assim, com a tradição portuguesa. O 

Imperador foi aclamado e introduziu-se a cerimônia da coroação e sagração. Por quê? A 

hipótese mais plausível parece ser a seguinte: um Estado novo tem necessidade de todo o tipo de 

figuras emblemáticas e de representações simbólicas para se afirmar. No caso do Brasil, a 

independência monárquica, singular no contexto americano, conduziu à exacerbação do modelo 

português. Porém, tratava-se, ainda, de fundar a legitimidade da nação em face das outras 

nações do mundo, ou seja, de ocupar um lugar dentre os países independentes. Em síntese, não 

existindo nação, o Estado promovia a sua criação, não só concentrando-a na figura do 

Monarca, mas, também, representando-a simbolicamente por meio de cerimônias.”(op.cit., 1995, 

pág. 74). As inovações colocadas nos ritos locais tinham o aspecto funcional de ligar duas 

questões aparentemente paradoxais: a continuidade dinástica e sua ligação com o divino em 

conjunto com a soberania popular e seu caráter liberal. Para a maçonaria, tratava-se de assegurar 
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a independência monárquica, mas concedendo-lhe um fundamento liberal. Do ponto de vista 

ideológico, o liberalismo no Brasil tinha limites. Esses limites traduziam-se na ordem simbólica 

pelo modo de representação que o poder político criou para si.  

O primeiro rito instituído para a “nova monarquia brasileira” foi a aclamação. Dom 

Pedro I foi aclamado no dia 12 de outubro de 1822, no local construído especialmente para a 

aclamação de Dom João VI em 1818, segundo o modelo em uso pelos reis de Bragança. Destaca-

se que a cerimônia joanina, apesar de seguir o modelo português, sofreu uma significativa 

mudança. Um exemplo está no fato de Dom João VI ter colocado entre suas insígnias a esfera 

celeste, emblema do Brasil, que significava a elevação do país à sede do Reino Unido. A 

cerimônia de Dom Pedro I também foi modificada em diversos aspectos. Dentro da chamada 

grande aclamação havia cinco etapas: a chegada do rei ao local, a aclamação propriamente dita, 

o cortejo em direção à capela, o Te Deum e o beija-mão. 

Vejamos cada passo do processo: a chegada do Imperador Pedro I realizou-se com 

grande pompa mas, ao contrário do seu pai, Pedro não ostentava insígnias reais e foi 

acompanhado apenas pela Imperatriz e pela pequena princesa, sem a presença ostensiva de 

nobres. Os adereços decorativos da aclamação mesclavam o verde brasileiro com as armas da 

dinastia de Bragança. O espaço da cerimônia era profano, mas a posição que nele ocupam os 

principais personagens faz alusão direta a um simbolismo sagrado com o cetro indicando a 

criação do mundo. Na cerimônia brasileira não havia os gritos de “vivas” no juramento, mas se 

mantinham intactas as regras do cortejo que conduzia, em Lisboa, o rei à igreja metropolitana. A 

chegada do cortejo à capela ou o Te Deum indicava pela primeira vez a ligação entre a Coroa e a 

Igreja Católica. Vale lembrar que durante os dois períodos imperiais a Igreja e o Estado eram um 

só, cabendo, inclusive, ao Imperador o direito à interferência na ordem eclesiástica através da 

figura do padroado (regime segundo o qual os clérigos eram pagos pelo Estado, o que os 

equiparava a funcionários públicos. Por isso, ao imperador competia nomear sacerdotes aos 

vários cargos eclesiásticos e dar prévio consentimento à aplicação das bulas papais). Finalmente, 

na etapa do beija-mão, a cerimônia brasileira não terminou como a portuguesa. Nesta última, o 

beija-mão tinha lugar após o juramento sobre os Evangelhos; no Brasil, foi colocado no fim, o 

que permitia insistir, uma vez mais, na aclamação popular do Imperador. 

Maria Eurydice afirma que: “Tendo começado em local profano, a cerimônia da 

aclamação, que no seu curso acumulava acontecimentos mágicos de simbologia precisa – 
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personagens e objetos – fechava-se em local sagrado, a capela. Espaço sagrado por excelência, 

somente ela pode garantir a legitimidade da cerimônia. Não é, portanto, por acaso que a 

cerimônia de aclamação conclui-se em uma igreja, no mesmo local onde ocorrerá a sagração e 

a coroação.” (op.cit., 1995, pág. 79). A autora complementa o raciocínio ao mencionar a 

importância dos gestos e palavras em tais ritos: “Em pé, sentado, de joelhos, no chão, de joelhos, 

em pé. O Imperador repetiu assim o rito secular: ele foi ungido e sagrado como os outros reis. 

Esse sacramento submeteu seu poder transitório de mortal ao poder eterno de Deus. Graças a 

isso, o seu reino perpetuava-se pela eternidade. As palavras acompanhadas pelos gestos 

compõem um conjunto simbólico e exprimem uma vontade. Pronunciadas, adquirem mais força 

que um texto escrito. Palavras, gestos, objetos são instrumentos de perpetuação e memorização 

da cerimônia simbólica, garantidores da eficiência do rito.” (op.cit., 1995, pág. 85). Percebemos 

que as cerimônias aqui retratadas enquadram-se na definição de “tradições inventadas” colocada 

anteriormente por Eric Hobsbawm como rituais adaptáveis que tentam estabelecer uma 

continuidade com um passado histórico apropriado, conservando velhos costumes em condições 

novas ou usando velhos modelos para novos fins. Outro ponto a ser observado está na ligação 

ritualística e simbólica entre o sagrado e o profano, persona do Imperador e a nova ordem 

política.  

Após observarmos todo esse panorama histórico das cerimônias de afirmação do 

Primeiro Reinado em 1822, damos um salto no tempo e vemos a semelhança de elementos 

usados por Collor de Mello em 1989. Olga Tavares em “Fernando Collor: o discurso messiânico 

e o clamor ao sagrado” descreve a seguinte cena: “Era uma espécie de campanha-show, que 

continha os elementos primordiais de toda pregação. Foi criado um púlpito no palanque, de 

forma a evitar os intrusos e destacar a figura de Fernando Collor; quando o candidato se 

aproximava do púlpito, o carro de som tocava ‘Fé Brasileira’, do conjunto Chiclete com 

Banana, ou o hino da campanha; os seus gestos eram sempre os mesmos de levantar os dois 

punhos fechados, as duas mãos fazendo o ‘V’ da vitória ou os dois punhos fechados, cruzados 

sobre o peito, com a cabeça abaixada e um sorriso no rosto. Se era noite, quando o candidato 

aparecia, irrompia ‘Assim Falava Zarastustra’, de Wagner, e fogos de artifício explodiam nos 

céus. Ao mesmo tempo, um canhão de luz focalizava somente ele. O jato Challenger, que o 

transportava, ficava estacionado perto dos lugares dos comícios e costumava ser visto por 
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pessoas reverentes que entravam em seu interior como se entra num templo.” (1998, págs. 33 e 

34) 

Peter Burke em seu livro, “A Fabricação do Rei”, esclarece o vínculo entre duas 

representações tão distantes cronologicamente. O autor coloca o ritual como uma espécie de 

peça teatral destinada a incentivar a obediência e admiração. Ele enfatiza a importância da 

“apresentação do eu” no desempenho político e na vida cotidiana, como uma arte de 

“administrar a impressão”. O estudioso alemão J.C. Lüning afirma que: “Entre a gente do povo... 

impressões físicas têm um impacto muito maior que a linguagem, que faz apelo ao intelecto e à 

razão.” (in Burke, 1997, pág. 19). 

 

iivv..AA  ffoorrmmaaççããoo  ddaass  aallmmaass  bbrraassiilleeiirraass..  

 

No item anterior, podemos ver a importância da construção de símbolos nacionais como 

sustentáculos de uma ordem política. Agora, devemos observar o desenvolvimento dessa 

estrutura simbólica e como a eficiência desses símbolos está ligada a sua identificação com o 

tecido social.  

Coube a Dom Pedro I garantir a unidade territorial e inicial o projeto do “Novo Império 

Brasileiro”. Uma nova monarquia (com elementos mistos entre o tradicional e o moderno/ o 

sagrado e o profano) deveria unir a tradição de Bragança com as expectativas de um país 

nascedouro. Uma das grandes provas historiográficas dessa missão está na análise do período 

regencial (1831-1840). Nesses quase dez anos de Regência, em que direitos pessoais do 

Imperador como o padroado e o próprio Poder Moderador foram instintos, estouraram diversas 

revoltas provinciais: cabanagem (1833-1836), farroupilha (1835-1845), sabinada (1837-18378), 

balaiada (1838-1841) e o esquecido levante malê (1835). De cunho popular ou elitistas, as 

revoltas provinciais não tinham o forte caráter ideológico separatista dos Movimentos de 

Libertação Nacional, mas deixavam clara a ameaça à unidade territorial. Todo o esforço em 

associar a imagem da monarquia à imagem da construção nacional corria um duplo risco através 

do esfacelamento físico e do esquecimento popular. Para garantia da ordem, era preciso trazer à 

tona os elementos monárquicos que cumprissem ambas as funções. Não entraremos nos detalhes 

históricos da transição para o Segundo Reinado, mas deixaremos clara a importância, para não 

dizer simbiose, entre os elementos monárquicos e nacionais.  
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O papel de Dom Pedro II, nesse contexto, foi a pacificação interna do país (durante seu 

reinado ocorreu apenas uma grande revolta em território nacional, a Praieira de 1848 até  1850) e 

o estabelecimento definitivo dos símbolos nacionais associados aos monárquicos. Lilia Schwarcz 

em “As Barbas do Imperador” fala-nos da construção simbólica criada em torno da figura de 

Dom Pedro II. Ela demonstra claramente como há a manipulação de certos símbolos para 

justificar uma ordem política. Em certo ponto afirma: “Seguindo pistas de Bronislaw Baczko, que 

aponta para a relevância do estudo de sistemas simbólicos de uma sociedade, percebemos como 

todo o regime político estabelece em sua base um imaginário  social constituído por utopias e 

ideologias mas também por mitos, símbolos e alegorias, elementos poderosos na conformação do 

poder político, especialmente quando adquirem aceitação popular. (...) A criação de símbolos 

por sua vez não é gratuita e arbitrária, não se faz no vazio social. Ao contrário, os símbolos são 

reelaborados em razão do contexto cultural em que se inserem, além de que o maior ou menor 

sucesso de sua manipulação encontra-se diretamente vinculado a uma comunidade de sentidos” 

(1999, pág. 20). De tal afirmação subtrai-se não só a importância do uso de símbolos na política, 

mas a importância da coerência destes símbolos com a época em que se inserem (como 

pretendemos demonstrar a partir da contextualização da situação brasileira durante “Era Collor”). 

A maior prova de que essa construção é poderosa está na dificuldade encontrada pela República 

da Espada de suplantar os mitos imperiais, como veremos adiante. 

Peter Burke em sua obra já citada, “A Fabricação do Rei”, explica fatores importantes da 

construção da imagem pública de Luís XIV, rei da França. Ele baseia-se em dois pontos 

essenciais que, em muito, identificam-se com a abordagem da pesquisa aqui apresentada: a 

construção de uma imagem simbólica e a importância dos meios de comunicação na difusão 

dessa imagem construída. Vejamos como Burke esclarece a titulação de seu livro: “O título foi 

escolhido por duas razões positivas. Em primeiro lugar, a palavra ‘fabricação’ designa um 

processo de fabricação da imagem que perdurou por mais de meio século. (...) Em segundo 

lugar, a expressão “fabricação de Luís XIV”, não se refere apenas à construção de uma imagem, 

sugere a importância dos efeitos dos meios de comunicação no mundo, a importância do que foi 

chamado de ‘a feitura de um grande homem’ ou ‘a construção simbólica da autoridade’.” (1997, 

pág. 22). A esses dois elementos soma-se outro, de extrema relevância, abordado com ênfase 

neste item: a vinculação da construção da imagem com um contexto de representações 

sociais. 
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Para destacarmos essa relação reintegramos as palavras de Maurice Agulhom na obra de 

Maria Eurydice Ribeiro: “Um poder político, com efeito, não é somente composto de homens que 

instauram e manobram certas instituições, que se dizem donos de certas idéias e exercem certas 

ações. Ele visa se fazer reconhecer, identificar e, se possível, favoravelmente apreciar, graças a 

todo um sistema de signos e de emblemas dos quais os principais são aqueles que são vistos.” 

(cf. ibid. pág. 14).  

Burke explica todos os meandros e instrumentos da construção de um Monarca europeu 

no auge do Absolutismo. Em terras brasileiras, vimos como também houve a fabricação da 

monarquia aliada à idéia de soberania popular. Coube, essencialmente, a Dom Pedro II o 

estabelecimento dessa idéia já implantada. Portanto, foi à imagem do jovem Pedro que se 

incumbiu a difícil missão de sair dos muros da aristocracia e chegar aos anseios populares. Lilia 

Schwarcz explica com propriedade a forma como nossas versões tupiniquins de monarquia de rei 

foram construídas, salve à edificação do “Império Tropical”.  

Todo o poderio representativo de Dom Pedro II e a sua conseqüente eficiência em 

estabelecer um ideário de nação deve-se ao fato da mesclagem entre o oficial e o cotidiano. Uma 

solução adequadamente híbrida para um tecido social de formação tão diversa. As querelas 

advindas do Primeiro Reinado, as revoltas provinciais da Regência e as maledicências sobre a 

vida amorosa de Pedro I e a morte prematura da Imperatriz Leopoldina deram, desde a infância, a 

pecha de “órfão da nação” a Pedro II. Aos poucos, com o Golpe da Maioridade (1840), notou-se 

a necessidade de alterar a imagem pública do Imperador. O menino que assumiu o trono com 

quatorze anos teve sua imagem alterada, como se o sofrimento do infante o tivesse transformado 

em um jovem precocemente amadurecido. Segundo Lilia Schwarcz não eram raros os artigos na 

imprensa oficial que adjetivavam o Imperador juvenil com características plácidas e serenas, em 

oposição à figura viril e intempestiva de Dom Pedro I. Eram comuns artigos que encobriam a 

pouca idade do Imperador e enaltecem a sua “maturidade precoce” e a sua “prodigalidade 

intelectual”. Além disso, a própria iconografia da época dava “barbas” à tez lisa do Monarca na 

adolescência. 

A historiadora mostra-nos, novamente, a fabricação e a personificação do símbolo 

através da construção de uma estrutura como palco e de detalhes como adereços de cena ao 

protagonista real: “Unindo a autoridade da qual se via ungido à metáfora poderosa de Luís XIV, 

o brilhante Rei Sol, o pequeno Monarca tornava-se grande à frente de seus súditos, tanto quanto 
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à peça que se montava. O Imperador iniciava sua vida cívica envolto de um suntuoso teatro, o da 

precoce maturidade. As roupas de adulto, os gestos maduros, as lições avançadas, a fama de 

filósofo, tudo contribuía para fazer do Monarca um personagem excepcional, estranho a si 

mesmo. Talvez o momento em que essa situação se evidenciou de forma mais clara tenha sido o 

ritual da sagração e coroação de Dom  Pedro II, em 1841. Um espetáculo jamais visto estava 

para acontecer. Este deveria ser mesmo ‘memorável’, no sentido de imprimir uma memória; 

fazer guardar, por meio do ritual, o novo início de uma história cívica e nacional. Nele, duas 

dimensões se manifestariam: o caráter estratégico imposto pelas elites, o lado maravilhoso e 

sacro que envolve a coroação dos reis.” (op.cit., 1999, pág. 71). Assim, como vimos ser criado o 

arquétipo do “héroi-salvador nacional” para Dom Pedro I, vimos também se construir o arquétipo 

de “grande pai” para o jovem Pedro II.  

Devemos lembrar que ao lado de várias “peças cenografias” como: a espada imperial do 

Ipiranga, a Constituição do Império, a mão da justiça, o cetro, a coroa e outros, estavam também 

sendo elaborados elementos de maior alcance que pudessem se perpetuar como valores 

associados ao ideário nacional. Estavam-se forjando peças do híbrido o peculiar “Império 

Tropical”. O diálogo entre o estilo europeu e os novos elementos nacionais eram evidentes. A 

constelação Cruzeiro do Sul mostrava o céu brasileiro. Na moeda comemorativa da sagração de 

Dom Pedro II, havia a gravura de um índio que enquanto coroava o Monarca, ao mesmo tempo, 

subjugava com os pés um dragão (segundo os estudos iconográficos, o dragão representa a 

barbárie e a coroa a civilização) [ver anexo 7]. Nos mantos e nos brasões as folhas d’ouro eram 

trocadas pela folhagem do tabaco, cacau e café, típicos produtos nacionais. Até mesmo o 

nobiliário nacional era astutamente estranho ao padrão, porque garantia a hierarquia e a 

idealização de títulos como Barão, Visconde, Conde, Marquês e Duque, porém, eles eram 

comumente denominados com nomes ligados à etimologia indígena ou a aspectos da natureza 

como: Gravataí, Rio Branco, Mauá, Aratanha etc, afim de identificá-los com a nação brasileira. 

Além é claro, do uso ostensivo das cores verde e amarela.  

A criação de um novo ideário nacional deveria atingir o maior número de pessoas 

possível. Para isso, a estratégia usada foi a da difusão de valores e símbolos através dos meios de 

comunicação oficial, das escolas e universidades e dos grupos formadores de opinião. Aqui, mais 

uma vez, o caráter híbrido que alcançasse as mais extensas e diversas representações foi 

ostensivamente usado. Não podemos esquecer que o grande maestro dessa construção foi José 
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Bonifácio. Ele não só foi o tutor do jovem Pedro, como também o guardião e artificie da imagem 

do Monarca e do país. Se o lema de Luís XIV era “o Estado sou eu”, o lema de Pedro II bem 

poderia ser “ a ciência sou eu”. Ele corroborou para a imagem de sábio construída em torno de si. 

Salientamos que o Imperador era assíduo nas questões culturais e científicas, sendo um dos 

primeiros fotógrafos brasileiros e também pioneiro no uso de engenhocas tecnológicas, no caso, o 

telefone. 

De forma geral, Dom Pedro II foi muito hábil ao se valer do que lhe era caro para 

difundir valores que lhe eram úteis. Ele não só ampliou o alcance da sua imagem através de 

gravuras, moedas, xilogravuras, aparições e fotografias, como atrelou a ela um valor de extrema 

identificação com a nova pátria, o Brasil. Nesse quesito, os valores que deveriam ser divulgados 

o foram subjetivamente, através de associações. A Coroa não poupou o erário público na hora de 

afrouxar os bolsos para patrocinar “intelectuais patriotas”. Poetas, músicos, pintores e cientistas 

eram diretamente subsidiados para compor um projeto que implicava, além do fortalecimento da 

monarquia e do Estado, na própria unificação nacional, que também seria obrigatoriamente 

cultural. 

O movimento Romântico catapultou essa intenção ao fazer renascer a estética indígena 

com valores medievais e criar o grande “garoto-propaganda” brasileiro. Assim, renasce o mito do 

“bom selvagem” de Russeau por meio do personagem Peri, de José de Alencar. Havia até uma 

edição especializada nesse intuito, a revista “Nitéroi”, distribuída pelo movimento Romântico que 

bradava o lema: Tudo pelo Brasil e para o Brasil. Posteriormente, outra revista chamada 

“Guanabara” segue a mesma linha abrindo espaço para literatos como Gonçalvez Dias e Joaquim 

Manoel de Macedo. As pinturas mostravam paisagens exóticas, requintados castelos e belos 

índios. A grandiosa ópera “O Guarani”, de Carlos Gomes, era a trilha sonora oficial do 

movimento que se estendia até culminar na educação com a renovação da Academia Imperial de 

Belas do Colégio Imperial Pedro II. Observe que Lilia Schwarcz complementa nosso raciocínio 

ao afirmar que a imagem do Imperador seguia duas vertentes. A primeira, mais popular, mistura-

se às diversas representações etnológicas como a do mito indígena Jê e o rei africano Obá (ambos 

citados por nós na página 15). A segunda, através da difusão de uma produção cultural nacional e 

dos meios de comunicação oficial (vide revistas Nitéroi e Guanabara, entre outros informativos), 

atingiu às classes médias urbanas que viram no modelo colocado uma resposta às aspirações de 

afirmação nacional. Assim, o Brasil gozava de ares de país da “tolerância” que assumia diversas 
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representações. Havia espaço para o Imperador branco de ancestrais austríacos que tomava lugar 

em manifestações de diversas culturas. A Constituição de 1824 garantia a união profícua entre 

Igreja e Estado, mas o sincretismo religioso sempre foi a regra. A escaldante temperatura dos 

trópicos abrigava paisagens exóticas como cenários para índios mitificados como figuras feudais. 

O que era, aparentemente, insólito e estranho mostrou-se funcional. A eficiência desses símbolos 

deu-se porque eles tiveram a capacidade de sair do estipulado e se fazer, de alguma forma, 

reconhecer entre o tecido social. Eles não cumpriram apenas a sua função objetiva, como se 

transmutaram, atingindo o coração das pessoas e formando suas almas. 

A grande prova de tamanha “eficiência” na inserção alargada dos emblemas da 

realeza associados à nação está demonstrado por estudos historiográficos que mostram a 

dificuldade republicana em conseguir implantar seus símbolos no imaginário popular. Lilia 

Schwarcz conclui o pensamento: “O fato de os ícones da República mais bem-sucedidos – como 

o hino e a bandeira – estarem de alguma forma ligados à simbologia monárquica evidencia não 

apenas o pequeno impacto da ‘invenção de tradições’ (aqui, se usa a conceituação dada por 

Hobsbawn, GRIFO MEU) republicanas, como, sobretudo, a penetração de uma simbologia 

imperial, para além dos marcos políticos imperiais.” (op.cit., 1999, pág. 19) 

José Murilo de Carvalho em “A Formação das Almas” debruça-se sobre os esforços 

republicanos nessa empreitada. Era preciso criar e reelaborar mitos de fácil aceitação popular. 

Compunham-se bandeiras, o barrete frígio aparecia invariavelmente, tomava-se o hino 

Marselhesa emprestado da França e se copiava a alegoria feminina da República (a Marianne), 

criavam-se heróis-cidadãos com a reconstrução da figura de Tiradentes, proclamavam-se frases 

positivistas... Tudo no esforço de derrubar o bem construído símbolo imperial estreitamente 

associado a um ideário nacional. O novo regime precisava de novos modelos e valores. Assim, o 

nosso argumento da importância da construção simbólica mostrou-se correto, como podemos 

perceber nos artifícios usados pelos positivistas quando da implantação da República brasileira. 

Murilo de Carvalho chega a enumerar os elementos simbólicos como a bandeira, o hino, a figura 

feminina da República etc. Segundo Carvalho “Tratava-se de uma batalha em torno da imagem 

do novo regime, cuja finalidade era atingir o imaginário popular para recriá-lo dentro dos 

valores republicanos. (...) A elaboração de um imaginário é parte integrante de qualquer regime 

político. É por meio do imaginário que se podem atingir não só a cabeça mas, de modo especial, 

o coração, isto é, as aspirações, os medos e as esperança de um povo” (1998, pág. 10).  
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Na verdade, o sugestivo título de “A formação das almas”, convida-nos a olhar para a 

construção simbólica de uma forma multilateral. Quando Carvalho coloca que é através do 

imaginário que se atinge o coração ele está salientando o feedback de quaisquer relações. Dessa 

forma, ratifica mais uma vez, o fato da eficiência da difusão e sedimentação dos símbolos está 

calcado na seu reconhecimento ante às camadas sociais. Assim como Lilia Schwarcz, José Murilo 

de Carvalho também usa Bronislaw Baczko para assegurar a questão: “Um símbolo estabelece 

uma relação de significado entre dois objetos, duas idéias, ou entre objetos e idéias, ou entre 

duas imagens. Embora o estabelecimento dessa relação possa partir de um ato de vontade, sua 

aceitação, sua eficácia política, vai depender da existência daquilo que Baczko chamou de 

comunidade de imaginação, ou comunidade de sentido. Inexistindo esse terreno comum, que terá 

suas raízes seja no imaginário preexistente, seja em aspirações coletivas em busca de um novo 

imaginário, a relação de significado não se estabelece e o símbolo cai no vazio, se não no 

ridículo.” (op.cit., 1998, pág. 13). 

 

vv..  UUmmaa  ffrráággiill  nnooççããoo  ddee  cciiddaaddaanniiaa  ccoommoo  rreessppoossttaa..  

 

Podemos ver, ao longo do panorama histórico explanado, como o “poder político” 

e o “poder simbólico” interligam-se. Isso ocorre em uma esfera global, como observamos em 

vários exemplos. Um caso clássico é o das Revoluções Burguesas que também utilizaram-se da 

semiótica para adequar as medidas políticas e administrativas do Iluminismo às aspirações 

sociais. Não só as leis, a economia e o Estado eram novos, mas o Homem também ganhava novos 

valores. Destaca-se a importância individual (o Homem como peça da engrenagem divina) 

inserida num contexto onde o Contrato Social de Russeau oferece alforria política e a teoria dos 

Três Poderes de Montesquieu proporciona o equilíbrio entre as instâncias públicas. A partir 

destes elementos vemos a substituição simbólica da relação súdito e soberano para a criação de 

uma relação de cidadania. Primeiramente, a cidadania era entendida segundo o contratualismo 

de Russeau, em que o cidadão era um parte do contrato de poder (expressão da vontade geral) 

entre o governante e a sociedade. Assim, ao poucos defini-se uma linha de pensamento que inclui 

o homem comum como ator da estrutura política, seja como representante direto ou indireto, ou 

como colaborador da escolha política através do voto. Posteriormente, a relação de cidadania 
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ganha outros contornos e definições que englobam esfera pública e privada, sociedade civil etc. O 

fato é que vemos no Estado clássico europeu uma participação efetiva das camadas populares nos 

acontecimentos políticos, seja de uma forma violenta como na Revolução Francesa e na 

Independência dos Estados Unidos ou de uma forma mais branda a exemplo da Revolução 

Gloriosa na Inglaterra. O indivíduo que durante o Absolutismo Monárquico não era legitimado 

como participante político, assumindo a posição filial de súdito, ganha o poder da fiscalização, 

negociação e representação. O indivíduo é legitimado como peça do jogo político.  

Uma relação de participação efetiva entre a sociedade e o poder público, ativando 

uma cidadania, de aspectos legais e subjetivos, é um elemento chave em nossa pesquisa, pois 

indica uma diferença estrutural entre a organização sócio-governamental dos Estados clássicos 

europeus e do brasileiro. O envolvimento escasso e a pouca participação política da sociedade 

brasileira criaram essa tênue noção de cidadania que a diferencia do padrão europeu. Não nos 

cabe analisar o processo histórico que levou a essa diferenciação, mas apontá-lo é de suma 

importância para justificar a tênue noção de cidadania brasileira no tocante a efetiva participação 

política e sua posição na construção de símbolos nacionais. A despeito de qualquer consideração 

marxista ou mesmo dos diferentes momentos históricos considerados é válido verificar a posição 

de Nelson Werneck Sodré em “História da Burguesia Brasileira” ao descrever, ao longo da obra, 

a evolução e vínculo perene da camada burguesa brasileira com as práticas de espoliação dos 

fidalgos portugueses. ao explicitar, na citação, a diferença estrutural entre a formação dos Estados 

clássicos europeus e do brasileiro: “O problema das relações entre a burguesia e o proletariado 

apresenta aspectos muito diferentes quando se considera a situação em que ocorreram as 

revoluções burguesas clássicas e quando se considera a situação em que se opera o generalizado 

movimento de libertação dos povos de passado colonial ou de economia colonial e dependente.” 

(1983, pág. 324). 

Quando nos perguntamos no decorrer da pesquisa: Qual a noção de cidadania 

pertinente ao povo brasileiro? Que tipos de batalhas tivemos que enfrentar para conquistá-la? 

Encontramos resultados que nos mostram como a formação brasileira é determinante no tipo de 

relação existente entre sociedade e governo e reflete um comportamento mais passivo da 

população em relação às decisões da instância política. Essa frágil noção de cidadania está ligada 

à fatores históricos. José Murilo de Carvalho em “Os Bestializados” cita exemplos de atividade 

popular intensa situações pontuais, como no episódio da Revolta da Vacina (1904), mas 
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demonstra um quadro geral de poucas e esparsas mobilizações. Já discorremos sobre a imagem 

nacional construída pela elite durante o período imperial, agora José Murilo aponta alguns 

motivos históricos para a pouca participação das camadas populares na esfera pública ao longo 

do tempo. “No início da República nasceram ou se desenvolveram várias concepções de 

cidadania, nem sempre compatíveis entre si. Se a mudança do regime político despertava em 

vários setores da população a expectativa da expansão dos direitos políticos, da redefinição de 

seu papel na sociedade política, razões ideológicas e as próprias condições sociais do País 

fizeram com que as expectativas se orientassem em direções distintas e afinal se frustrassem. O 

setor vitorioso da elite civil republicana ateve-se estreitamente ao conceito liberal de cidadania, 

ou mesmo ficou aquém dele, criando todos os obstáculos à democratização. Até mesmo a criação 

de do partido operário de 1890 encontrou resistências entre republicanos, que o viam como 

ameaça à ordem. O positivismo era pela ampliação dos direitos sociais, mas negava os meios de 

ação política para conquistá-los, tanto os revolucionários como os representativos. O 

anarquismo negava legitimidade à ordem política, a qualquer ordem política, não admitindo, 

portanto, a idéia de cidadania, a não ser no sentido amplo de fraternidade universal. Restavam 

os socialistas democráticos, os únicos a propor ampliação dos direitos políticos e sociais dentro 

das premissas liberais. A situação era de impasse. De um lado, o liberalismo foi utilizado pelos 

vitoriosos como instrumento de consolidação do poder. De outro, demandas de ampliação foram 

reformuladas, na maior parte, seja dentro da perspectiva integradora do positivismo, seja dentro 

da fuga romântica do anarquismo e do radicalismo republicano de estilo rousseauniano. 

Balançava-se entre a negação da participação, a participação autoritária e a alienação. Não 

havia fórmula viável de combinar aspectos integrativos com os aspectos contratuais da 

cidadania.” (1991, págs.64 e 65) 

O brasilianista Thomas Skidmore no livro “Uma História do Brasil” responde as 

indagações do parágrafo anterior ao afirmar que a natureza colonial exerceu uma poderosa 

influência sobre o comportamento e pensamento brasileiro contemporâneo e que tal 

comportamento advém do estabelecimento de um “Estado anterior à sociedade” (1998, pág. 44). 

Essa teoria é compartilhada pelo economista e sociólogo Eduardo Giannette da Fonseca que em 

entrevista coletada no livro “Conversas com Economistas Brasileiros” diz que a questão 

brasileira diferencia-se, pois, em nosso país o Estado veio antes da formação social solidificar-se. 

Giannette afirma que: “O tipo de colonização que sofremos foi perversos, nefasto, e do ponto de 
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vista econômico não conseguimos nos libertar. Na comunidade inglesa que se estabeleceu nos 

Estados Unidos, o Estado foi criado para servir a comunidade; a comunidade, num determinado 

momento, diante de problemas de ação coletiva, criou instituições públicas para resolver essas 

questões. No caso brasileiro, a sociedade foi uma invenção do Estado português; tivemos Estado 

antes de ter sociedade e até hoje ainda parece ser essa: a sociedade serve ao Estado e não o 

Estado serve à sociedade. Incrivelmente, não nos libertamos dessa inversão na relação entre 

sociedade e Estado.”(1996, pág. 386). 

Essas lacunas na construção nacional estabelecem uma frágil noção de cidadania e 

abrem espaço para criação e difusão de símbolos, até certo ponto, impostos. Em “Cidadania e 

Globalização” Liszt Vieira trabalha com vários aspectos dessa relação e cita Marilena Chauí ao 

definir uma “cidadania passiva” estabelecida por uma relação paternalista entre sociedade e 

Estado, em que os direitos e os deveres democráticos são percebidos como “concessões 

históricas’ e não como frutos de conquistas sociais. Olga Tavares trabalha com essa lacuna para 

justificar a relação de sentidos difundida por Collor em seus discursos. A autora exemplifica ao 

focalizar a expressão “minha gente” como um laço que liga Collor ao povo, ligando-o ao 

“cidadão comum” como um salvador. Olga afirma que: “A expressão ‘minha gente’ é o exemplo 

maior de uma prática discursiva ritualizada, já que abria todos os discursos de Fernando Collor. 

Além de aproximar a gente à sua própria pessoa, Collor reforçava que era para aquela gente 

que se dirigia, que falava, que iria lutar. (...) O que a expressão ‘minha gente’ diz? Fernando 

Collor, ao pronunciar essa frase, define a identidade que confere a si próprio e aquela que 

confere aos que o ouvem. Essa expressão instala implicitamente a relação de poder que vigorará 

entre Collor (EU) e ‘sua’ gente (O OUTRO).” (1998, págs. 79 e 80). 
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CCaappííttuulloo  IIIIII  
AA  aannáálliissee  ddoo  ccoorrppuuss  ddaa  ppeessqquuiissaa::  aa  rreevviissttaa  VVeejjaa  ee  oo  

mmooddeelloo  ddee  mmooddeerrnniiddaaddee  ddee  CCoolllloorr  ee  ddoo  EEssttaaddoo  

bbrraassiilleeiirroo..  
 

ii..  EEssppeecciiffiiccaaççõõeess  mmeettooddoollóóggiiccaass..  

 

Nossa pesquisa estuda o “Papel da Imprensa na Reforma do Estado Brasileiro”, tendo 

como recorte as eleições presidenciais de 1989, focalizando-se na figura do então candidato 

Fernando Collor de Mello. Para chegarmos a tal ponto já percorremos um caminho em que 

descrevemos o contexto social, político e econômico do país do final da década de 80. Também 

demonstramos a relação entre o “poder simbólico” e o “poder político” como forma de dar 

subsídios teóricos à tese. Além do que, definimos palavras-chaves como “Estado”, 

“Globalização”, “tradição inventada” “cidadania” e outros conceitos que foram colocados ao 

longo de um panorama histórico.  

Agora, abrimos espaço no texto para relacionar as questões citadas com os elementos 

mais estreitamente ligados ao objeto: especificações do veículo (revista “Veja” – estudo dos 

exemplares de agosto a dezembro de 1989), a análise segundo algumas correntes particulares das 

teorias da comunicação e alguns pontos que envolvem a análise de discurso. No entanto, cabe-

nos a ressalva de deixar claro que não optamos por uma análise de discurso (AD) “pura”, ou seja, 

da forma ortodoxa praticada. A AD utilizada baseia-se numa cadeia de palavras e mensagens 

significantes, mas não se encerra em si, é a ponte de ligação com a construção de um corpo 

simbólico maior. A AD é tida como instrumento de destaque no estudo de palavras, expressões, 

orações e unidades léxicas que nos possibilitem a análise do corpus através da classificação em: 

(1) CRP – um espaço a ser ocupado, (2) agenda-setting – um nome na pauta do dia e (3) espiral 

do silêncio – uma opinião a ser construída (conforme veremos no item específico da análise).  

Dessa forma, fizemos um arcabouço metodológico que segue a seguinte organização: 

(1) O estudo tanto do papel da imprensa como da reforma estatal é visto por meio de um 

panorama histórico, inserido num recorte temporal de causas e conseqüências. Daí a necessidade 

de um panorama que explique as peculiaridades da formação sócio-estatal brasileira como 
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parcela justificadora da organização nacional no tempo referido (final da década de 80/eleições 

de 1989). (2) A questão histórica é bipartida em duas perspectivas que correm paralelas – a 

instância do material e do simbólico – observadas segundo a ótica do “poder” e da construção da 

ordem político-social positiva e subjetiva. (3) A análise do objeto (O papel da imprensa na 

reforma do Estado brasileiro) é colocada dentro da lógica exposta. O estudo do corpus em si - o 

recorte temporal (final da década de 80/eleições de 1989) e a escolha do veículo (revista “Veja” 

em edições de agosto a dezembro de 1989) - delimitou o campo onde são colocadas as bases 

teóricas adquiridas através do panorama histórico. Aqui, no entanto, há especificações próprias 

do objeto: Imprensa e Estado ligam-se pelas perspectivas de algumas linhas das teorias da 

comunicação, enquanto o personagem político Fernando Collor de Mello liga-se com 

arquétipos da “modernidade estatal” e da “modernidade pessoal” através da criação do mito 

político e do ideário simbólico. Desta forma, as duas pontas do método, as vertentes das teorias 

da comunicação e as vertentes da simbologia unem-se no estudo do corpus (revista “Veja”/final 

da década de 80) e permeiam a dissecação do objeto (O papel da imprensa na reforma do Estado 

brasileiro). Foi por essa questão que não analisaremos as edições de “Veja” sob a ótica restrita da 

AD, antes a usaremos como um elemento somatório do estudo simbólico e das teorias da 

comunicação de massa que são colocadas na base de toda a tese e agora se fixam no referido 

corpus. 

Assim, delimitamos alguns suportes teóricos que são usados como sustentáculo da 

análise que se segue. Vemos o símbolo segundo a já citada posição de Bronislaw Baczko 

mencionada por Lilia Schwarcz e ratificada por José Murilo de Carvalho ao afirmar que: “Um 

símbolo estabelece uma relação de significado entre dois objetos, duas idéias, ou entre objetos e 

idéias, ou entre duas imagens. Embora o estabelecimento dessa relação possa partir de um ato 

de vontade, sua aceitação, sua eficácia política, vai depender da existência daquilo que Baczko 

chamou de comunidade de imaginação, ou comunidade de sentido. Inexistindo esse terreno 

comum, que terá suas raízes seja no imaginário preexistente, seja em aspirações coletivas em 

busca de um novo imaginário, a relação de significado não se estabelece e o símbolo cai no 

vazio, se não no ridículo.”(op.cit., 1998, pág. 13). 

A AD foca-se na perspectiva dos “discursos fundadores” de Eni Orlandi que 

demonstra como funciona o imaginário constitutivo do país, tendo em vista algumas 

especificações desse discurso que ligam alguns de seus sentidos à formação do país e à formação 
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de uma ordem no próprio discurso que lhe dá identidade. Assim, os “discursos fundadores” são 

aqueles sempre ligados a uma memória coletiva nacional, que trazem para o presente algum 

elemento discursivo já apresentado em alguma outra época da história, ou são aqueles que vão 

fundar efetivamente um discurso identificador da realidade de tal país e de tal povo. Segundo 

Olga Tavares a análise discursiva de Fernando Collor de Mello nos permite verificar como suas 

“mensagens” inscrevem-se na perspectiva histórica brasileira e se instalam no conjunto de outros 

discursos fundadores. Ela explica a questão utilizando o pensamento de Orlandi: “A história e a 

análise do discurso estão ligadas à prática e não ao tempo em si. A história se organiza tendo 

como parâmetro as relações de poder e de sentidos, e não a cronologia, porque não é o tempo 

cronológico que organiza a história, mas a relação com o poder (a política). Além do mais, a 

relação da Análise de Discurso (AD) com a história é dupla. O discurso é histórico por duas 

razões: 1
ª
 porque se produz em condições determinadas e projeta-se no futuro; e 2

ª
 porque cria 

tradição e influência novos fatos.” (op.cit., 1998, pág. 18). Esta citação encerra a relação entre a 

perspectiva histórica e a AD salientando as diretrizes metodológicas colocadas anteriormente.  

Patrícia Ceolin Nascimento, em “Jornalismo em revista no Brasil”, faz uma análise de 

discurso (AD) das revistas “Veja” e “Manchete” através da seguinte tríade teórica: a teoria 

lingüística baseada nas obras de F. de Saussure e E. Benveniste; a antropologia cultural a partir 

das leituras de C. Lévi-Strauss e a psicanálise de J. Lacan. Aqui, não seguiremos o mesmo 

caminho da autora com o aprofundamento do significado no inconsciente segundo a teoria 

lacaniana, mas usaremos o conceito de “enunciação do discurso” de E. Benveniste para destacar a 

relação de “diálogo: EU versus OUTRO” na análise de discurso. Segundo E. Benveniste (in 

Nascimento) o processo de enunciação e produção do discurso pode ser visto de três formas: a 

realização vocal da língua, o mecanismo de produção enunciativa e o quadro formal de realização 

da enunciação.  

Neste ponto, nos determos ao terceiro aspecto, o do quadro formal da realização da 

enunciação. Para uma análise total deste viés é necessário considerarmos o ato em si, as situações 

de sua realização e os instrumentos dessa realização. Dentre essas várias questões destaca o 

principal aspecto a ser considerado por nós, o fato de que toda enunciação postula 

necessariamente duas figuras: a do locutor e a do alocutário. Patrícia Nascimento desenvolve esta 

relação ao afirmar que: “O locutor, ao se apropriar do aparelho formal da língua, implanta, 

nesse momento, um alocutário, ao mesmo tempo que anuncia sua posição de locutor. Assim, 
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estariam também implicados no processo a relação do sujeito com um ‘outro’ pois, para 

Benveniste, ‘toda enunciação é uma alocução’, é a relação do sujeito com o mundo. Trata-se 

aqui, desse modo, de uma questão de subjetividade da linguagem. Poder-se-ia dizer, ainda, que 

toda enunciação tem a estrutura básica de diálogo, mesmo quando o locutor e o alocutário são 

implícitos ou quando esse outro é imaginado. Uma certa relação com o mundo também é 

estabelecida a cada nova enunciação uma vez que, para que haja comunicação, locutor e 

alocutário devem compartilhar de um mesmo mecanismo de referência em seu discurso 

(GRIFO MEU).” (op.cit., 2002, págs. 50 e 51) A grifagem é colocada para explicitar a 

importância desse “diálogo” uma vez que é ele que garante a eficiência da transmissão da 

mensagem. Lembremo-nos do que Baczko chama a “comunidade de imaginação ou sentido” de 

um “terreno comum” com raízes em um imaginário preexistente. Sem essa comunhão de espaços 

a relação de significado não se estabelece e o símbolo esvazia-se. Assim, para que o discurso 

transmita uma mensagem não só é preciso a delimitação EU e OUTRO como também um elo 

entre essas duas dimensões. 

Segundo E. Benveniste, a emergência dos índices da pessoa só pode ser produzida na 

enunciação quando locutor e alocutário podem identificar-se de forma mútua e respectivamente 

como “EU” e “TU”. Sem essa concordância mínima, não haveria comunicação, já que os 

pronomes pessoais não enviam a conceitos estabelecidos previamente; eles são produzidos, de 

novo, a cada nova enunciação, assim como os índices de ostensão: este, esse, aqui etc. A 

linguagem renova-se a cada emergência discursiva, sendo muito além de um mero meio de 

transmissão de pensamento, constituindo-se no próprio ato da linguagem. Para o autor é um erro 

considerar a linguagem como um simples instrumento da comunicação, já que a própria 

concepção do termo “instrumento” nos leva a crer que a linguagem seria algo fora da natureza do 

homem, como o arco e a flecha. Ao contrário, argumenta Benveniste, é na linguagem que o 

homem se constrói enquanto sujeito, na dialética entre “EU” e o “TU”, pois os pronomes pessoais 

representam uma relação simbólica (eu – tu - ele). A enunciação enquanto “linguagem em ato” 

exprime a busca pela apreensão discursiva da língua e de suas brechas por meio da dimensão 

simbólica da linguagem que sinaliza para as relações e os efeitos de sentido que engendra. Assim, 

a linguagem não é só um veículo para o simbólico, mas também um símbolo em si.  

Olga Tavares particulariza a noção de discurso como diálogo colocada por 

Benveniste. A autora retoma o conceito “discurso fundador” de Eni Orlandi, estendendo a esfera 
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do “EU” e “TU” geral para a seguinte organização: “EU - COLLOR” , “OUTRO - POVO”, 

“OUTRO – GOVERNO SARNEY” e , “OUTRO - LULA”. “A produção dos sentidos nos 

discursos de Fernando Collor se dá basicamente na relação do candidato com o povo e com os 

seus antagonistas (Governo e adversário político). A técnica discursiva é quase sempre a mesma 

e, na produção dos sentidos, há a supremacia da formação discursiva (FD) do EU 

“conquistador” (dominador). A produção dos sentidos constrói, de maneira definitiva, o lugar 

do OUTRO “dominado”. As questões ‘o que o discurso diz?’ e ‘ao dizer isto o que está 

fazendo?’ são respondidas na relação entre o EU e o OUTRO e, assim, vão construindo 

efetivamente um lugar, uma fala na história.” (op.cit., 1998, pág. 78). São este lugar e esta fala na 

história que caracterizam o “discurso fundador” fazendo uma relação entre a simbologia atual e a 

referente a formação brasileira.  

Não utilizaremos o mesmo viés de estudo de Olga Tavares que analisa o discurso de 

Fernando Collor sobre a ótica do “messiânico e sagrado”, mas a relação histórica discursiva 

proposta pela autora enriquece a noção de diálogo da AD e se coloca como uma base 

fundamental em nosso estudo que observa o discurso de Collor e da imprensa por meio de uma 

adjetivação de preceitos “modernos”, “jovens” e “transformadores” que simbolizam não só a 

persona de Fernando Collor de Mello, como um “novo” modelo estatal brasileiro e uma 

sociedade “atualizada” com tais mudanças (colocadas no 1
º
 Capítulo). A historicidade discursiva 

também nos permite colocar o mito de Collor em um espaço já ocupado por outras figuras, como 

já demonstramos no 2
º
 Capítulo ao falarmos da relação simbólica de Dom Pedro I e de Dom 

Pedro II com a própria formação social e política brasileira.  

Após esclarecermos o caminho metodológico trilhado, devemos ainda fazer maiores 

detalhamentos sobre a forma como utilizaremos a AD, facilitando a análise propriamente dita, 

feita em uma etapa subsequente. Segundo Orlandi, em AD sabe-se que “se fala de x para se falar 

de y”. Assim, a AD caracteriza-se por ser um “ponto de vista”. Isso não implica em descartar as 

unidades lexical, morfológica, sintática e semântica, que também fornecem dados, mas nossa 

atenção volta-se ao texto enquanto “unidade significativa”. Portanto, estaremos analisando um 

fenômeno que não é exclusivamente lingüístico, já que dele fazem parte as condições de 

produção do discurso, representando o mecanismo de situar os protagonistas e o objeto do 

discurso. Olga Tavares afirma que: “O que importa em AD é o funcionamento das unidades no 

discurso, pois, na análise, não se considera a informação por si só e, sim, o efeito dos sentidos 
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dessa informação.” (op.cit., 1998, pág. 60). No processo de AD de Eni Orlandi, aqui também 

utilizado por nós, os procedimentos são diversificados: textos na íntegra, recortes, frases etc. Não 

há uma seqüência definida, a pontuação do recorte é dado pelo próprio estudo, afim de facilitar a 

investigação a que se pretende. Tal liberdade provém da própria teoria de Orlandi que coloca a 

AD como um “ponto de vista”, assim o subjetivo do discurso só pode ser capturado pelas também 

subjetivas marcas do recorte.  

Segundo Orlandi, não há uma sistematização fechada da AD. No entanto, usaremos 

elementos próprios dela (como o destaque e o recorte de palavras, expressões, orações e unidades 

léxicas) para colocar alguns pontos centrais do estudo divididos em: (1) CRP – um espaço a ser 

ocupado, (2) agenda-setting – um nome na pauta do dia e (3) espiral do silêncio – uma opinião a 

ser construída (conforme veremos no item específico da análise). Essa classificação será utilizada 

no item que trata da análise do corpus em si. Ela englobará ao recorte estipulado (textos na 

íntegra, títulos, chamadas, subtítulos, frases etc.) que, por sua vez, será subdividido de acordo 

com conceitos expressos no texto que se liguem respectivamente à metáfora, à analogia e ao 

embate entre EU e o OUTRO, sendo Collor o primeiro e o último tomando as vezes, de acordo 

com o contexto, de Governo Sarney, de Lula, de Brizola, de Sociedade, de Estado... Como já foi 

colocado, a instância da AD não será colocada de forma ortodoxa, tendo uma associação direta 

com a idéia de “discurso fundador” inserido na história e a perspectiva da construção 

simbólica. Dessa forma, com as referidas especificações metodológicas, seguiremos na junção 

entre simbologia e teorias da comunicação de massa.  

 

iiii..  DDeelliimmiittaaççããoo  tteeóórriiccaa::  oo  eennllaaccee  eennttrree  aass  tteeoorriiaass  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo  ddee  mmaassssaa  ee  aa  

ccoonnssttrruuççããoo  ssiimmbbóólliiccaa..  

 

Depois de algumas especificações metodológicas que tornavam explícitos os 

caminhos seguidos ao longo da pesquisa, especialmente no que concerne à utilização da análise 

de discurso (AD), adentramos o terreno de união entre algumas correntes das teorias da 

comunicação e a simbologia. O professor e orientador desta pesquisa Ricardo Jorge Lucena 

Lucas em artigo escrito para o jornal “O Povo” utilizou o sugestivo título “Quando a Mídia 

Constrói a Realidade” para tentar explicar como a noção de realidade está ligada ao papel da 



 

 

60 

mídia na sociedade contemporânea. Ricardo Jorge classifica dois gêneros de experiências: as 

imediatas (em interação direta com as pessoas, objetos etc.) e as mediadas (pelos meios de 

comunicação de massa). Segundo palavras do professor “A banalidade de tal constatação 

esconde uma outra: a de que é através da mídia (mas não apenas através dela) que tomamos 

ciência de uma série de fatos cotidianos que não podemos perceber diretamente. (...) Em suma: a 

mídia constrói imagens que retemos em nossas mentes, pois a realidade não pode ser produzida. 

É com base nessas imagens, transmitidas pela mídia, que construímos internamente nossa noção 

de mundo.” (“Quando a Mídia Constrói a Realidade”, jornal O Povo, págs. 4 e 5, 2000). Assim, 

Ricardo Jorge dá o mote para o nosso tema central: “O Papel da Imprensa na Reforma do Estado 

Brasileiro” uma vez que, estabelece uma relação efetiva entre a mídia (o papel da imprensa) e a 

noção de realidade apreendida (reforma do Estado brasileiro). Veremos adiante se, realmente, a 

mídia constrói a realidade ou qual outro tipo de relação há entre essas duas instâncias. 

Construção, recorte, manipulção... Todos esses aspectos estão presentes no estudo do assunto. A 

partir de algumas correntes teóricas, observaremos como essa relação é entendida e empregada de 

forma consonante à tese aqui exposta. 

Um dos primeiros pesquisadores a estudar essa relação foi o norte-americano Walter 

Lippman, em 1922, no livro “Public Opinion” em que o autor lembrava que a mídia não 

reproduzia a realidade, mas interpretava e criava representações dela. As teorias de comunicação 

que tratavam do amplo campo dos media, ou os chamados meios de comunicação foram 

afunilando-se para analisar as características específicas de uma vertente comunicacional: o 

jornalismo. Seguindo uma concepção funcionalista de pensar os problemas do jornalismo 

destacamos J. Hohenberg, W. Schramm, H. Lasswell, P. F. Lazarsfeld, F.S. Siebert e T. Peterson. 

A maioria dos autores citados seguem o modelo proposto pelas ciências sociais no estudo do 

jornalismo. Problemas como o processo comunicativo, os efeitos dos meios de comunicação de 

massa e o controle dos mídia são tratados a partir de uma visão funcionalista. Nesse sentido, os 

mass media podem ser tomados em um processo passível de controle. Outro estudioso 

considerado clássico na área é o alemão O. Groth. Ele foi pioneiro em considerar o jornalismo 

uma “nova ciência” com as seguintes características básicas: periodicidade, universalidade, 

atualidade e difusão. Essa classificação e os estudos posteriores abrem espaço para uma análise 

diferenciada do jornalismo em relação aos media. 



 

 

61 

Uma das primeiras vertentes com esse olhar diferenciado pode ser atribuída aos 

trabalhos de N. Chomsky e de E. Herman. Ambos elaboraram um modelo de funcionamento dos 

mídia sustentado pelo pressuposto de que os meios de comunicação respondem sempre às 

expectativas do poder instituído por meio de mecanismos de manipulação. Segundo esse modelo, 

os mídia obedecem ao mesmo princípio que caracteriza a propaganda, colocando os cidadãos 

como observadores (consumidores) passivos diante dos fatos e reforçando, assim, os interesses 

do Estado e das elites. De acordo com Chomsky, é assim que o jornalismo funciona: mantendo 

os valores e a visão de mundo compartilhados pelos grupos que estão no poder e que 

controlam o Estado. Assim, cabendo aos media e as demais instituições ideológicas (como a 

própria cultura e o sistema educacional) exercer o controle do pensamento público através do 

chamada fabricação do consenso. Ao nosso ver, a grande falha da teoria está no fato de não 

considerar os filtros próprios de cada grupo e indivíduo. Ela peca ao não avaliar a existência de 

uma comunidade dos sentidos considerada por Baczko como o “terreno comum” que liga emissor 

e receptor tornando a mensagem eficaz. Se o processo ocorresse de forma tão imediata estaríamos 

próximos da teoria pós-guerra da “bala mágica” quando a mídia é onipotente diante de um 

receptor passivo. Porém, a importância do pensamento de Chomsky está no fato de colocar a 

informação jornalística em proximidade com os valores da propaganda, assim pondo à margem a 

idéia purista de considerar a informação imparcial, como retrato da realidade e não o recorte 

desta. 

Uma Segunda tendência é representada pelos estudos de M. Schudson e H. Gans. 

Para esses dois autores, as informações divulgadas pelos mídia são mais do que simples 

transmissões de mensagens, uma vez que transformam os acontecimentos em formas culturais 

chamadas notícias; assim, essas informações devem ser tomadas como produtos culturais, pois 

produzem conhecimento público. Dessa forma, o jornalismo age na organização da sociedade, 

constituindo uma arena simbólica (posteriormente, esse conceito será alinhado ao de “cena 

pública” segundo a concepção de Hannah Arendt), na medida em que participa da fabricação da 

realidade. Daí a importância do papel da imprensa na manutenção da democracia. A crítica ao 

modelo exposto está no fato de que, segundo esses dois autores, a imprensa deve seguir seu papel 

de mantenedora da democracia através de preceitos éticos (como dar voz e espaço igualitário a 

todos os grupos sociais e não somente àqueles que estão no poder ou tem linhas de interesse 

próximas ao do veículo). Ora, considerar a importância da imprensa como agente social e 
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construtora de uma arena simbólica (espaço subjetivo onde diversos arquétipos convivem, 

confrontam-se e se aliam) parece-nos de suma importância. Não obstante, considerar a imprensa 

como “mantenedora da democracia” é não avaliar de forma adequada a luta entre esses 

“símbolos” e seus interesses materiais, ou seja, é colocar a teoria e a prática jornalística no campo 

do utópico. 

Uma terceira corrente, mais atualizada, que estuda a relação entre a “mídia” e a 

“realidade” é representada por L. Quéré. De acordo com esse pesquisador francês, a informação 

jornalística constituí-se como uma ciência-ficção, uma vez que, ao mesmo tempo em que busca 

um modelo de veracidade semelhante ao da ciência, apresenta-se por meio de forma narrativa, do 

relato, caracteristicamente ficcional. Patrícia Nascimento, em obra já citada, especifica o 

pensamento de Quéré: “A informação opera simbolicamente no real, produzindo simulacros. Ela 

faz coexistir, na sua forma ambivalente, de um lado, os fatos, atos e palavras dos agentes 

históricos e, de outro, a opinião comum, ou seja, um conjunto heteróclito de mitos, valores, 

julgamentos, imagens e representações coletivas.” (2002, pág. 32). Apesar de colocar um modelo 

interessante de “construção da realidade” pela imprensa Quéré erra ao colocar essa construção 

como um retrato fiel da realidade. A própria Patrícia Nascimento discorda do autor ao colocar 

que a informação dos mídia não reproduzem perfeitamente o saber científico pois situa-se no 

campo do verossímil (de uma posição de verdade que não pode ser verificada pelo público). Não 

há certeza que a informação é verdadeira mas, por outro lado, essa incerteza pode ser 

compensada pela exploração das possibilidades do relato, ou seja, pelo uso da ficção. Assim, a 

informação jornalística é colocada em diversos papéis em sua relação de interferência da 

realidade, respectivamente como: instrumento de manipulação (1
ª
 vertente); instrumento de 

representação/construção da realidade (2
ª
 vertente) e instrumento de produção de uma 

ciência-ficção/simulacro do real (3
ª
 vertente). 

Possivelmente, ao analisarmos a problemática de espaço público vamos nos deparar 

com conceitos que façam uma junção adequada de alguns pontos das correntes acima citadas. Foi 

o estudo do espaço público que despertou na Teoria do Jornalismo conceitos mais verossímeis 

sobre a relação entre a imprensa e a realidade. Podemos usar como exemplo dessas novas 

correntes de comunicação a chamada agenda-setting research ou, em português claro, a função 

de agendamento dos media criada na década de 70 pelos teóricos americanos Malcolm McCombs 

e Donald Shaw e a espiral do silêncio, de 1974, proposta pela socióloga alemã Elisabeth Noelle-
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Neumann. Mais adiante detalharemos tais teorias. Agora, no entanto, é preciso voltarmos nossa 

atenção para a união entre a imprensa e o simbólico segundo Hannah Arendt na definição de 

cena pública.  

De acordo com Louis Quéré, o conceito de espaço público comporta duas definições. 

A primeira refere-se a uma idéia de “esfera pública” de livre expressão. Nessa primeira hipótese 

o espaço público é visto como um espaço de comunicação de onde emergiria a opinião a partir de 

discussões entre protagonistas que fariam apelo a argumentos racionais. Isto a aproxima da 

concepção de Jürgen Habermas, segundo o qual a esfera pública é baseada na razão, emergente 

única do confronto de argumentos.  

A segunda idéia é a de espaço público como uma “cena pública” em que não só a 

razão, mas também os atores, as ações, os acontecimentos ou problemas sociais ascendem à 

visibilidade pública. Philippe Breton e Serge Proulx no livro “A explosão da comunicação” 

afirmam que: “Nesta segunda abordagem, não são os argumentos racionais dos protagonistas 

que ocupam a atenção do observador, mas antes o processo de ‘plublicitação’ que faz com que 

um acontecimento, uma ação, um problema, um ator sejam ‘postos na cena pública’. (...) Esta 

concepção está em ressonância com a filosofia política de Hannah Arendt que desconfia da idéia 

de uma verdade que adviria necessariamente do encontro e do confronto entre os argumentos 

racionais dos protagonistas. O espaço público definido como ‘cena de aparecimento’ supõe a 

presença de um público de espectadores capazes de emitir um juízo sobre os elementos do poder 

submetido ao olhar de todos. Mais uma vez, não se trata de um juízo necessariamente racional: é 

um juízo de apreciação, um ‘juízo de gosto’ mais próximo da estética que da racionalidade. 

Neste segundo modelo do espaço público, são as noções de visibilidade e de juízo dos 

espectadores que constituem as duas linhas de força.” (1997, págs. 234 e 235). 

É esta segunda concepção, a de Hannah Arendt, que utilizamos na base teórica desta 

monografia. Pois, ao analisarmos o “papel da imprensa na reforma do Estado brasileiro” veremos 

o mito político de Collor e a modernidade atribuída à sua persona, ao Estado e a sociedade 

através de um discurso fundador (ver conceituação anterior) subjetivo, para não dizer emotivo, 

uma vez que Collor assume o arquétipo histórico de herói, de “salvador da pátria” ao ocupar o 

espaço deixado pelo “grande pai” Tancredo Neves. Neste caso, é claro, há o lugar para a 

argumentação racional própria de uma campanha eleitoral, até porque a adjetivação “moderna” 

que ele dominava e difundia era baseada na pseudo-razão de inserção brasileira na Globalização. 
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Porém, é a representação de um papel, o juízo de valor coletivo ligado pela “comunidade dos 

sentidos comuns” e a noção estética que predominam e até mesmo valorizam a argumentação 

racional usada durante a campanha. Collor era antes o símbolo do que a explicação. 

Como já citamos anteriormente, uma das correntes mais relevantes que estuda a 

relação entre imprensa e realidade é a chamada agenda-setting research, segundo a qual os 

meios de comunicação de massa, pelo fato de prestarem atenção a certos acontecimentos e 

ignorarem outros, produzem efeitos sobre o público. Ou seja, a imprensa não diz necessariamente 

ao público como deve pensar, mais quais as questões da atualidade sobre as quais é importante ter 

uma opinião, seja ela qual for. Desde a publicação do livro de Lippmann, em 1922, que o estudo 

dos efeitos da mídia na realidade ganham uma maior atenção crítica. Porém, é indiscutível que foi 

com McCombs e os estudos de Chapel Hill (realizados em 1968 e publicados na revista Public 

Opnion Quarterly em 1972) que o termo agenda-setting surge e ganha expressão acadêmica. 

Assim, esta corrente ganha um evolução dentro da doutrina: a primeira geração do agendamento 

visava verificar a mera imposição temática e a segunda geração vai além, busca comprovar e 

auferir a imposição de um determinado enfoque teórico. Esta última, aproxima mais a agenda-

setting das teses sobre o fenômeno da persuasão e da aculturação.  

José Rodrigues dos Santos em “O Que é Comunicação” salienta a importância das 

realidades mediadas e o agendamento destas, especialmente diante da complexidade que o tecido 

social ganha a cada dia. “O agenda-setting constitui, na verdade, um problema de representação 

do real. Cada vez mais, o grande público que vive nas sociedades industrializadas deixou de ter 

contato com importantes fatias da realidade, ficando por isso dependente da mediação exercida 

pelos meios de comunicação de massa. A comunicação social transformou-se numa espécie de 

extensão cognitiva do homem, um pouco na linha do que havia sido preconizado por McLuhan. 

O seu efeito de agendamento parece refletir-se, a um primeiro nível, na definição do que 

constitui ou não um tema da actualidade. A segundo nível, agenda-setting vai ainda mais longe, 

ao estabelecer a própria hierarquia e prioridade de temas.” (1997, pág. 99). Deve-se salientar 

que, além do agendamento público (temas de relevância comum à maioria ou de amplo alcance), 

há também o agendamento pessoal (temas cotidianos, relativos ao universo restrito de uma 

pessoa ou de um número específico delas). Porém, para efeito dos estudos acadêmicos, a 

interferência do agendamento pessoal é desprezível na relação mídia versus realidade. Desta 
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forma, destacamos a importância dos temas, do enfoque temático e da hierarquização da notícia 

na construção do agendamento público.  

O próprio Santos complementa a afirmação ao determinar o agendamento como uma 

relação tripartida entre audiência-sociedade-mídias. Assim, quanto mais a sociedade estiver 

sujeita a um período de instabilidade ou transição maior será o grau de dependência dos que 

tiverem os meios de comunicação de massa como as únicas fontes de informação. Isto é 

interessante pois, adapta-se perfeitamente a condição brasileira durante o final da década de 80 

(transição/incerteza), como demonstramos na contextualização. Além do que, naquele período, a 

imprensa ganhava uma carga valorativa jamais vista em virtude da sua luta pró-democracia. 

Veremos na análise do corpus que há diversas propagandas dos meios televisivos na própria 

“Veja”. Se atualmente a briga pela audiência televisiva tem como grandes estrelas os Realities 

Shows (Big Brother x Casa dos Artistas), na época o chamariz de público eram os telejornais e 

seus âncoras (ver anexos). Disto denota-se a importância e o status que a informação ganhava e, 

consequentemente, o agendamento seguia esse movimento. Além do que, o próprio veículo 

“Veja” solidificava-se como um dos principais periódicos semanais da nação. Portanto, suas 

palavras não só determinavam sobre o que pensar (pelo agendamento), como também 

influenciavam a forma de pensar (segundo a hipótese de manipulação midiática através dos 

símbolos) como pretendemos demonstrar. 

Clóvis de Barros Filho, em “Ética na Comunicação”, faz um vasto apanhado das 

vertentes do agendamento. Segundo o autor, há duas origens de fatores que condicionam o 

agenda setting: os primeiros relacionados à mensagem (A) e os demais à recepção (B). No caso 

dos fatores relacionados à mensagem (A), o autor destaca a adequação da teoria do agendamento 

em relação à política: “O agenda setting é uma excelente ferramenta de estudo das relações da 

mídia com o poder. Visa-se analisar como o profissional da política, através dos meios, impõem 

uma agenda temática que lhe seja politicamente interessante. Esses estudos, quase sempre 

realizados em época de embates eleitorais, precisam em que medida a mídia participa da luta 

política pela imposição (politicamente interessada) dos temas políticos ‘realmente importantes’. 

Procura-se medir a participação dos produtos mediáticos na luta entre os profissionais do 

campo político pela própria definição do que é um tema político. Os meios de comunicação, 

nesses momentos, tornam-se um espaço privilegiado de luta, de uma luta propriamente 

simbólica pela imposição de representações legítimas e construção de um eleitorado (GRIFO 
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MEU).” (1995, pág. 184). É interessante notar, conforme o grifo, que a teoria do agendamento 

abre espaço para o simbólico. Ao falar em espaço privilegiado de luta (uma arena) entre 

representações, ela uni-se ao conceito de “cena pública” por nós utilizado. 

Barros Filho, ainda tratando dos aspectos relativos à mensagem (A), cita três 

características que propiciam o agendamento de determinados assuntos na mídia. A primeira é a 

possibilidade de personalização ( a persona de Collor e os arquétipos de herói/salvador) do 

conteúdo da informação. Esta não só permite à audiência uma identificação com o tema através 

do sujeito envolvido, como também torna temas complexos mais compreensíveis. A segunda 

característica que destacamos é possibilidade de dramatização, via de regra, por intermédio de 

um conflito (como verificaremos pela AD/ a instância EU e OUTRO que como colocou Olga 

Tavares, este outro pode ser tanto o POVO como seu adversário político LULA – ver página 60 

desta monografia). Uma terceira característica, tangencial à segunda, é a possibilidade de 

dinamização do tema, ou seja, que o receptor possa constatar uma ação ou um acontecimento 

(episódios pontuais que caracterizem-se como “ação” ou “acontecimento” são abundantes em 

uma campanha eleitoral. Além do que, o próprio candidato Collor de Mello tinha como 

caraterísticas principais de sua conduta – mostrada através de imagens em movimento, com 

punho cerrado etc e através de adjetivos e expressões – um aspecto jovem, moderno, viril, 

aventureiro, dinâmico e outros elementos correlatos). 

Outros dos aspectos relativos à mensagem (A) estão ligados aos outros meios de 

difusão, às fontes de informação e aos campos sociais com a interferência de terceiros no 

agendamento de um ou outro assunto. No que se refere a este último tópico, Barros Filho volta a 

chamar a atenção para a especial interferência política na agenda pública: “O que nos interessa 

observar aqui é apenas um aspecto dessa complexa interdependência: a pré-canalização 

‘politicamente interessada’ operada por este ou aquele agente do sistema político dos temas 

políticos a serem mediatizados. Essa seleção prévia das informações, operada pelos 

profissionais da política (e seus ‘assessores de comunicação’), visa num primeiro momento o 

agendamento dos consumidores de produtos políticos (onde a informação política mediatizada 

ocupa lugar de destaque). Se o trabalho propriamente político se confunde com a imposição de 

uma representação legítima do mundo social ideal dentro de um mercado de oferta política onde 

o consumo se confunde com a adesão, a mediatização deste ou daquele ‘fato político’ é a vitrina 

de que necessita o produto político para ser adquirido.” (op.cit., 1995, pág. 191). 
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A indução, auxílio ou indicação de notas é fato no universo jornalístico. Negar a 

realidade das notícias recomendadas é fechar os olhos para uma importante fonte de 

agendamento. Mário Sérgio Conti, em seu livro “Notícias do Planalto”, faz um extenso relato das 

relações de bastidores durante a eleição e o governo Collor de Mello. Um episódio peculiar é 

contado quando Collor chega de uma viagem à China e  encontrando o primo Marco Antônio 

Coimbra, sociólogo e um dos sócios do instituto de pesquisa Vox Populi. Segundo o autor, Collor 

encomenda a Coimbra uma pesquisa de opinião para saber se tinha chances de vitória em uma 

possível disputa presidencial. Mário Sérgio Conti coloca a resposta em seu livro: “ ‘Sim, há um 

lugar no imaginário popular para a candidatura de Fernando Collor de Mello’, começou o 

sociólogo. O levantamento mostrou que, para os entrevistados, o problema nacional mais grave 

era a corrupção, do qual o marajaísmo era um elemento. Como candidato à Presidência, dois 

terços dos eleitores queriam alguém indignado com a roubalheira. Que tivesse ímpeto e energia 

para tirar o Brasil do subdesenvolvimento. Que fosse corajoso e não entrasse no jogo tradicional 

da política. (...) Para que ele fosse candidato à Presidência era preciso torná-lo mais conhecido. 

Coimbra recomendou a Collor que aparecesse o máximo na imprensa. Em qualquer veículo, em 

qualquer contexto. Desde de que chegara da China, Collor chegara à mesma conclusão do 

primo.” (1999, págs. 97 e 98). 

Longe de qualquer parâmetro jornalístico, a citação acima evidencia não só a questão 

do imaginário popular capturada por Collor como evidência o agendamento. Embora, saiba-se da 

importância da hierarquização da notícia e do tratamento homogêneo da informação (como 

verificaremos na análise do corpus), aqui não nos cabe adentrar nestas questões. Porém, torna-se 

patente a importância do agendamento (sobre o que falar) no jogo político.  

Uma outra questão ligada ao agendamento refere-se ao veículo da mensagem (A). 

Neste caso, Barros Filho utiliza-se dos estudos de Brosius & Kepplinger para afirmar que há mais 

agendamento em mensagens impressas que televisivas. O autor coloca que o meio impresso é 

mais adequado ao agendamento de temas específicos, com tratamento analítico e detalhado. Esta 

observação é importante porque coloca o veículo escudado, a revista “Veja”, como uma provável 

fonte para o agendamento no que concerne a um público formador de opinião. Este aspecto 

relativo à mensagem (A) também nos liga a outro relativo à recepção (B). Segundo Barros Filho 

há uma influência das comunicações interpessoais e dos líderes de opinião como fontes 

informativas correntes dos meios. Ou seja, a recepção não se esgota no contato direto mídia-
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receptor. É possível estar a par desta ou daquela informação sem que se a tenha consumido 

diretamente da mídia. As pessoas se informam entre si. Assim, a recepção deixa de ser uma 

simples relação entre codificador e decodificador, sendo um processo de várias etapas. Neste 

ponto, destaca-se a presença do chamado “líder” ou “formador” de opinião como uma figura 

significativa no processo de retransmissão da mensagem. Ele seria uma peça-chave (uma vez que 

tem maior acesso aos meios de comunicação, inclusive às fontes impressas de maior 

detalhamento e profundidade) que repassa a informação a um número maior de pessoas e 

incorpora a ela a carga valorativa de ser noticiada por uma pessoa de respaldo nas relações 

interpessoais, o “líder” ou “formador” de opinião. Outro ponto ligado à recepção (B) é o que 

condiciona a agenda-setting à necessidade de orientação do receptor. O condicionamento 

subjetivo da recepção como uma dependência pedagógica é fruto da satisfação da curiosidade do 

receptor em relação ao produto midiático. Assim, quanto maior o interesse que o receptor tiver 

pelo tema e maior o número de dúvidas a serem esclarecidas pela informação, maior será o 

agendamento. 

Para fecharmos a questão do agenda-setting vamos fala de um tópico relativo à 

mensagem (A) que refere-se a relação entre o veículo e o intervalo de tempo (time-lag). Esta 

definição consiste no tempo que a mensagem leva até ser agendada pelo público consumidor. 

Segundo estudos, o time-lag depende do veículo em que a mensagem foi difundida e de sua 

incidência geográfica (se a notícia é nacional ou local). É interessante notar o que Barros Filho 

fala sobre os estudos de Wanta & Wei Hu sobre o time-lag: “Os resultados mostram que a 

cobertura televisiva tem um ‘prazo de impacto’ ótimo mais curto do que a cobertura de revistas e 

jornais. (o que nos aponta para a questão do detalhamento e do aprofundamento próprios da 

mídia impressa, como foi colocado – OBSERVAÇÂO MINHA) Esse impacto inicial mais rápido, 

no entanto, tem menor duração, ou seja, os temas agendados pela televisão permanecem menos 

tempo na agenda do que aqueles agendados pelo jornal.” (op.cit., 1995, pág. 195). 

Não queremos aqui dissecar os prós e contras do agendamento para exaurir matizes 

de um estudo que ainda deve se prolongar e evoluir por muito tempo (haja vista que existiram os 

estudos pré-McCombs e o agenda-setting de primeira e segunda geração). Porém, é fundamental 

a apreciação de certos pontos da teoria para basear nossa análise. Além do que, a relevância da 

questão simbólica apontada no agenda-setting mostra-se em consonância com a linha teórica por 

nós adotada. Uma outra corrente que vem somar-se a essa na composição de nosso instrumental 
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teórico é a “espiral do silêncio”, criada pela socióloga alemã Elizabeth Noelle-Neumann, que em 

1972 propôs seu modelo inicial. Ela defendeu que a informação das opiniões majoritárias é 

resultado das relações entre os meios de comunicação de massas, a comunicação interpessoal e a 

percepção que cada indivíduo tem da sua própria opinião quando confrontada com a dos outros. 

Assim, quando um indivíduo permanece em silêncio em ralação às suas opiniões, as pessoas que 

o rodeiam podem adotar a mesma atitude, facilitando o domínio dos pontos de vista expressos na 

comunicação de massa. Segundo Elizabeth Noelle-Neumann esse silêncio tendencial é fruto do 

medo das pessoas em se confrontarem com a opinião majoritária, o que geraria um movimento 

contínuo e contraposto de visibilização desta última. 

Clóvis de Barros Filho, em obra já citada, ressalta a importância do tratamento 

“objetivo” e a abordagem “homogênea” dado à notícia jornalística como condição de eficiência 

da espiral do silêncio. Este destaque é importante porque justifica nossa hipótese de construção 

simbólica do candidato Collor de Mello e de uma proposta governamental com características 

modernas e jovens, em consonância com o tipo de Estado e sociedade aspiradas como ideais para 

Brasil inserido na Globalização. Posteriormente, veremos isso colocado no caso concreto através 

da análise do corpus da pesquisa. Por hora, observemos a citação de Barros Filho: “Uma das 

condições para que o efeito da espiral do silêncio se produza é a consonância temática, ou seja, 

a abordagem relativamente homogênea dos mesmos fatos pelos distintos meios de comunicação. 

Essa consonância tendencial não só dá ao conjunto dos produtos informativos, e indiretamente a 

cada informação mediatizada em separado, uma maior ou menor aparência de objetividade, 

como também permite aos meios canalizar um só fluxo de opinião, impondo-o como dominante. 

As diferenças de matiz permitem, de um lado, assegurar a aparência de liberdade informativa e, 

de outro, atendem a uma exigência de marketing por fornecerem aos distintos produtos 

condições de se distinguirem entre si. Mais uma vez, se a informação mediatizada não tivesse 

aparência de objetividade, se sua dimensão ficcional ou arbitrária fosse explícita, os efeitos 

próprios à sua publicação e divulgação seriam distintos.” (op.cit., 1995, págs. 209 e 210). 

É interessante notar que tanto ao falar da corrente do “agenda-setting” como da 

“espiral do silêncio” Barros Filho liga-os à instância do simbólico. Isto ocorre na citação acima, 

em que o efeito da espiral em difundir uma opinião dominante também está ligado a 

características próprias da mensagem que matizam determinadas características do “produto”, 

fazendo com que este se destaque ou não. Anteriormente, quando o autor escreve sobre os 
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aspectos relativos à mensagem (A) do agendamento, ele coloca uma luta propriamente 

simbólica pela imposição de representações legítimas e construção de um eleitorado (cf. págs. 67 

e 68 desta), além de destacar a importância de uma mensagem que possa ser dramatizada, 

personificada e dinamizada. 

Usamos uma das passagens de Mário Sérgio Conte, em seu livro “Notícias do 

Planalto”, para ilustrar a questão do agendamento. Agora, utilizamos o mesmo autor para 

salientar não só a determinação de uma notícia (o que está na mídia), mas também a forma como 

ela é tratada (sua abordagem), que por sua vez está diretamente ligada à “espiral do silêncio”. 

“Na manhã de quinta-feira, o governador e seu secretário de Imprensa estavam em Brasília. 

‘Vamos lá no SNI’, propôs Cláudio Humberto. ‘O senhor é governador de estado, foi eleito, e 

esse general é um funcionário público que tem a obrigação de atendê-lo.’ Para provocar maior 

impacto, Collor foi de táxi. Chamados por Cláudio Humberto, dezenas de repórteres o 

aguardavam na entrada do Planalto. Do saguão ligou para o gabinete do general, que não o 

atendeu. Pouco importava. O que Collor queria, o que Marcos Antônio Coimbra recomendara, 

já acontecera: Collor estaria na Imprensa outra vez. Construindo a imagem de um político 

corajoso, impaciente com as tramóias do poder, com passado limpo, sem nada a ocultar 

(GRIFO MEU).” (1999, pág. 108). Após descobrir a necessidade de estar na mídia, de se fazer 

aparecer, de ver e ser visto. Collor galgava empiricamente outro patamar importante do 

marketing político: quais caraterísticas apresentar e esconder. Ou, como nos ensina Peter Burke 

em “A Fabricação do Rei”, o então governador de Alagoas e pretenso candidato à Presidência da 

República, começava a esboçar de que forma deveria aparecer diante do público e da mídia, 

assim como Luís XIV escolhia as roupas e os adornos com os quais deveria mostrar-se diante da 

corte. 

Vale lembrar que, semanas depois do episódio citado que ocorreu logo após o 

carnaval de 1988, Collor virou capa de “Veja” com o título de “O Caçador de Marajás” (enredo 

da escola de samba Imperatriz Leopoldinense do mesmo carnaval e que os assistentes de Collor 

pinçaram a uma só mão – na terça-feira gorda Collor percorreu toda a Marquês de Sapucaí 

aplaudido pela multidão ao som do samba-enredo leopoldinense. A alusão ocupou de imediato a 

capa de vários jornais, sendo manchete da quarta-feira de cinzas do “Jornal do Brasil” e motivo 

de uma matéria apimentada do jornalista Ricardo Boechat – supõem-se que esta foi a primeira 

vez que Collor foi associado à figura do “Caçador de Marajás”). Na capa de “Veja” havia uma 
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foto de Ubirajara Dettmar em que Fernando Collor posava tendo como pano de fundo a tela 

“Avançar” do também alagoano Rosalvo Ribeiro. O quadro, pintado no ano de 1984 em Paris, 

mostrava a figura de um soldado a cavalo, com a espada desembainhada e gritando. Aquela era a 

primeira reportagem em que Collor admitia ser candidato além de dizer que seria Presidente 

como outro alagoano, o Marechal Deodoro da Fonseca. A matéria considerou a menção à 

Presidência como um exagero de retórica, mas a foto da capa dava outro rumo à comparação. 

Desta forma, a maneira como Barros Filho trata as correntes teóricas, em obra já 

citada, mostra-se extremamente didática: a hipótese do agenda-setting ou o “impor sobre o que 

falar” e a hipótese da espiral do silêncio ou o “impor o que falar sobre”. Obviamente, devemos 

considerar de forma contextualizada o verbo “impor”. Na pesquisa, tanto o agendamento quando 

a espiral ligam-se pelo simbólico, e este se estabelece pelo terreno de sentidos comuns, ou seja, 

respeitando os filtros de cada processo comunicativo. 

Aqui, abrimos espaço para algumas considerações pertinentes ao estudo e que 

arrematam este item: delimitação teórica: o enlace entre as teorias da comunicação e a 

construção simbólica. As correntes teóricas abordadas neste Capítulo são de extrema relevância, 

mas não se encerram em si. Observamos o aspecto pontual do agendamento político durante a 

campanha eleitoral sob a ótica de uma peça de ligação com o conceito de “discurso fundador”, 

em que o mito político incorporado por Collor e suas representações e propostas são justificadas 

pela formação histórica brasileira (ver 2
º
 Capítulo). Desta forma, usamos a corrente do agenda-

setting como preconizadora do “sobre o que falar” e a espiral do silêncio como mecanismo 

esclarecedor do “o que falar sobre”. Porém, a relação de sentidos do que está sendo colocado no 

espaço público (segundo o conceito de cena pública de Hannah Arendt- cf. pág. 65 desta) é feita 

pela eficácia do “discurso fundador” (de Eni Orlandi - cf. pág. 57 desta) que destaca a 

importância do simbólico enquanto “comunidade dos sentidos comuns” ( de Bronislaw Baczko- 

cf. pág. 46 desta). Ou seja, Collor é notícia porque está agendado e há uma opinião majoritária 

criada em torno dele que ganha força pelo silêncio contínuo da opinião minoritária, criando um 

movimento em espiral. No entanto, o que faz com que a imagem de Collor fixe-se e seja bem 

recepcionada não é só a mídia (que a viabiliza), mas principalmente o poder contextualizado do 

símbolo acoplado a ele. É a teoria do discurso fundador que mostra essa ligação histórica 

(estabelecida pela comunidade dos sentidos comuns), explicando o porque das características 

ligadas a sua persona e ao seu projeto governamental serem tão eficazes naquela dado momento 
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histórico. Ao logo de todo este trabalho procuramos demonstrar como as imagens e os processos 

políticos se constróem. Collor incorporou uma série de adjetivos e características associadas à 

modernidade, sagacidade e virilidade que o desenhavam como a figura mítica do herói e do 

Salvador da Pátria. Esta imagem preenchia (naquele período temporal) uma lacuna subjetiva 

decorrente do processo de instabilidade política e econômica dos anos 80; da súbita morte de 

Tâncredo Neves (“o grande pai”); das perspectivas de um Brasil jovem, moderno e apto a entrar 

na Globalização e das várias peculiaridades já citadas que envolviam o pleito de 1989.  

 

iiiiii..  CCRR--PP::  uumm  ccoonncceeiittoo  ppaarrttiiccuullaarr  ppaarraa  aa  ppeessqquuiissaa..  

 

Percorremos um extenso caminho na junção de vários elementos com compusessem 

um estrutura basilar para a pesquisa. Abraçamos, até o presente momento, a interdisciplinaridade 

como janela de oxigenação e como ponto de ligação dos diversos conceitos costurados. Agora, 

arremataremos nossa base teórica através do uso do “CR-P: Cenário de Representação 

Política”. A idéia de  “Cenário de Representação” nasceu como um contraponto aos estudos de 

recepção e tem como grandes expoentes as figuras de Mauro Porto e Venício Lima. Este último, 

pesquisador e professor da Universidade de Brasília (UnB) é quem nos insere na problemática 

das representações nas chamadas Ciências Humanas.  

O conceito de CR-P nasce no espaço híbrido entre a Comunicação e a Ciência 

Política e ambiciona, juntamente com as duas hipóteses a ele relacionadas, constituir-se em uma 

contribuição para o reconhecimento da mídia como objeto fundamental de análise para a 

compreensão do poder político no mundo contemporâneo. No Brasil, a CR-P tem sido de enorme 

valia no estudo na interferência midiática na nossa recente democracia representativa. São 

significativos os trabalhos publicados que analisam o Cenário de Representação Política por meio 

das telenovelas e dos telejornais, especialmente quando contextualizados no período eleitoral.  

Segundo Venício Lima, em seu livro “Mídia: Teoria e Política”, o Cenário de 

Representação Política (CR-P) localiza-se no terreno movediço onde a tradição das Ciências 

Humanas tenta detectar a interferência mútua do “real” e do “simbólico”. O autor cita diversos 

conceitos em variadas correntes teóricas como vontade geral, opinião pública, representação 

coletiva, consenso e outros; até fixar-se em uma tríade conceitual básica: imaginário social, 
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cultura política e hegemonia. Os dois primeiros conceitos são considerados respectivamente 

dentro da vertente identificada na École des Annales francesa, que estuda o imaginário social e 

dentro da Ciência Política de origem norte-americana que trata a questão da cultura política. O 

conceito de hegemonia é visto de acordo com o prisma dos estudos italianos, em particular o de 

Antônio Gramsci.  

O imaginário social é delimitado segundo Baczko (já utilizado por nós ao longo da 

pesquisa) (in Venício Lima, 2001, pág. 179): “Constituindo pontos de referência no vasto sistema 

simbólico que qualquer coletividade produz e através do qual ela se percebe, divide e elabora 

seus próprios objetivos. É assim que, através dos seus imaginários sociais, uma coletividade 

designa a sua identidade; elabora uma certa representação de si; estabelece a distribuição de 

papéis e das posições sociais; exprime e impões crenças comuns; constrói uma espécie de 

‘código de bom comportamento’, designadamente através da instalação de modelos formadores. 

(...) A influência dos imaginários sociais sobre as mentalidades  depende em larga medida da 

difusão deste e, por conseguinte, dos meios que asseguram tal difusão. Para garantir a 

dominação simbólica é de importância capital o controle destes meios, que correspondem a 

outros tantos instrumentos de persuasão, pressão e inculcação de valores e crenças. (...) Os mass 

media fabricam e emitem, para além das informações centradas na atualidade, os imaginários 

sociais: as representações globais da vida social, dos seus agentes, instâncias e autoridades.”  

Venício Lima também cita Gabriel Almond para compor sua base teórica e conceituar 

cultura política: “A cultura política é definida nos seguintes quatro pontos: (1) Ela consiste em 

um conjunto de orientações subjetivas relativamente à política numa população nacional ou um 

subconjunto de uma população nacional. (2) Ela tem componentes cognitivos, afetivos e 

avaliativos: ela incluí conhecimento e crenças a respeito da realidade política, sentimentos com 

relação à política e adesão a valores políticos. (3) O conteúdo da cultura política é resultado da 

socialização infantil, da educação, da exposição à mídia e de experiências adultas com a 

estrutura e o desempenho social, econômico e do governo. (4) A cultura política afeta a estrutura 

e o desempenho político e governamental; constrange, mas certamente não os determina. As 

setas causais entre cultura e desempenho e estrutura apontam nos dois sentidos.” (op.cit., 2001, 

págs. 179 e 180) 

O autor esclarece que, apesar das diferenças, os conceitos acima definidos ao espaço 

das construções simbólicas e suas diversas dimensões, servem de suporte para a própria 
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conceituação de CR-P que veremos à diante. Por fim, Venício Lima usa o conceito de hegemonia 

de Antônio Gramsci, retrabalhado por Raymond. Williams: “Hegemonia é todo o conjunto de 

práticas e expectativas sobre a totalidade da vida: nosso senso e alocação de energia, nossa 

percepção de nós mesmos e nosso mundo. É um sistema vívido – constituído e constituidor – de 

significados e valores que, ao serem experimentados como práticas, parecem confirmar-se 

reciprocamente. Constitui assim um senso da realidade para a maioria das pessoas na 

sociedade, um senso da realidade absoluta, porque experimentada, e além da qual é muito difícil 

para a maioria dos membros da sociedade movimentar-se, na maioria das áreas de sua vida. Em 

outras palavras, Hegemonia é no seu sentido mais forte uma ‘cultura’, mas uma cultura que tem 

também de ser considerada como o domínio e a subordinação vividos de determinadas classes. 

Uma Hegemonia vivida é sempre um processo. Não é, exceto analiticamente, um sistema ou uma 

estrutura. É um complexo realizado de experiências, relações e atividades, com pressões e 

limites específicos e mutáveis. Isto é, na prática a Hegemonia não pode nunca ser singular. Suas 

estruturas internas são altamente complexas, como pode ser constatado em qualquer análise 

concreta. Além disso, ela não existe apenas passivamente como forma de dominação. A 

Hegemonia tem que ser continuamente renovada, recriada, definida e modificada. Também é 

continuamente resistida, limitada, alterada e desafiada por pressões que não são as suas 

próprias pressões. Temos então de acrescentar ao conceito de Hegemonia o conceito de contra-

hegemonia e de Hegemonia alternativa, que são elementos reais e persistentes na prática.” 

(op.cit., 2001, págs. 180 e 181). Uma última característica é somada à definição, é a de 

“equilíbrio instável” que coloca uma certa estabilidade à Hegemonia.  

O detalhismo de colocarmos cada citação original nos pareceu salutar para que 

ficasse claro o arcabouço teórico do Cenário de Representação Política (CR-P). A definição 

utiliza elementos das três citações, que são costurados para, finalmente, delimitar o CR-P. Assim, 

a Hegemonia seria decomposta de vários “cenários” específicos que incorporam suas 

características. Venício Lima segue o raciocínio de que se a Hegemonia é “um sistema vívido de 

significados e valores (...), um senso de realidade”, pode-se afirmar que ela se constitui e se 

realiza no espaço em que o sentido da vida e das coisas é construído, isto é, no espaço das 

“representações”. Desta forma, pode-se também afirmar que esses “cenários” são, de fato, 

“cenários de representação” Aqui, a representação é entendida abrangendo duas maneiras: (1) a 

representação da existência de uma realidade externa aos meios pelos quais a realidade é 
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representada (teoria mimética) e (2) a representação não só do que é externo, mas também do que 

é interno, a constituição da própria realidade. Assim, nos “cenários de representação” – com as 

características acima definidas – existem as representações de gênero, etnias, gerações, estética 

etc. Estes são, respectivamente, os “Cenários de Representação dos Gêneros” (CR-G), “Cenários 

de Representação das Etnias” (CR-E) e assim por diante. 

Seguindo essa lógica, Venício Lima defini o “Cenário de Representação Política” 

(CR-P) como “espaço de representação da política nas ‘democracias representativas’ 

contemporâneas, constituído e constituidor, lugar e objeto da articulação hegemônica total, 

construído em processos de longo prazo na mídia e pela mídia, sobretudo na e pela televisão. 

Como a hegemonia, o CR-P não pode nunca ser singular. Temos, portanto, de acrescentar ao 

conceito de CR-P o conceito de contra-CR-P ou de CR-P alternativo.” (op.cit., 2001, págs. 182 e 

183). Mauro Porto, em “Telenovelas e política: o CR-P da eleição presidencial de 1994”, destaca 

alguns pontos do conceito ao afirmar que é possível decompor a hegemonia em vários cenários 

particulares e, no caso da política, isto enquadrasse perfeitamente nos processos eleitorais: “O 

CR-P constrói uma hipótese sobre a relação entre os mídia e o processo eleitoral, afirmando que 

um candidato , em eleições nacionais e majoritárias, dificilmente vencerá a disputa se não se 

ajustar a esse cenário dinâmico e representativo da política. Assim, os candidatos e partidos que 

buscam uma ‘adaptação’ ao CR-P tendem a obter êxito nas disputas eleitorais que se 

desenvolvem em sociedades onde os mídias tornaram-se instituições consolidadas. Portanto, 

propostas e candidatos que se contrapõem às representações desse cenário dificilmente terão 

êxito.” (“Telenovelas e política: o CR-P da eleição presidencial de 1994”, revista Comunicação & 

Política, pág. 59, 1995). 

Na citação acima, Mauro Porto dá pistas das duas hipóteses que cercam o CR-P. 

Porém, antes de adentrarmos nessa questão, ainda devemos observar algumas caraterísticas 

necessárias para o uso conceitual de “Cenário de Representação Política”: a ocidentalização da 

sociedade e a existência de uma media-centricity (consolidação de um sistema nacional de 

comunicações de massa). Segundo Venício Lima, no Brasil, ambos são fenômenos recentes da 

nossa história política, são processos cuja consolidação ocorreu a partir da década de 70. No 

entanto, isso não impede que o CR-P seja usado como instrumento de análise política, em 

especial, eleitoral. O autor ainda traz à baila uma questão muito pertinente à nossa pesquisa 

quando destaca que: “Na formação do CR-P hegemônico do Brasil contemporâneo, existem 
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vários elementos que, embora presentes na mídia, tem origem anterior a ela, vale dizer, 

elementos que existem em nosso imaginário social e em nossa cultura política muito antes da 

existência de uma centralidade da mídia na sociedade brasileira. São elementos estruturais 

que constituem traços permanentes (residuais, persistentes) de nossa formação cultural. (...) 

Junto a esses elementos permanentes surgem outros, estes conjunturais e, portanto, 

transitórios, que, todavia, evocam traços culturais profundamente arraigados na tradição de 

nosso imaginário social e de nossa cultura política. Esses elementos transitórios constituem 

constelações simbólicas. (...) Dessa forma, num contínuo de tempo, o imaginário social, a 

cultura política e a hegemonia serão sempre anteriores ao CR-P (hegemônico ou contra-

hegemônico), da mesma forma que a conjuntura estará sempre à frente dele (s), embora todos 

possam conter/incorporar elementos constitutivos comuns, ‘permanentes’ e/ou ‘transitórios’. 

Isso significa afirmar, também, que a hegemonia é mais estável do que o CR-P, ou que a 

alteração de um CR-P não significa, necessariamente, uma crise hegemônica. (GRIFO MEU).” 

(op.cit., 2001, págs. 196, 197 e 198). Vejamos a ilustração:  

 

 

 

 

 

 

Desta forma, Venício Lima salienta duas questões fundamentais: uma certa ordem 

cronológica em que o CR-P insere-se e importância da análise histórica para discernir os 

elementos permanentes e transitórios (ver grifo) que, de alguma forma, relacionam-se com 

nosso imaginário social e com nossa cultura política. Neste último ponto de destaque, mais uma 

vez, justificamos a importância do panorama histórico colocado ao logo de 2
º
 Capítulo. Além 

disso, ampliamos a visão unicamente midiática proposta pelo agenda-setting e pala espiral do 

silêncio. Aqui, o autor tem uma postura semelhante a de Eni Orlandi. Ela, através do “discurso 

fundador”, demonstra a ligação efetiva que existe entre o cenário político de um determinado 

período e as propriedades de seu discurso com o imaginário constitutivo do país, tendo em vista 

algumas especificações desse discurso que ligam alguns de seus sentidos à formação do país e à 

formação de uma ordem no próprio discurso que lhe dá identidade. (cf. pág. 57 desta). Ou seja, 

TEMPO  
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embora estejamos tratando de conceitos diferentes, “discurso fundador” e “CR-P” levam em 

consideração a ligação com o passado e a formação histórica para dar nexo e eficiência ao 

símbolo político e ao CR-P hegemônico, respectivamente. 

A análise da formação histórica tem tamanha importância que as duas hipóteses 

colocadas no CR-P a contemplam juntamente com a questão midiática: “Juntamente com o 

conceito de CR-P introduzimos duas hipóteses: (1) uma que se refere ao processo político como 

um todo; (2) outra que se refere apenas ao processo eleitoral nacional majoritário. A primeira 

hipótese afirma que o CR-P hegemônico, embora não prescreva os conteúdos da prática 

política, demarca os limites dentro dos quais as idéias e os conflitos políticos se desenrolam e 

são resolvidos, podendo neutralizar, modificar ou incorporar iniciativas opostas ou alternativas. 

A segunda hipótese afirma que um candidato, em eleições nacionais e majoritárias, dificilmente 

vencerá as eleições se não se ajustar a esse cenário dinâmico de representação política.” 

(Venício Lima, “CR-P: novos aspectos teóricos e implicações para uma análise política”, revista 

Comunicação & Política, pág. 104, 1995). 

No que concerne a questão eleitoral, propriamente dita, Venício Lima destaca cinco 

pressupostos gerais: (1) As eleições majoritárias nacionais fazem com que os partidos e os 

candidatos tentem utilizar em seu benefício, durante o processo eleitoral, os símbolos e as 

tradições culturais nacionais para que sejam identificados como mais próximos do CR-P 

dominante (Collor e o uso do arquétipo salvacionista do herói, jovem e moderno). (2) Nos 

regimes presidencialistas há uma convergência em uma só pessoa – o presidente- das duas 

funções exigidas no cargo, a ritual e a executiva. Assim, a disputa pela presidência – cargo 

político mais elevado do regime – sempre envolve a tentativa de manipulação de símbolos 

nacionais (matéria-prima da Hegemonia/ no caso estudado a campanha focava-se na 

personificação de um personagem com caraterísticas adequadas para ocupar o posto máximo do 

Poder Executivo). O que não ocorre, necessariamente, nos regimes de base legislativa forte como 

o parlamentarismo. Dessa forma, o CR-P será mais adequado ao regime presidencial. (3) Parte-se 

da premissa que os candidatos em disputa eleitoral representam interesses em conflito que podem 

ser trazidos em termos de competição entre, de um lado, classes e/ou frações de classes do bloco 

histórico no poder; ou, de outro lado, classes e/ou frações de classes de grupos antagônicos 

(facilmente detectamos um tipo de polarização EU (Collor e a classe econômica que o apoiava) 

versus OUTRO (Lula e a classe proletária ou com identificações de esquerda). (4) A 
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configuração da disputa eleitoral em termos da competição intra-hegemônica ou entre projetos 

hegemônicos alternativos torna-se mais facilmente identificável se houver polarização de 

candidatos nas sociedades com sistemas partidários historicamente frágeis (como no Brasil) ou 

em decadência. Isso porque nessas sociedades tendem a prevalecer as disputas eleitorais 

centradas nos candidatos e não nos partidos (os inúmeros partidos nanicos presentes no primeiro 

turno das eleições de 1989 e o súbito aparecimento e decolagem do PPS ao longo da campanha). 

(5) Há que se considerar o possível impacto desestabilizador ou de reforço que a conjuntura 

nacional e/internacional pode provocar na relação do CR-P dominante com o processo eleitoral ( 

a necessidade de burlar as crises econômicas oriundas do governo Sarney, enxugar a máquina 

estatal, abrir o mercado, em suma, ajustar a máquina estatal para inserir-se de forma adequada na 

Globalização).  

Após apresentarmos o conceito de CR-P e suas duas hipóteses, salientamos a 

importância da formação histórica brasileira, sua frágil noção de cidadania, a construção e 

difusão de símbolos ligados à nacionalismo ao longo do Império e da República Velha (de forma 

mais contundente), dos arquétipos salvacionistas (pai ou herói) colocados na personificação das 

figuras políticas etc, como elementos permanentes e a situação de crise e instabilidade brasileira 

ao longo da década de 80, a morte de Tancredo Neves, os fatores peculiares da eleição de 1989 

etc, como elementos transitórios de um CR-P. Assim, além de montarmos um quadro específico 

para a análise de um dado Cenário de Representação Política (CR-P), chamamos a atenção para 

elementos que vão muito além dos media-centricity (que os viabilizam na sociedade 

contemporânea). A questão midiática é central, até porque possibilita o estudo pelo viés aqui 

apresentado. Porém, isoladamente, não permitiria a abrangência da análise simbólica aqui 

colocada.  

O conceito de CR-P (cf. pág. 78 desta) é o ponto-chave de nossa pesquisa. Pois, ao 

nosso ver tanto particulariza a questão eleitoral (conforme estipulamos em nosso objeto) como 

amplia a discussão ligando mídia e simbologia de forma vívida: “constituído por” e 

“constituidor”, com elementos “permanentes” e “transitórios”. Assim, arrematamos a base teórica 

da análise com a tríade: CR-P, agenda-setting e espiral do silêncio. Colocando amiúde, o CR-P 

afirma haver um espaço a ser preenchido/ocupado por um agente que consiga associar-se ou 

acoplar-se a uma idéia hegemônica já existente (daí a importância do panorama histórico e da 

decomposição de elementos transitórios e permanentes afim de avaliar as caraterísticas desse 
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espaço que é dinâmico). O agenda-setting (cf. pág. 67 desta) complementa-o ao visibilizar, ao 

agendar, ao tornar uma realidade (ainda que midiática) este personagem ou essas caraterísticas do 

espaço a ser preenchido, dando um nome ou talhando a pauta do dia. Por fim, a espiral do 

silêncio (cf. pág. 72 desta) ecoa maioritariamente (calando de forma sistemática a opinião 

minoritária) a opinião construída sobre o personagem e as caraterísticas agendadas com base no 

espaço detectado pelo CR-P. Eis, então, o bloco seqüencial construído por nós como suporte 

teórico e metodologia de análise do corpus.  

 

iivv..  OO  ppeerrffiill  ddoo  vveeííccuulloo  rreevviissttaa  ee  aa  ccrriiaaççããoo  ddee  VVeejjaa..  

 

Antes de começarmos a análise propriamente dita, achamos pertinente colocarmos 

algumas questões relativas ao veículo estudado: revista “Veja”. Ao longo da pesquisa falamos da 

questão midiática de forma geral, salientando pontos específicos da mídia impressa 

(principalmente durante a exposição do agendamento). No segundo Capítulo, citamos alguns 

métodos e veículos usados pelo Império para difundir e incutir os chamados “símbolos 

nacionais”, no tocando ao meio impresso destaca-se a revista “Nitéroi” desenvolvida pelo 

Movimento Romântico (cf. pág. 49 desta). Agora, faremos um panorama da questão editorial do 

veículo revista até chegarmos a pontos relativos à “Veja” e a sua posição na imprensa nacional 

contemporânea. 

Em um breve apanhado histórico, vemos que são do século XIX as primeiras notícias 

a respeito das revistas brasileiras. A maioria eram efêmeras, de vida curta, muitas vezes definidas 

como “ensaios” ou “folhetos”. Advém desta época, aquela que ficou conhecida como a primeira 

revista do Brasil: “As Variedades ou Ensaios de Literatura”, de 1812. O periódico teve apenas 

duas edições e como outras publicações do período não tinha caráter noticioso. A exemplo de 

“As Variedades...”, as primeiras revistas brasileiras foram, em geral, publicações institucionais e 

eruditas, que pouco lembram a configuração que temos para o veículo hoje. Dentre elas podemos 

citar: Revista da Sociedade Filomática (1833), Revista Brasileira (1857), Revista da Sociedade 

Ensaios Literários (1876) etc. 

Foi somente no início do século XX que as revistas começaram a ganhar definição e 

espaço diferenciados em relação aos jornais. Estes últimos, também passaram, naquele momento, 

por mudanças estruturais que começaram a separar seu conteúdo das questões literárias. De 
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acordo com Nelson Werneck Sodré, em “História da Imprensa no Brasil”, “É um pouco dessa 

transformação que decorre a proliferação de revistas ilustradas que ocorre a partir daí. Nelas é 

que irão se refugiar os homens de letras, acentuando a tendência do jornal para caracterizar-se 

definitivamente como imprensa; as revistas passarão, pelo menos nessa fase, por um período em 

que são principalmente literárias, embora também um pouco mundanas e, algumas, críticas.” 

(1999, pág. 297). Dessa fase podemos citar: A Rua do Ouvidor (1900), Revista da Semana 

(1901), Ilustração Brasileira (1901), O Minarete (1903), Kosmos (1904), Fon-Fon (1907), 

Revista Americana (1909), A Cigarra (1913) etc. 

Apesar de um maior número de publicações e das mudanças de estilo empurradas 

pelas transformações no jornal, foi apenas em 1928 que se deu o grande divisor de águas editorial 

no meio das revistas. A data é o marco da criação de “O Cruzeiro”, por Carlos Malheiros Dias e 

que passaria a integrar, juntamente com “A Cigarra”, o grupo de Assis Chateaubriand, dos 

Diários Associados. Considerada como pioneira na reportagem, a revista, que circulou até 1975, 

consolidou-se no gênero com a dupla Jean Manzon e David Nasser, nos anos 40. “O Cruzeiro” 

descobriu um espaço próprio da revista não só pela questão gráfica (feita com papel cuchê, em 

policromia, com material ilustrativo em abundância) e pelo eficiente sistema de distribuição (o 

primeiro número chegou simultaneamente às bancas de Belém a Porto Alegre, sem contar os 

pontos de venda em Buenos Aires e Montevidéu), mas principalmente por ter iniciado o filão das 

grandes reportagens e das matérias comportamentais. Porém, na década de 30, a própria revista 

passou por uma transformação refratária das mudanças na política do país. Uma briga entre Assis 

Chateaubriand e Getúlio Vargas que começou em uma querela sobre o interventor federal em 

Pernambuco Carlos de Lima Cavalcanti tomou outros rumos e mudou a linha editorial e estética 

da revista. Fernando Morais relata o episódio: “Até ‘O Cruzeiro’, que apesar do enorme prestígio 

continuava sendo uma revista dedicada aos faits divers, sem preocupações políticas, acabaria 

encontrando na campanha pela redemocratização, com uma reportagens de duas páginas 

cortadas pelo escandaloso título: ‘Constituinte!’. A crise política que se avizinhava acabaria 

transformando a modorrenta revista dedicada à família em um semanário ágil e politizado, que 

reservava suas primeiras e mais nobres páginas à cobertura de fatos políticos da semana.” 

(“Chatô: O Rei do Brasil”, 2000, pág. 263). 

Não questionando a questão do mérito noticiosos ou dos interesses pessoais e 

políticos, foi a partir da iniciativa de “O Cruzeiro” que a política ganhou peso e importância mo 
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meio dos periódicos semanais. Outra revista que se destacou no gênero reportagem foi 

“Diretrizes”, criada em 1938 por Samuel Weiner e que se destacou na produção jornalística com 

textos investigativos e críticos (circulou até 1944). Em 1952, foi lançada “Manchete”, por 

Adolpho Bloch. Com uma concepção tida como “moderna” e um amplo espaço destinado às 

fotos, a revista alcançou popularidade com reportagens históricas, como a da polêmica 

inauguração de Brasília, em 1960. Em 1966, a editora Abril lança “Realidade”, que circulou até 

1975 e chegou a atingir 500 mil exemplares. Segundo Patrícia Ceolin Nascimento, em obra já 

citada, “A revista tornou-se conhecida pela abordagem investigativa dos fatos e foi considerada 

exemplo de qualidade jornalística: ‘Realidade’ somou ousadia dos temas, investigação 

aprofundada, texto elaborado e ensaios fotográficos antológicos.” (2002, pág. 17). 

Em 1968, surge “Veja”, também da editora Abril, que ganha espaço no mercado 

editorial, mesmo com as restrições impostas pela censura vigente no período. A revista, hoje com 

uma tiragem superior a 1 milhão de exemplares, lidera o mercado de revistas semanais de 

informação. Outras duas revistas destacam-se nesse segmento: a “Isto é, criada em 1976 por 

Mino Carta e a “Época”, lançada em 1998, pela editora Globo.  

A revista “Veja” começou a ganhar destaque no cenário nacional no final da década 

de 60, ocupando um nicho iniciado por “Realidade”. A primeira matéria a sobressaltar-se 

chamando a atenção da opinião pública para a publicação foi fruto da percepção editorial de 

Mino Carta (ainda não emigrado para “Isto é”). O editor transformou uma declaração do Ministro 

da Justiça do Governo Médici, Alfredo Buzaid, em capa da publicação com o título “O Presidente 

não admite torturas”. A partir daí, “Veja” inicia um processo de conquista de espaço diante do 

Regime Militar. Embora, deva ser dito, alguns anos depois a Ditadura começou a dar sinais de 

abrandamento que seria intitulado de “abertura, lenta, gradual e irrestrita”. 

O jornalista Mário Sérgio Conti avalia o período: “As capas do segundo semestre de 

1969 não tiveram nenhuma importância para a economia de ‘Veja’. A revista continuou 

vendendo mal, perdendo dinheiro e queimando o lucro de todas as outras publicações e 

operações da editora Abril. Jornalisticamente, entretanto, foi o batismo de fogo de ‘Veja’. Da 

química entre Mino Carta e Raimundo Pereira nasceu um modo de fazer revista semanal de 

noticias. Na semana brasileira, a cobertura política seria o eixo. A revista seria respeitada na 

medida em que fosse uma referência nas crises políticas. Ela buscaria o furo. Teria de ser 

corajosa e independente. Desenvolveu-se entre setembro e dezembro de 1969 a concepção de 
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que o jornalista de ‘Veja’ trabalhava em equipe, sob um chefe que era repórter como ele. Uma 

equipe que tratava de descobrir notícias que os jornais não tinham, e apresentava os fatos 

melhor que eles, pois averiguaria o que se passou nos bastidores, daria o sentido dos 

acontecimentos. Uma concepção diferente da de Time e Newsweek. As semanais americanas 

privilegiavam mais o redator que o repórter. ‘Veja’ não seria, como elas, uma revista de 

gabinete e interpretação. A capacidade de Mino Carta de detectar jornalistas de talento, e em 

incentivá-los, foi fundamental para a cobertura. Ele soube navegar por entre as disputas 

militares, e a cada reportagem ampliou os limites do que a revista podia publicar, a despeito da 

censura. Raimundo Pereira inventou-se como editor, e inventou o editor de ‘Veja’: o jornalista 

que apura e fecha matérias. A equipe que cobriu a crise com Raimundo Pereira era formada por 

Luís Guttemberg, José Ramos Tinhorão (que tinha fontes no Exército porque era genro de um 

general), Dirseu Brisola, Bernardo Kucinski e um jovem recém-formado pela sucursal do Rio, 

Elio Gaspari.”(op.cit., 1999, págs. 74 e 75). A despeito do juízo de valor dado por Conti a 

formação editorial de “Veja” como “corajosa”, achamos por bem colocar a citação acima para dar 

matizes da forma e do contexto em que a revista surgiu. Além do que, as palavras do jornalista 

chamam atenção para algumas peculiaridades das revistas de informação semanal, especialmente 

de “Veja”: a possibilidade, inclusive temporal, de colocar elementos de bastidores nas matérias, 

fugindo do factual puro e adentrando no campo da análise e dos artigos. Outro ponto pertinente e, 

muitas vezes, proveniente desses “bastidores” é a criação de personagens que passaram a ocupar 

um espaço tão importante na revista quanto os fatos dos quais eram protagonistas.  

Porém, em sua fórmula “própria” de criar uma forma de fazer revista semanal, “Veja” 

não estava sozinha e, em uma grande proporção, foi descobrindo sua estratégia editorial pela 

analogia com as concorrentes e através da grande “sacada” comercial da assinatura. Mário Sérgio 

Conti continua a narrar o trajeto da publicação: “Só no final de 1969 ‘Veja’ havia encontrado o 

seu coração editorial, a cobertura política, só em 1974 ela veio a dar lucro. Pelos cálculos de 

Roberto Civita, feitos no primeiro semestre de 1968, a revista deveria vender entre 100 e 150 mil 

exemplares por semana. À medida que a redação era montada e se faziam os números 

experimentais, antes do lançamento, o projeto cresceu. (...) Se ‘Veja’ ia ser melhor que 

Realidade e os fascículos, raciocinavam, venderia mais. Quando a revista foi lançada, em 

setembro de 1968, a previsão era de que vendesse 700 mil exemplares semanais, todos em banca. 

Ninguém,  de Victor Civita ao mais modesto estagiário, pensou em vender assinaturas. Os 
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leitores rejeitaram ‘Veja’. Pela campanha publicitária, parecia que a revista da Abril teria 

alguma semelhança com Manchete, da editora Bloch. Em pouco tempo, a tiragem caiu para 100 

mil exemplares. No carnaval de 1969, as vendas estavam no fundo do poço: menos de 70 mil 

exemplares. Os fascículos da viagem à Lua aumentaram um pouco a circulação, que voltou a 

cair assim que a série foi completada. (...) ‘Veja’ passou a sair do buraco quando se passou a 

vender assinaturas. Não se vendiam assinaturas de revistas porque os jornaleiros do Rio e de 

São Paulo não permitiam. (...) Sem assinar um papel, apenas trocando um aperto de mão com o 

chefe dos capatazes, Roberto Civita fechou o acordo. (...) Logo, a Abril começou a vender 

assinaturas de ‘Veja’ em cursinhos de vestibulares. Depois, em universidades. Conseguiu uma 

base de leitores e passou a dar lucro. Durante dez anos Roberto Civita não deixou que vendesse 

assinaturas de outras revistas da Abril.”(op.cit., 1999, págs. 77, 78 e 79). 

A partir de então, a revista alocou-se em um filão bastante cômodo, inclusive, 

economicamente: o da classe A e B. A estratégia da venda de assinaturas, a decadência de 

“Realidade” e a fórmula editorial de “Veja” colocaram-na como um veículo presente na camada 

dos chamados formadores de opinião. Claro, a postura “corajosa e independente” da revista, 

conforme coloca Conti, está restrita a uma opinião pessoal e a formula editorial de “Veja” 

também sofreu os arroubos da personificação que a própria colocava em suas páginas. Não foram 

raras às vezes em que o rumo da revista não só era traçado pelo contexto político como também 

pela espírito sangüíneo ou fleumático de quem lhe escrevia. É o próprio Mário Sérgio Conti 

quem se utiliza da personificação dos “bastidores da notícia” para pontuar seu livro. A imprensa 

vista por dentro, desmonta o glamour de sua imparcialidade e traz à tona questões de interesse 

pessoal, político e econômico. As relações entre os Civita (donos da editora Abril), José Roberto 

Guzzo (editor executivo), Elio Gaspari (editor chefe) e Dorrit Harazim (redatora-chefe). 

O fato é que, dentro e apesar de todas essas questões, “Veja” ganhou uma 

significativa estrutura corporal e uma solidez de conteúdo ao longo dos anos 70, ocupando o 

vácuo deixado por “Realidade”. Durante os anos 80, “Veja” também foi se distanciando 

editorialmente de “Manchete” e rivalizando-se com a então “Isto é Senhor”. Como já foi 

colocado, a própria imprensa ganhava status de Quarto Poder no final da Ditadura. A revista 

“Veja” do final da década de 80 era, claramente, um importante veículo de informação na mídia 

nacional, atingindo em cheio a fatia dos chamados formadores de opinião. 
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Patrícia Ceolin Nascimento, encerra o panorama histórico relativo às publicações do 

gênero e coloca: “Em linhas gerais, defini-se revista como uma publicação periódica de formato 

e temática variados que se difere do jornal pelo tratamento visual (sem o imediatismo imposto 

aos jornais diários, as revistas lidariam com os fatos já publicados nos jornais diários ou já 

veiculados pela televisão de maneira mais analítica, fornecendo um maior número de 

informações sobre um determinado assunto). Outra característica tida como marcante na revista 

é a segmentação. A família, o homem e o adolescente, por exemplo, ganharam títulos específicos. 

Ao lado dessa segmentação de público, outra questão ganhou terreno em relação aos estudos 

sobre o veículo no país: a tentativa de classificar essas produções no mercado editorial.” 

(op.cit., 2002, pág. 18). Atualmente, baseado nos pressupostos da ciência da informação, as 

revistas nacionais são classificadas da seguinte forma: informativas, de interesse geral, de 

interesse específico e especializadas.  

 

vv..  AA  aannáálliissee  ddoo  ccoorrppuuss..  

 

Até aqui, colocamos questões que remetem à contextualização da nova ordem 

mundial e do Brasil no final da década de 80 (ver 1
º
 Capítulo), ao panorama histórico de enlace 

entre o poder material e o simbólico (ver 2
º
 Capítulo) e às questões teóricas que ligam as teorias 

de comunicação de massa com a construção simbólica (itens anteriores do 3
º
 Capítulo). Agora, 

colocaremos todo o arcabouço teórico demonstrado em conecção com o caso concreto, ou seja, a 

análise do corpus da pesquisa - veículo (revista “Veja” – estudo dos exemplares de agosto a 

dezembro de 1989). Já citamos alguns aspectos do gênero revista no país e da própria criação de 

“Veja”. Então, a partir de todos os pontos já citados e, com destaque para a classificação segundo 

algumas correntes teóricas midiáticas, seguiremos o estudo utilizando alguns instrumentais da 

AD (como o recorte de palavras, expressões, orações e unidades léxicas) dentro da análise 

classificada em: (1) CRP – um espaço a ser ocupado, (2) agenda-setting – um nome na pauta do 

dia e (3) espiral do silêncio – uma opinião a ser construída. 

Com essa sistematização proposta, acreditamos facilitar a análise do corpus e atingir 

o objeto que é a averiguação do “Papel da Imprensa na Reforma do Estado Brasileiro: o caso 

Collor”, em específico, da linha editorial de “Veja” e sua interferência no contexto político 

nacional. Devemos salientar que o corpus engloba edições de agosto a dezembro de 1989 
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(período da campanha eleitoral – 1
º
 e 2

º
 turnos) mas, as matérias não seguem uma cronologia ou 

são recortadas de acordo com as seções, editorias etc. Preferimos, usar o CR-P, o agendamento e 

a espiral do silêncio como fio divisor da análise. A escolha, aparentemente aleatória, nos permite 

linkar as idéias pertinentes à análise e contidas de forma, nem sempre explícita, na linha editorial 

de “Veja”.  

 

((aa))  CCRR--PP::  uumm  eessppaaççoo  aa  sseerr  ooccuuppaaddoo..  

 

Segundo Venício Lima, o “Cenário de Representação Política” (CR-P) é o “espaço de 

representação da política nas ‘democracias representativas’ contemporâneas, constituído e 

constituidor, lugar e objeto da articulação hegemônica total, construído em processos de longo 

prazo na mídia e pela mídia, sobretudo na e pela televisão. Como a hegemonia, o CR-P não pode 

nunca ser singular. Temos, portanto, de acrescentar ao conceito de CR-P o conceito de contra-

CR-P ou de CR-P alternativo.” (op.cit., 2001, págs. 182 e 183). O conceito vívido do CR-P 

“constituído” e “constituidor”, engloba elementos permanentes e transitórios presentes em nossa 

análise.  

Assim, ao contemplar o conceito de CR-P e suas duas hipóteses (cf. pág. 79 desta), 

salientamos a importância da formação histórica brasileira, sua frágil noção de cidadania, a 

construção e difusão de símbolos ligados à nacionalismo ao longo do Império e da República 

Velha (de forma mais contundente), dos arquétipos salvacionistas (pai ou herói) colocados na 

personificação das figuras políticas etc., como elementos permanentes e a situação de crise e 

instabilidade brasileira ao longo da década de 80, a morte de Tancredo Neves, os fatores 

peculiares da eleição de 1989 (era o primeiro pleito direto para o Poder Executivo federal depois 

de 35 anos de Ditadura Militar, aquele sufrágio abria o precedente histórico para o voto 

facultativo de jovens entre 16 e 18 anos de idade e analfabetos, naquele ano a República 

completava 100 anos de existência - a revista “Veja” publicou em setembro daquele ano uma 

edição especial comemorativa do centenário) etc., como elementos transitórios de um CR-P. 

Assim, segundo a idéia aqui colocada, havia um espaço prévio no híbrido entre o 

“imaginário social” (cf. pág. 76 desta) e a “cultura política” (cf. pág. 76 desta), terreno onde o 

CR-P se instala, para a instalação de uma pessoa que catalisasse as qualidades, características e 



 

 

86 

adjetivações propícias a ocupar aquele vácuo histórico. Ou seja, o CR-P afirma que o marketing 

político e a mídia, de forma isolada, não poderiam “fabricar” o candidato vitorioso do pleito de 

1989. Havia um lugar simbólico com um encaixe próprio para a forma e o conteúdo que a 

candidatura de Fernando Affonso Collor de Mello tomou. Ele soube, apropriar-se de elementos e 

anseios já existentes e, a partir daí, tornar-se o candidato do CR-P hegemônico, impulsionado 

pelo agendamento e pela espiral do silêncio. O que se pretende dizer é que; Collor não inventou 

uma fórmula mágica, caiu na mídia com ela e deu certo. Ele canalizou algo que já existia (entre 

elementos transitórios e permanentes) e, após essa apropriação, assumiu uma imagem eficiente, 

que estava no “terreno dos sentidos comuns” e, portanto, teve imensas chances ao ser 

impulsionada pela mídia e sair vitoriosa. Assim, como na construção dos símbolos imperiais que 

representavam a nova pátria e atingiam às almas dos súditos, ele acoplou-se a um imaginário já 

existente. No Império, tivemos um Imperador branco, de raízes austríacas, descendência 

portuguesa e filho da nova terra (Dom Pedro II), que mesclava-se a outros arquétipos existentes 

em vários nichos do tecido social: a versão do mito Jê; D. Sebastião nos trópicos, o príncipe Obá 

do Congo etc. O Monarca também foi sábio ao associar-se às caraterísticas próprias para o CR-P 

daquele momento histórico: a barba, a posição de estadista precoce, o amor pelas artes, homem 

culto e prudente... Naquele período, não havia nenhuma disputa eleitoral em voga. Porém, o 

jovem Imperador teria a função de reintegrar e pacificar o país (sucumbido por diversas revoltas 

provinciais), solidificar os símbolos nacionais e contrapor-se a imagem intempestiva de seu pai, 

Dom Pedro I.  

Da mesma forma, Collor, para ter sucesso, teria que sanar as máculas e traumas dos 

diversos planos econômicos pelo qual o Brasil havia passado, ocupar o vácuo no imaginário 

deixado por Tancredo Neves (que representava o arquétipo de “Grande Pai”, morto de súbito 

após uma vitória significativa da união de várias correntes oposicionistas no Colégio Eleitoral), 

incorporar o candidato capaz de se insurgir contra a corrupção que alastrava o Governo Sarney, 

modernizar o país segundo os preceitos globalizantes e atender às expectativas peculiares da 

primeira eleição direta para Presidente da República após quase três décadas de Ditadura Militar - 

no ano do centenário republicano. 

Devemos lembrar o clima de crise e transição pelo qual o país passava no final dos 

anos 80 (ver 1
º
 Capítulo). É o próprio Venício Lima que, em “Mídia: Teoria e Política”, traz à 

baila elementos próprios do cotidiano do cidadão comum, presente nas telenovelas (“Vale Tudo”, 
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“O Salvador da Pátria” e “Que Rei Sou Eu?”), como representativos desse CR-P existente. O 

autor cita Rubim ao afirmar que: “De forma praticamente indiferenciada, toda e qualquer 

atividade política, o Estado, os políticos e os funcionários públicos foram identificados com as 

noções de corrupção, desperdício, incompetência, fisiologismo, falta de trabalho corporativismo. 

Através dessa identificação toda a política, agora desqualificada, passou a ser apresentada 

como atividade exercida contra os interesses dos cidadãos e os funcionários do Estado, políticos 

e servidores, foram transformados globalmente em marajás, portanto, inimigos da sociedade. 

(...) Em Avilan (cidade fictícia onde se passava a trama de “Que Rei Sou Eu?”) os exploradores 

são os políticos. E os políticos são o sistema. (...) Em resumo, os políticos são fontes de todo o 

mal. Ou quase. Na produção Globo da ‘realidade’, tenta-se salvar, pelo menos parcialmente, o 

Executivo. Se a Rainha Valentine está imersa no sistema, o mesmo não irá ocorrer com o Rei 

Petros III/Pixot. Ele, apesar de autoritário e sanguinário, não é incompetente, preguiçoso ou 

corrupto. (...) Para mandar sua ‘mensagem’, a telenovela é forçada a conviver com o 

contraditório e deslocado discurso de Bergeron, pronunciado logo após a tomada do 

Palácio/Bastilha. Insensato e inflamado, o pronunciamento aconselha os brasileiros de Avilan a 

respeito da importância do ato de votar. Vote certo, vote em Jean Pierre. (...) A convivência 

com o herói jovem, impetuoso e justiceiro que habita um mundo injusto e corrupto parece 

(querer) alimentar uma fantasiosa esperança de busca de um herói para aplacar a sede de 

justiça e realizar o sonho de mudança da ‘realidade’. Um herói que conquiste o poder pelo 

voto, de acordo com a ‘mensagem da novela’ (GRIFO MEU).” (2001, págs. 232, 233 e 234) 

O trecho acima coloca na discussão aspectos bastante específicos daquele momento 

histórico onde, podendo variar diametralmente de direção, toda a população desejava uma 

mudança. Convivia-se com a ciranda financeira do overnight tirando os investimentos do setor 

produtivo, o fantasma da híper-inflação era um assombro permanente e, ao lado, assistíamos ao 

fracasso do festejado modelo argentino implantado por Carlos Menen. Segundo Carly B. de 

Aguiar, o quadro era esse: “A visão dessas eleições como um marco inicial, na vida política 

brasileira e a idéia subsequente de que nada seria como antes, depois da sua realização, apoiou-

se em uma estrutura de sentimentos, validada por um conjunto de fatos. Em primeiro lugar, 

recorde-se a própria condição do país, caracterizada como situação limite, representada, de um 

lado, pelos impasses colocados pela lentidão do processo de redemocratização e, de outro, pelos 

entraves colocados pela crise econômica, precipitados ou agravados pelos dois governos 
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anteriores. (...) Em segundo lugar, considere-se o próprio sentimento de legitimidade do qual o 

pleito estava revestido. (...) O sentimento de que nada seria como antes, também se alimentou de 

um cenário mais amplo, marcado pelas transformações políticas internacionais, principalmente 

as deflagradas pela perestroika soviética e pelas mudanças no Leste Europeu. (...) A idéia de que 

as eleições significavam uma ruptura histórica foi só uma seqüência natural desses argumentos. 

Foi trazida às páginas dos jornais por diferentes setores, como jornalistas, cientistas sociais, 

políticos profissionais etc.“ (“Imprensa e Eleições ‘89: imagens e atores da política”, revista 

Comunicação & Política, págs. 190 e 191, 1995). Assim, após uma contextualização do Cenário 

preexistente, com seus elementos permanentes e transitórios. Vamos a análise do corpus, sob o 

aspecto do CR-P: onde há um espaço a ser ocupado.  

Lembremos que, muitas vezes, nossa tríade composta por CR-P, agenda-setting e 

espiral do silêncio se complementam. Portanto, com a aquisição do corpus para análise, 

percebemos que a diferenciação e destaque desses elementos são fundamentais, mas em muitos 

pontos eles estão conectados entre si. 

 

  CCoolllloorr  ooccuuppaa  uumm  lluuggaarr  hhiissttóórriiccoo::    

 

Neste ponto, destacamos do texto de “Veja” matérias que ligam Collor à tradição 

democrática iniciada por Tancredo Neves, ou mesmo à símbolos dos anos de luta pela 

redemocratização do país: na seção “Em Dia”, “Veja” traz sob o título de “A gigante volta” e 

com o subtítulo de “O símbolo da vitória de Tancredo colloriu” o seguinte texto: “Enquanto 2 

000 pessoas iniciavam um carnaval da vitória em frente ao Congresso Nacional na manhã do 

dia 15 de janeiro de 1985, dentro do prédio o Colégio Eleitoral escolhia Tancredo Neves 

presidente da República, derrotando Paulo Maluf por 480 votos contra 180. Nem a forte chuva 

que desabou sobre Brasília foi suficiente para esfriar o entusiasmo da legião de tancredistas que 

se abrigavam sob uma bandeira brasileira de 386 metros quadrados. A cena ficou gravada na 

memória nacional. Mais do que Tancredo cercado pelos políticos da Aliança Democrática, a 

imagem-símbolo daquele momento foi a imensa bandeira levada pelo povo, passeando pelos 

jardins e tentando subir a rampa do Congresso. ‘Tive a nítida impressão de que a bandeira 

andava sozinha’, relembra o advogado Antônio Silvério Leopoldino, dono da bandeira e, na 

época, participante do Movimento Nacional Pró-Tancredo Neves. Admirador incondicional do 
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ex-presidente Jânio quadros, Leopoldino promete agora tirar o pó da bandeira gigante, 

guardada num quarto de seu apartamento no Rio de Janeiro, e colocá-la de volta nas ruas para 

animar os últimos comícios do candidato Fernando Collor de Mello. (...) Quase cinco anos 

depois, a bandeira voltará a colorir as manifestações públicas de outro candidato à Presidência, 

Collor de Mello, um dos 180 parlamentares que voltaram no adversário de Tancredo. ‘Collor é o 

Jânio de trinta anos atrás’, afirma Leopoldino, que ainda tentou persuadir Jânio a se candidatar 

para as eleições de 15 de novembro, mas, diante da recusa definitiva do ex-presidente, pediu 

autorização para apoiar um candidato com o mesmo perfil político. A bandeira que festejou a 

vitória de Tancredo vai às ruas para a fase final da campanha do candidato do PRN (GRIFO 

MEU).” (“A gigante volta”, pág. 29, revista Veja, n° 44, 08 de novembro de 1989). 

Apesar do texto acima relembrar que, no passado, Collor votou contra Tancredo (ao 

qual era de certa forma, agora, comparado) “Veja”, não só pormenorizada a questão, na citação 

anterior, (onde se encontra no penúltimo parágrafo do texto e é, pela extensão e conteúdo da 

matéria, coloca como detalhe) como já houvera feito um mês antes, na edição cuja capa 

estampava o candidato Paulo Maluf sob a manchete “A aposta de Maluf – a luta para chegar ao 

segundo turno”. Ao longo da matéria intitulada “A batalha de Maluf na sucessão”, com o 

subtítulo de “O candidato do PDS reformula sua campanha, disputa o segundo lugar e sonha 

de novo com o Planalto”, Collor é colocado como um franco favorito a trás do qual todos correm 

(conforme veremos melhor no item destinado à espiral do silêncio): “A questão, para o candidato 

do PDS, reside em outro lugar. Em São Paulo, que é ao mesmo tempo o seu berço político e o 

maior colégio eleitoral do país, Maluf exibe uma saúde de ferro. Ocupa o segundo lugar nas 

intenções de voto pesquisadas na capital e esta no mesmo posto no Estado inteiro, atrás, apenas, 

de Fernando Collor de Mello – desempenho brilhante numa eleição em que, entre seus 

concorrentes mais próximos, se encontram caciques teóricos do eleitorado paulista (GRIFO 

MEU).” (“A batalha de Maluf na sucessão”, pág. 48, revista Veja, n° 40, 11 de outubro de 1989). 

Mais adiante, na mesma matéria, o texto volta a relembrar o “passado histórico” do 

país. Porém, na citação dada a Maluf a questão de ter sido contrário a Tancredo Neves é colocada 

de forma ostensiva, o motivo para um ostracismo temporário: “É certo que, em sua biografia, o 

candidato do PDS acumulou situações em que foi pilhado numa postura excessivamente 

astuciosa – como ocorreu em 1985, quando, diante de uma inelutável derrota para Tancredo 

Neves no Colégio Eleitoral, divulgou a proposta de se realizarem eleições diretas para escolha 
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do sucessor de Figueiredo. Justo Maluf, o mesmo que passara o ano de 1984 numa guerra sem 

quartel contra as diretas já, que levaram as multidões a ocupar as praças públicas do país. 

(...)Em 1985, após a derrota no Colégio Eleitoral, momento em que sua carreira enfrentou um 

período de depressão, o candidato foi de férias com a família para a Europa – passou uns dias 

em Paris e mais tarde foi esquiar em Gstaad, nos Alpes Suíços. Diariamente, no entanto, era 

abastecido por assessores que, do Brasil, lhe enviavam mensagens por telex destinadas a mantê-

lo a par dos acontecimentos do país”. (“A batalha de Maluf na sucessão”, págs. 50 e 51, revista 

Veja, n° 40, 11 de outubro de 1989). 

 

 AA  mmooddeerrnniiddaaddee  vveerrssuuss  aa  aannttiiggüüiiddaaddee:: 

 

Outro ponto bastante presente na AD de “Veja” é o antagonismo ou disputa “EU” 

versus “OUTRO” em uma metáfora “MODERNIDADE” versus “ANTIGUIDADE”. Esta 

estratégia, tanto pode ser enquadrada nas características de personificação e/ou dramatização 

do agendamento (cf. pág. 68 desta), mas antes, demonstra claramente a noção de espaço a ser 

ocupado (ou já ocupado), onde o que é moderno (adjetivação com sinônimos são sempre ligada a 

Collor) supera o que é antigo (por vezes, caracterizado como nefasto), numa montagem de CR-P 

hegemônico versus CR-P alternativo (cf. pág. 81 desta),. Em agosto, com Collor destacado na 

capa da revista, com a manchete “Collor no ataque – o líder da corrida ganha fôlego e faz 

estragos nos adversários”, em matéria intitulada “Collor joga pesado na ofensiva” e com 

subtítulo “Líder isolado da sucessão, o candidato do PRN ganha adesões e causa estragos entre 

os adversários”, já podemos ver nos destaques citados os três aspectos classificatórios da análise, 

uma vez que, nelas estão presentes: o “líder”, ou seja, o candidato do CR-P hegemônico e aquele 

“joga na ofensiva, ganha adesões e faz estragos entre os adversários”, ou seja, não só está 

agendado como também é o candidato da opinião majoritária (ver “espiral do silêncio”). Em 

outra edição de “Veja” o paralelo com a modernidade é explícito e evoca a figura do 

empreendedor JK: “A idéia é mostrar que ele foi um bom administrador e passar a imagem de 

que o candidato do PRN pode ser uma versão atualizada do ex-presidente Juscelino Kubitschek 

na década de 90.” (“Jogo bruto na reta de chegada”, pág. 52, revista Veja, n° 47, 29 de 

novembro de 1989). 
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  CCoonnttrraa  ““ttuuddoo  qquuee  eessttáá  aaii””::  

 

O mais interessante, porém, é o jogo de palavras dando à Collor a condição de um 

vencedor nato, que detém uma qualidade ímpar (com seu perfil “jovem” e “moderno”, ele não 

precisa fazer nada, pois, mostra-se o único candidato capaz de “mudar isso tudo que está aí”). 

Senão, vejamos: “O Fernando Collor de Mello do momento é o próprio Fernando Collor de 

Mello – o nome, até agora, do candidato contra ‘isso tudo que está aí’, ou seja, a situação do 

mau governo que vem sendo condenada, eleição após eleição, pela grande massa dos 

brasileiros. Collor, na semana passada, continuava encarnando o melhor que qualquer outro 

candidato o papel de homem que está ‘contra eles’ – e, quatro meses após o início da sua 

ascensão, multiplicava os sinais que permanece em franca ofensiva. ‘O Collor conseguiu fixar a 

imagem de que é amigo do povo e o inimigo de tudo o que mais irrita o eleitor hoje em dia’, diz 

o deputado Delfim Netto, do PDS, um de seus adversários de campanha. ‘Não está sendo fácil 

mudar isso’. Não está mesmo. As pesquisas de opinião indicam, exaustivamente, que o eleitorado 

está farto dos políticos, que considera ultrapassados – mais jovem entre todos os concorrentes, 

Collor irá completar 40 anos no próximo Sábado, dia 12 de agosto, e nada tem a ver com as 

figuras que o povo se cansou de ver ao longo dos últimos anos. (...) Collor, afortunadamente 

para ele, construiu a fama de inimigo número 1 dos marajás. (...) Todos os candidatos 

prometem retornar a uma fase de prosperidade, mas, até agora, Collor é o único que tem 

conseguido convencer os eleitores de que poderá fazer o Brasil crescer e ter progresso de novo. 

Enfim: conforme a numerologia das pesquisas eleitorais, pouca gente acha que ele será um 

Collor igual aos outros. Logo depois do carnaval, Collor de Mello inventou um partido, 

chamado PRN, apenas para ter condições legais para se lançar candidato. Possuía um único 

deputado na época. Na semana passada, sua bancada já era de 23 parlamentares, maior que a 

do PT e a do PL, por exemplo. (GRIFO MEU)” (“Collor joga pesado na ofensiva”, pág. 38, 

revista Veja, n° 31, 09 de agosto de 1989).  

No trecho acima, são inúmeros os elementos que colocam Collor como o candidato 

“certo” para as mudanças “pretendidas”, totalmente de acordo com o CR-P hegemônico que o 

candidato deve ter para ser vitorioso, de acordo com as duas hipóteses levantadas por Venício 

Lima (cf. pág. 81 desta). Collor não só está atento as mudanças da dinâmica política, como se 

incorporou a ela como a aposta “certa” de quem quer mudar para “melhor” (aliás, pela forma 
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como o candidato é tratado no texto, ele não é uma aposta, mas uma realidade certa no pleito de 

15 de novembro). Até mesmo quando “Veja” fala de um partido “inventado”, referindo-se ao 

PRN, isto enquadra-se em um dos pressupostos do CR-P, quando este se refere a anuência do 

Cenário de Representação Política ao regime presidencialista, em países de sistemas partidários 

historicamente frágeis (cf. pág. 81 desta). Ainda na mesma edição, após iniciar um perfil de 

Collor (em antagonismo a Brizola e a Lula – conforme veremos a seguir), a matéria encerra-se 

em clima de identificação total da opinião pública com o candidato (ou seja, espaço/CR-P já 

ocupado e espiral do silêncio já armada) e de “já ganhou”: “O fato é que a campanha deu certo – 

ao menos até aqui. No momento atual da disputa, todos os concorrentes só desejam, no fundo, 

convencer o eleitorado de que eles é que são o verdadeiro Collor de Mello – e que o candidato 

do PRN não passa de um impostor. Fernando Collor de Mello tem essa diferença em relação 

aos outros. Do jeito que estão as coisas, daqui até 15 de novembro, só precisa provar que é ele 

próprio (GRIFO MEU).” (“Collor joga pesado na ofensiva”, pág. 43, revista Veja, n° 31, 09 de 

agosto de 1989).  

Na edição de n°30, a primeira revista de agosto de 1989, “Veja” já estampava na capa 

(tendo como ilustração um túnel escuro que ia desembocar em uma luz tênue) qual era o CR-P 

político do Brasil, o que deveria ser mudado. A manchete era: “O Brasil parado – Ameaçado por 

um colapso com a paralisação de obras em rodovias, hidroelétricas, trechos de metrô e outros 

equipamentos vitais, o país procura uma saída para voltar ao crescimento”. Ao longo da 

matéria principal da seção ”Brasil” relativa ao candidato Mário Covas, intitulada “O tucano 

alvejado”, com o subtítulo de “Roberto Magalhães renuncia à vice do PSDB e abre o mais 

novo buraco na campanha de Covas, que não consegue sair do sexto lugar no Ibope” vê-se a 

espiral que cala a opinião minoritária, a que não consegue alcançar a vitória. Aliás, há um 

paradoxo de “poder” no texto de “Veja”: Collor não precisa fazer grande esforço para continuar 

onde está, no topo, e Covas não consegue subir. Porém, atentemos, agora, para a questão do CR-

P e o espaço da “modernidade”. Após o texto dissertar sobre o namoro entre os dissidentes do 

PMDB e Collor, cita-se o antagonismo entre antigos e modernos na seara política: “Após a 

desistência, Magalhães (Roberto) falava, na época, que via na candidatura do PSDB o melhor 

retrato de uma dessas palavras misteriosas que, vez por outra, estabelecem residência fixa no 

discurso dos políticos – a chamada modernidade. Mesmo assim, fazia questão de um encontro 

com tantos nomes ilustres – caso contrário, ameaçava, poderia acabar atrelando-se à 
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antigüidade de Leonel Brizola (GRIFO MEU).” (“O tucano alvejado”, pág. 21, revista Veja, n° 

30, 02 de agosto de 1989).  

Ainda na mesma edição, em matéria de título antagônico à dada ao tucano , “Veja” 

não só dá o nome dos “novos” e “velhos” atores. O que eqüivale dizer, segundo ela deduz da 

opinião eleitoral através das pesquisas, o nome dos “melhores” e “piores”, respectivamente, para 

o país. Veja o trecho da matéria que se segue a de Cova, intitulada “Céu de brigadeiro”, com o 

subtítulo de “Collor movimentar-se para manter-se onde está, recebe novas adesões e já 

rascunha sua equipe de governo”: “Collor ouviu palavras amáveis de homens de negócios que 

dispõem de um tipo de investimento bem particular – a audiência na TV. Sílvio Santos, dono do 

SBT, com quem o candidato se encontrou em São Paulo, disse-lhe que a eleição está ganha. 

‘Aposto com quem quiser e sei que vou ganhar um bom dinheiro’, afirma Sílvio Santos. Numa 

entrevista ao jornal folha de São Paulo, Marinho, dona das Organizações Globo, anunciou que, 

hoje, Collor é o candidato de sua preferência. ‘É o mais assentado, mais ponderado e mais 

equilibrado por suas idéias privativistas’, disse Roberto Marinho. Acima de tudo, Collor é o 

mais equipado, hoje, para afastar da mente dos empresários seu grande pesadelo atual, o 

candidato do PDT, Leonel Brizola. (GRIFO MEU)” (“Céu de brigadeiro”, pág. 24, revista Veja, 

n° 30, 02 de agosto de 1989). Nesta passagem, percebemos todos os elementos da nossa tríade de 

suporte teórico: o agenda-setting que o coloca como o candidato que tem ganhou um 

investimento bastante peculiar, a audiência da TV (conforme veremos mais detalhadamente no 

item do agendamento – quando chamaremos a atenção para o apoio declarado da Rede Globo); o 

antagonismo com o que é o “pesadelo” do empresariado, Brizola (depois, mais próximo ao 

segundo turno, a função de opositor ‘indesejável” para os interesses nacionais será ocupada por 

Lula) – onde não só há aspectos da dramatização e da personificação (cf. pág. 68 desta), citadas 

por Barros Filho como elementos da pesudo-objetividade do texto jornalístico no agendamento, 

como também demonstra uma clareza de CR-P hegemônico e alternativo; por fim, a passagem e 

sue título voltam a colocar Collor como um franco favorito, para o qual tudo está um “céu de 

brigadeiro” (espiral do silêncio).  

Na página seguinte, da mesma matéria, salientamos o seguinte trecho: “Collor não 

mostrava o menor interesse em fazer qualquer pacto com o governo (Sarney). ‘Não teria o 

menor sentido’, diz o candidato. ‘O que nós planejamos é uma ruptura, uma revolução. Esses 

acertos transitórios sempre implicam compromissos, negociações que só iriam comprometer a 
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ação do nosso governo, que ficaria amarrada’, acrescenta. (...) Entre os assessores do PRN há 

a convicção de que Álvaro Dias, do Paraná, só espera que Ulysses Guimarães fique um pouco 

mais emagrecido nas pesquisas para acompanhá-los. . Na Quinta-feira da semana passada, 

Tasso Jereissati, Geraldo Melo e Álvaro Dias almoçaram no Rio de Janeiro e fizeram um pacto 

a seis mãos – ao longo da campanha presidencial todos estarão, sempre, no mesmo palanque. 

‘Collor está amadurecendo e hoje é a única candidatura aberta e sem compromissos’ 

comentou Jereissati. (...) Na semana passada, o candidato do PRN cogitava a possibilidade de 

ganhar a sucessão de Sarney já no primeiro turno – para tanto, precisa receber, em 15 de 

novembro, mais de 50% dos votos. ‘Um segundo turno não seria bom para o país, pois iria 

criar um clima de muita disputa, uma verdadeira guerra’, diz Fernando Collor de Mello 

(GRIFO MEU).” (“Céu de brigadeiro”, pág. 25, revista Veja, n° 30, 02 de agosto de 1989). Mais 

uma vez, os três elementos (agendamento, CR-P e espiral) estão presentes. Porém, chamamos a 

atenção para a questão do CR-P hegemônico quando Collor é colocado como não só como 

candidato de políticos (ainda que Jereissati, posteriormente, apoie Covas) e empresários, como 

também aquele que vai romper com “tudo que está ai” (ver citação da pág. 38, revista Veja, n° 

31, 09 de agosto de 1989 – localizada na pág. 95 desta), fazer uma “revolução sem compromissos 

com o passado”, ou seja, mudar para melhor. Para esclarecer melhor esta dicotomia entre o 

“moderno” e o “antigo” (ainda que esse antigo seja incorporado pela insatisfação com o atual 

governo – Sarney, pelo passado histórico de Brizola ou pelas propostas estatizantes de Lula) que 

é uma das representações possíveis no Cenário Político, vamos relembrar o que Venício Lima 

coloca: Parte-se da premissa que os candidatos em disputa eleitoral representam interesses em 

conflito que podem ser trazidos em termos de competição entre, de um lado, classes e/ou frações 

de classes do bloco histórico no poder; ou, de outro lado, classes e/ou frações de classes de 

grupos antagônicos. 

 

    ““BBoomm””  ee  ““mmooddeerrnnoo””  éé  uumm  EEssttaaddoo  lliibbeerraall::  

 

Aqui, a adjetivação de Collor como “jovem” e “moderno” vai além do antagonismo 

com outro candidato (Brizola ou Lula) e com o Governo Sarney, mas projeta-se no que ser 

quer, no melhor caminho a ser trilhado pelo Estado brasileiro. Quando essa noção não é 

colocada de forma expressa, pontuada e ligada a Collor ao longo do texto (geralmente através de 
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metáforas ou no desenho do perfil do candidato), ela está presente com a analogia de 

“moderno” ou “o que esta errado/ o que devemos fazer para mudar para melhor” em 

outras matérias correlatas, de comportamento, economia etc. A mesma edição de n° 31 de 

“Veja” que coloca Collor como o candidato “contra tudo que esta ai”, traz uma matéria da seção 

comportamento intitulada “Jeito de gente grande”, com o subtítulo “No trabalho, no volante do 

automóvel, dos pais ou na boca da urna presidencial, a juventude brasileira exercita a 

cidadania precoce”. Um trecho da matéria traz imagens significativas: “Ao ingressar mais cedo 

no cotidiano dos adultos, o jovem aprende a exercitar a cidadania precocemente. É esta 

precocidade, mais do que um ou outro estereótipo, a característica singular da juventude que 

estará madura no comando do mundo na virada do século. A cidadania prematura tem faces 

visíveis: adolescentes com menos de 18 anos de idade, que acabam de abandonar as espinhas no 

rosto, possuem cheques e cartões de crédito. Dirigem o carro da mãe ou do pai – e com mais 

prudência que os adultos – já trabalham e se preparam para votar nas eleições presidenciais de 

15 de novembro. (...) Na pesquisa de 1984, a McCann mostrou que sessenta em cada 100 jovens 

ouvidos estudavam, enquanto 46 a cada grupo de 100 trabalhavam. Hoje, 58% deles estudam, e 

a metade trabalha. Este crescimento do número de jovens que trabalham, embora pequeno em 

termos de porcentagem, é significativo. ‘Isto é um indicador de que a entrada do jovem no 

mundo adulto, de maior responsabilidade e independência, começa a dar-se mais cedo’, diz 

Helena Quadrado. (...) Hoje, o poder de consumo é o maior símbolo da força jovem. (...) Os 

jovens de 1989 elegeram a cidade ideal: o shopping center. ‘O shopping é uma cidade sem 

mendigos, sem menores abandonados, sem becos, sem sujeira, num espaço protegido, sem 

chuva e sem sol’, acrescenta Frugoli. (...) O patriotismo, que na definição dos jovens carrega 

uma atitude positiva em relação ao ‘trabalho pelo desenvolvimento do país’, cresceu dos 4,9 

pontos antes para atuais 5,5. Em ambos os estudos, um fator permaneceu como o mais 

criticado na visão dos jovens: a credibilidade do governo, que exibia 3,9 pontos. (GRIFO 

MEU)” (“Jeito de gente grande”, págs. 88, 89, 90, 91 e 92, revista Veja, n° 31, 09 de agosto de 

1989). 

Na citação acima, vemos claramente um Cenário de Representação Político 

hegemônico, onde o espaço da juventude é preenchido com questões próprias do “mundo adulto” 

como emprego e consumo. Até mesmo pela passagem, a noção de patriotismo está ligado “ao 

trabalho pelo desenvolvimento do país” e o fator mais criticado é a “credibilidade do governo”. 
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Ou seja, em linhas gerais, se Collor é o “único candidato que consegue convencer a maioria que é 

contra tudo que está ai (elementos ligados a Sarney)”, logo, quem é “contra tudo que está ai” (a 

juventude) irá apoiar o candidato. Então, vejamos de forma mais explícita o que é “ser contra 

tudo que está ai”: Na edição de n° 32 de “Veja”, a capa traz a seguinte manchete “Campanha 

eleitoral – o veneno da violência”. A ilustração da capa é subdividida em quatro quadros de 

violência e no canto baixo direito há a figura de Collor gritando com o punho esquerdo cerrado 

levantado, em baixo existe uma cartola explicativa: “Quarta-feira, 9 de agosto: Cenas da 

agressão a Collor de Mello por brizolistas, em Niterói”. Dentro da revista, na matéria da seção 

“Economia & Negócios”, há o seguinte título “Um começo no fim”, com o subtítulo “No acaso 

de seu governo, o presidente José Sarney promete privatizar estatais, vender mansões e facilitar 

importações”. O texto inicia com a pecha de “acaso”, mostrando como o governo Sarney “não 

consegue” ou “tenta mais uma vez” fazer “o certo”, ou seja “liberalizar a economia”. “Desde de 

que começou o seu mandato, em 1985, o presidente José Sarney já aprovou três reformas 

econômicas, mandou trocar duas vezes o nome da moeda e assinou seis decretos para fazer 

cumprir uma única ordem jamais obedecida – a que proíbe a contratação de funcionários na 

administração federal. Tudo isso sem sucesso: os gastos com o pessoal do governo cresceram 

70%, descontada a inflação, o défict público é o mais alto desde de que assumiu, a inflação 

hoje gira na casa dos 30% ao mês e o governo enfrenta seu período de maior descrédito. A sete 

meses do fim de sua gestão, o presidente ensaiou na semana passada a aprovação de alguma das 

reformas que deveriam tem começado no início de seu governo, numa tentativa a mais de 

demonstrar que não está apenas esperando o tempo passar para entregar sua poltrona 

ergonômica ao sucessor eleito. (...) Sarney definiu uma lista de medidas para a economia 

batizada de Plano de Emergência. Essas medidas incluem a venda de quarenta casas em 

Brasília, entre elas as mansões dos ministros, e cerca de 20 000 imóveis da União em todo o 

país. Além disso, promete-se a extinção de 5 000 vagas existentes hoje nos quadros do 

funcionalismo, para evitar a contratação de novos servidores. Outra medida é a aceleração da 

privatização de quatorze estatais e a diminuição de alíquotas de importação. (...) ‘Se o governo 

desmobilizar realmente esse patrimônio todo, vai ser uma coisa gigantesca’, avalia o senador 

Roberto Campos (PDS-MT). ‘Só que ainda é insuficiente, da mesma forma que é tímida a lista de 

empresas a serem desapropriadas. Além disso, não tenho certeza de que esse Plano de 

Emergência será aprovado no Congresso’, acrescenta Campos. (...) No entanto, uma aceleração 
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da modorrenta privatização do governo Sarney já o ajudaria a empurrar seus problemas de 

caixa com a barriga até março do ano que vem, quando se espera que venha uma reforma de 

verdade na máquina do Estado (GRIFO MEU).” (“Um começo no fim”, págs. 102, 103 e 104, 

revista Veja, n° 32, 16 de agosto de 1989).Bom, se antes o posicionamento de “Veja” era 

colocado através da adjetivação, ou da seleção de falas e depoimentos de terceiros (em um 

recorte onde se o jornalista ou o editor não falam por si, escolhem passagens que não só achem 

pertinentes ao tema como à sua forma de pensar e colocam-nas na matéria). Agora, no final do 

texto (ver grifo) “Veja” apropria-se de um discurso e diz o que espera da reforma estatal 

brasileira. Este é um ponto crucial em nossa pesquisa, uma vez que o nosso objetivo de 

provar uma interferência da imprensa (no caso, “Veja”) na “Reforma do Estado 

Brasileiro” mostrou-se correta e abalizada por várias correntes da teoria da comunicação 

de massa. Agora, fomos além, ao indicar que tipo de “reforma” é essa e qual o candidato 

(no caso, Collor) a melhor incorporar essas metas e ocupar o espaço hegemônico a ser 

preenchido.  

Para ratificar o discurso de “Veja”, analisaremos a matéria com o sugestivo título 

“Sinais de progresso” e com o subtítulo “O balanço das Melhores e Maiores mostra que as 

empresas privadas cresceram em 1988 e têm reservas, enquanto as estatais vão mal”. No corpo 

da matéria vemos os seguintes trechos: “ ‘O retrato da pesquisa permite concluir que as estatais 

estão exauridas e não deverão mais liderar o crescimento do país na próxima década’, afirma 

Stephen Kanitz, da Universidade de são Paulo, que coordena a pesquisa de Melhores e Maiores. 

‘Esse papel só poderá ser feito pelas companhias particulares’, acrescenta ele. (...) De acordo 

com o levantamento de Maiores e Melhores, as empresas privadas exibem vários sinais de saúde. 

Hoje, estão capitalizadas, e seu endividamento continua em um nível muito baixo, como 

resultado da fuga dos juros altos que estão embutidos nos empréstimos nos dias de hoje (GRIFO 

MEU)” (“Sinais de progresso”, págs. 98, 99, 100 e 101, revista Veja, n° 33, 23 de agosto de 

1989) Através dos grifos podemos perceber que o papel estatal não é mais o mesmo (o chamado 

“Estado Mínimo” da Globalização), e uma parte significativa de suas antigas funções agora 

pertencem as “companhias particulares”.  

Agora, vamos observar como “Veja” vê o setor privado. Na seção “Economia & 

Negócios”, em matéria intitulada “Tempo de mudança”, com o subtítulo “As empresas 

brasileiras redesenham o seu perfil para aumentar a competitividade e preparar-se para o 
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mercado futuro”: “Quando a mudança começou, uma burocracia enorme emperrava s decisões 

da empresa. Até a compra de um estoque de sardinhas para um pequeno supermercado de 

Corumbá, por exemplo, era decidida por um diretor engravatado da sede São Paulo. O que 

Abílio Diniz fez foi descer uma marretada no monolito que comandava, pulverizando-o. Hoje, o 

Pão de Açúcar está dividido em patrulhas independentes (...) As empresas que querem melhorar 

sua performance têm vários recursos à mão: entre outras coisas, elas podem aprimorar seus 

produtos, controlar de maneira mais eficiente seus custos ou ainda descobrir a melhor aplicação 

financeira para engordar o dinheiro que faturam. (...) Em todos os novos desenhos que as 

empresas buscam para rodar melhor na economia existe um denominador comum: a 

burocracia e a descentralização são os grandes vilões. (...) Daqui para a frente as empresas 

que não souberem se adaptar poderão naufragar como o Titanic. As empresas que estão 

saindo na frente, sem medo de conviver com o desafio, acumularão vantagens que dificilmente 

serão superadas (GRIFO MEU)” (“Tempo de mudanças”, págs. 102, 103 e 104, revista Veja, n° 

43, 01 de novembro de 1989). 

 

  AA  hhiippóótteessee  LLuullaa  --  mmeeddoo  ddoo  qquuee  ppooddee  aaccoonntteecceerr::  

 

Definido, segundo “Veja”, o que é “bom” e o que é “mau” para o país, chega a hora 

de arrematar os perfis dos candidatos do CR-P hegemônico e do CR-P alternativo (que já vinham 

sendo desenhados desde o primeiro turno – vacilaram entre Brizola e Lula – a agora finalizam 

suas imagens). Na primeira edição da revista, após o resultado do 2
º
 turno, que colocou Collor e 

Lula no páreo, “Veja” traz na capa a contraposição de perfis dos candidatos (um defronte ao 

ouro)e a seguinte manchete: “Presidente Collor ou Presidente Lula – Agora, o combate que 

decide a sorte do Brasil”. Na matéria de capa, intitulada “A briga pela faixa”, com o subtítulo 

“No confronto final, o metalúrgico Lula e o ex-governador Collor terão de mostrar ao eleitor 

que é o verdadeiro candidato do não”. No texto da matéria, o perfil de ambos é colocado em 

antagonismo: “Os eleitores votaram contra, esperaram mudanças e, por isso, apostaram nos 

candidatos que lhes pareceram mais adequados ao papel de demolidor. (...) Na sua semelhança 

cheia de contrastes, o bem apessoado Collor e o operário Lula foram protagonistas de uma 

extraordinária mudança nos padrões brasileiros de comportamento político (GRIFO MEU).” 

(“A briga pela faixa”, págs. 48 e 49, revista Veja, n° 46, 22 de novembro de 1989). Na mesma 
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edição, na seção “Economia & Negócios”, mais uma vez “Veja” reintegra não o antagonismo 

entre perfis opostos, mas entre o “certo” e o “errado” a se fazer no novo governo e, como 

veremos, o que a revista julga melhor para a economia do país encaixa-se perfeitamente nos 

planos de governo de Collor e contradiz os de Lula. A matéria intitulada “Em compasso de 

espera” com o subtítulo “Com os salários em baixa e os empresários adiando seus projetos de 

investimento, a economia perde o pique no meio do ano esfria”, traz o seguinte trecho: “Para 

baixar a inflação e possibilitar a retomada do crescimento econômico, o futuro ministro da 

Fazenda terá de cortar os gastos públicos, vender estatais e negociar com os credores externos 

condições mais amenas para o pagamento da dívida externa. A não ser que esteja disposto a 

acionar o detonador da hiperinflação, esse ministro terá também de tratar a questão da 

ciranda financeira com luvas de pelica. A confirmação da vitória de Fernando Collor de Mello 

no primeiro turno pelo menos afastou do jogo das hipóteses praticado pelo empresariado o 

fantasma de uma segunda rodada eleitoral disputada entre Leonel Brizola e Luís Inácio Lula 

da Silva. Apesar dessa hipótese só ter se configurado nas pesquisas eleitorais até meados do 

primeiro semestre, ela ainda era encarada como preocupação entre as lideranças empresariais. 

A presença garantida de Collor deslocou para o centro o eixo político da eleição no segundo 

turno, deixando antever que a retórica radical deverá ficar afastada dos palanques. Dentro 

desse quadro, diminuiu o temor, entre os empresários, de que o futuro governo tome medidas 

estabanadas para debelar a crise econômica (GRIFO MEU).” (“Compasso de espera”, pág. 119, 

revista Veja, n° 46, 22 de novembro de 1989) 

Na edição de n° 47 de “Veja”, Lula aparece taciturno na capa com a seguinte 

manchete: “Lula e o capitalismo – As mudanças que o PT promete dividem o Brasil”. Na 

matéria de capa, intitulada “A hipótese Lula”, com o subtítulo: “O candidato do PT divide o 

eleitorado com suas propostas econômicas e acende uma discussão sobre os rumos do 

capitalismo no país”, a revista salienta as proposta de Lula como contrárias ao que ela própria 

(como em diversas matérias aqui colocadas) considera o “melhor” para o país, além de dar um 

tom irônico e pejorativo ao plano governamental petista. “Certamente é elevado o número de 

cidadãos que não gostam do candidato Luís Inácio Lula da Silva exatamente por aquilo que 

ele diz que pretende fazer caso chegue à Presidência, sobretudo quando repete um velho refrão 

de que os lucros das empresas são excessivos, ou não são uma boa coisa para a economia do 

país, ou, ainda, são parte do problema e não da solução. (...) Uma das teses conhecidas que 
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acompanham a candidatura Lula como uma sombra consiste numa previsão drástica – a de que 

sua eventual vitória em 17 de dezembro seria acompanhada por uma mudança catastrófica na 

economia já nos 90 dias que separam a eleição da posse, a 15 de março de 1990, levando a 

maioria dos empresários a suspender os investimentos planejados e a tocar seus negócios em 

ritmo de marcha lenta, à espera d novo governo, que só seria empossado no longínquo 1995. 

Pode-se apostar como dois e dois são quatro que a maioria dos empresários ficará muito 

satisfeita se Collor de Mello subir a rampa do Planalto em 15 de março de 1990 – e que todos 

estarão bem mais otimistas quanto ao futuro dos seus próprios negócios (GRIFO MEU)” (“A 

hipótese de Lula”, págs. 55 e 56, revista Veja, n° 47, 29 de novembro de 1989). 

Ora, se o apoio dos empresários a Collor é tão certo como “dois e dois são quatro”, o 

candidato do PRN não tinha com o que se preocupar na campanha de 1989 porque, também 

segundo “Veja” (em edição subsequente, de n°48 ) ele também é líder entre as camadas 

populares. A revista (assim como na publicação dedicada a Lula) traz Collor também em uma 

expressão séria, onde estampa-se a manchete “Collor – na reta final, jogo pesado para segurar o 

voto do povão”. Na matéria de capa, o título é “Cerco ao Povão” e o subtítulo é “A duas 

semanas da eleição, Fernando Collor de Mello lidera as pesquisas com folga e briga para 

manter os votos dos brasileiros mais pobres”. No texto, reforça-se o franco favoritismo de Collor 

(num claro movimento da espiral do silêncio), faz-se um perfil paralelo com o de Lula e mostra 

como o candidato do PRN chega também ao povo: “O fato é que Collor de Mello só tem 

recebido boas notícias daquela parcela da população que não presta atenção ao que dizem os 

cabos eleitorais, prefere ficar longe das cenas de baderna e terá a palavra decisiva na definição 

do segundo turno: o eleitorado. (...) ‘Collor chegou ao povão, e isso torna muito difícil para 

Lula virar a eleição’, afirma o deputado Renan Calheiros, líder do PRN no Congresso. ‘Collor é 

o favoritíssimo e dificilmente perderá essa eleição’, afirma o deputado Alceni Guerra (PFL – 

PR). É certo que o IML das urnas brasileiras está recheado de cadáveres de candidatos com 

ótima saúde até a reta final de uma eleição – e que acabaram e, naturalmente, do PRN. (...) 

Líder nas pesquisas, Collor de Mello leva uma batalha, que só irá terminar em 17 de dezembro, 

na qual tem uma única finalidade – manter o quadro da disputa do jeito em que se encontra hoje. 

(...) Da mesma forma que é o predileto entre aqueles que nada têm, Color também é, 

matematicamente, o mais querido entre aqueles que tem muito. (...) Para Collor de Mello, o 

calor da reta final lhe trouxe o apoio agradável de uma boa fatia da classe média que preferiu 
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apoiar Paulo Maluf, Afif Domingos e até Mário Covas no primeiro turno.” (“Cerco ao povão”, 

págs. 49, 50, 51, 52 e 53, revista Veja, n° 48, 06 de dezembro de 1989). A citação acima mescla 

vários aspectos da nossa tríade teórica. Primeiro, ressuscita-se o clima de “já ganhou” do início 

do segundo semestre de 1989 (como em citações de “Veja” já colocadas na pesquisa – bastava a 

Collor ficar onde estava e também era cogitado como uma possibilidade bem provável que se 

elegesse já no primeiro turno). Vimos que a “vitória certeira” acabou não se confirmando com a 

ascensão de Lula e, posteriormente, verificaríamos (ao contrário do que alardeava “Veja”) através 

dos números do pleito que a vitória de Collor no segundo turno não seria tão estrondosa. Este 

último fator é típico da espiral do silêncio, quando uma opinião majoritária é colocada criando 

um efeito de ciranda que cala a voz minoritária. No entanto, chamamos a atenção para um 

aspecto do CR-P presente no conjunto da citações que colocam Collor como um candidato que é 

o preferido dos empresários (a quem, como já vimos, cabe uma parcela significativa do 

desenvolvimento nacional que antes era função do Estado), atingia o “povão” e chegara à classe 

média, angariando votos de candidatos derrotados no primeiro turno. Ou seja, fazendo as contas, 

o candidato do PRN atingia a todos. Aliás, “Veja” é mais clara ao colocar: “O fato é que Collor 

de Mello só tem recebido boas notícias daquela parcela da população que não presta atenção 

ao que dizem os cabos eleitorais, prefere ficar longe das cenas de baderna e terá a palavra 

decisiva na definição do segundo turno: o eleitorado”. Assim, dominando “todo o eleitorado”, 

Collor, em um CR-P hegemônico, primeiro tratou de entrar na mídia e se fazer conhecer 

(agendamento) e depois de criar lapidar uma aparência e mensagem que se enquadrassem no 

espaço já existente. Ao longo da campanha, ele soube perceber o dinâmico jogo político e 

trabalhar sua imagem em cada etapa das eleições, especialmente ao colocar-se com um perfil 

antagônico ao de Lula ou aos “temores” sociais (espiral do silêncio). 

 

((bb))  ,,  AAggeennddaa--sseettttiinngg::  uumm  nnoommee  nnaa  ppaauuttaa  ddoo  ddiiaa..  

 

Como já colocamos, a corrente do agenda-setting propõe que, em certo grau, o 

agendamento (o que está posto nos meios) da mídia torna-se o agendamento das pessoas. Uma 

vez que, nas sociedades industrializadas contemporâneas, toma-se conhecimento das realidades 

midiatizadas através da imprensa. A popular expressão “Deu no New York Time” é um bom 

exemplo da teoria do agenda-setting. Assim, o que é veiculado existe porque se toma 
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conhecimento. Da mesma forma, o que não é veiculado cai no vazio do conhecimento público. 

Aqui, vale salientar alguns pontos do agendamento que, durante a segunda geração que dedicou-

se ao estudo dessa teoria, chamam a atenção não só para o que está na mídia, mas também para a 

hierarquia dos temas tratados. Indo além, os autores colocam que o agendamento visa verificar 

não só a mera imposição temática como busca comprovar e auferir a imposição de um 

determinado enfoque teórico. Esta última, aproxima mais a agenda-setting das teses sobre o 

fenômeno da persuasão e da aculturação.  

É neste ponto que, Barros Filho nos chama a atenção para alguns aspectos do 

agendamento que estão ligados à mensagem. Segundo o autor, há três características que 

propiciam o agendamento de determinados assuntos na mídia. A primeira é a possibilidade de 

personalização ( a persona de Collor e os arquétipos de herói/salvador) do conteúdo da 

informação. Esta não só permite à audiência uma identificação com o tema através do sujeito 

envolvido, como também torna temas complexos mais compreensíveis. A segunda característica 

é possibilidade de dramatização, via de regra, por intermédio de um conflito (como 

verificaremos pela AD/ a instância EU e OUTRO que como colocou Olga Tavares, este outro 

pode ser tanto o POVO como seu adversário político LULA – ver página 60 desta monografia). 

Uma terceira característica, tangencial à segunda, é a possibilidade de dinamização do tema, ou 

seja, que o receptor possa constatar uma ação ou um acontecimento (episódios pontuais que 

caracterizem-se como “ação” ou “acontecimento” são abundantes em uma campanha eleitoral. 

Além do que, o próprio candidato Collor de Mello tinha como caraterísticas principais de sua 

conduta – mostrada através de imagens em movimento, com punho cerrado etc e através de 

adjetivos e expressões – um aspecto jovem, moderno, viril, aventureiro, dinâmico e outros 

elementos correlatos). 

Assim, Barros Filho abre uma porta para verificarmos o agendamento não só como a 

colocação de um fato ou personagem na mídia, mas a abordagem que é dada à notícia: “O agenda 

setting é uma excelente ferramenta de estudo das relações da mídia com o poder. Visa-se 

analisar como o profissional da política, através dos meios, impõem uma agenda temática que 

lhe seja politicamente interessante. Esses estudos, quase sempre realizados em época de embates 

eleitorais, precisam em que medida a mídia participa da luta política pela imposição 

(politicamente interessada) dos temas políticos ‘realmente importantes’. Procura-se medir a 

participação dos produtos mediáticos na luta entre os profissionais do campo político pela 
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própria definição do que é um tema político. Os meios de comunicação, nesses momentos, 

tornam-se um espaço privilegiado de luta, de uma luta propriamente simbólica pela imposição 

de representações legítimas e construção de um eleitorado (GRIFO MEU).” (1995, pág. 184) 

(cf. pág. 72 desta).  

Vejamos o que Carly B. de Aguiar fala sobre a importância da imprensa no momento 

histórico das eleições: “A imprensa foi, certamente, um dos segmentos da esfera pública 

discursiva em que o pensar de 1989 foi articulado e alcançou maior visibilidade. Como ocorre 

em momentos de grandes acontecimentos políticos, mesmo as minúcias da conjuntura passaram 

a ser abordadas a partir de temáticas mais amplas da realidade social. Assim, as vozes que 

desfilaram por suas páginas, viram-se convocadas a propor novos rumos para a política e para 

a economia, fixando limites e perspectivas de visibilidade das suas aparições. (...) Nos debates 

patrocinados, em 1989, pelos jornais de maior prestígio nacional, os atores do presente se 

serviram de determinadas estratégias editoriais, utilizaram formas discursivas, mobilizaram (ou 

imobilizaram) um leque de questões, trazendo-as a público ou silenciando diante delas. E ao 

fazê-lo, em alguma medida, avaliaram o passado recente, circunscreveram o presente e 

estabeleceram o que era desejável e possível para o futuro próximo do país, construindo, em 

última análise, um significado para as eleições.” (“Imprensa e Eleições ‘89: imagens e atores da 

política”, revista Comunicação & Política, pág. 180, 1995). Mesmo em “Veja” há anuncio 

publicitário da “guerra” entre as principais emissoras de TV, onde o jornalismo e seus âncoras 

eram as grandes estrelas das redes (ver anexos). Inclusive, a revista estampa em suas páginas na 

forma de matéria jornalística, o peso que a imprensa ganhava no final da década de 80. Os 

esforços contra a censura e as denúncias no final do Regime Militar capitalizaram o poder da 

informação e a mídia valorizava seu metiê e seu produto. Além do que, como a própria Carly 

coloca, os meios não só noticiavam, mas de diversas formas analisavam o contexto e projetavam 

expectativas. Assim, além do agendamento temático, há uma elaboração de discurso, uma 

abordagem contida no agenda-setting. 

Mais uma vez, Carly B. de Aguiar percorre o assunto, particularizando a questão de 

“Veja”: “Como a imagem do complô tem como contrapartida a idéia da Santa Conjuração, o 

mito do ‘Salvador da Pátria’ também foi muito evocado nas falas das elites sobre as eleições 

presidenciais pelas páginas da imprensa. Vale a pena recorrer a uma edição da revista ‘Veja’, 

de 1988, portanto, antes da deflagrada campanha eleitoral, porque ela contem os elementos 
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principais da forma como a imagem de Fernando Collor de Mello, foi construída como 

‘Salvador da Pátria, nos meios de comunicação. Mesmo que a matéria siga o estilo 

característico da revista, de sugerir ironicamente uma certa desconfiança em relação ao 

discurso do entrevistado, lá estão os recursos verbais e visuais utilizados no material ilustrativo 

da matéria que o caracterizam como ‘herói salvador’. Não só as fotografias, como os recursos 

gráficos procuram fixa sua imagem como personagem talhado para a liderança do país, pela 

forma de se expressar e se comportar. O que a revista disse, principalmente, por meio de 

imagens visuais, ensaístas, colunistas e editorialistas disseram verbalmente, apelando 

principalmente, para uma vinculação entre a figura do candidato e uma suposta idéia de 

modernidade. Collor era o herói salvador que tinha o poder de implantar a modernidade.” 

(“Imprensa e Eleições ‘89: imagens e atores da política”, revista Comunicação & Política, pág. 

180, 1995). 

 

  OO  CCoolllloorr  ddoo  ““jjáá  ggaannhhoouu””  nnããoo  tteemm  pprroobblleemmaass  ccoomm  aa  TTVV::  

 

Na edição de n° 31 de “Veja”, em matéria intitulada “Collor joga pesado na 

ofensiva” e com subtítulo “Líder isolado da sucessão, o candidato do PRN ganha adesões e 

causa estragos entre os adversários”, Collor é mais uma vez colocado como franco favorito e 

nem mesmo uma etapa uma etapa decisiva da eleição, a campanha na TV, seria problema para 

ele: “É óbvio que ainda falta muito tempo para a eleição. Mais que isso, entre a etapa atual da 

campanha e o momento em que tudo será decidido, afinal, encontra-se uma fase crucial em 

qualquer pleito que se disputa no Brasil: o horário compulsório de propaganda no rádio e na 

TV, dois meses inteiros no qual candidaturas maravilhosas pelos números das pesquisas podem 

virar pó e nulidades nos Ibopes crescem até construírem vitórias nas urnas. (...) A respeito de 

Collor, convém lembrar um fato: foi justamente depois que o programa do PRN chegou aos 

vídeos, no final de março desse ano, na série de apresentações periodicamente reservadas aos 

partidos pela lei eleitoral, que o candidato abandonou o terceiro lugar das pesquisas para 

chegar ao primeiro posto (GRIFO MEU)” (“Jogo bruto na reta de chegada”, págs. 48 e 49, 

revista Veja, n° 47, 29 de novembro de 1989). 

A idéia de que Collor é o grande “astro” da televisão continua a ser propagada por 

“Veja” na edição de n°37. A matéria da seção “Brasil”, sob o título de “A última chance” e com 
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o subtítulo de “Os candidatos a presidente estréiam no programa eleitoral e apostam num bom 

desempenho na TV para derrotar Collor de Mello”, traz o seguinte trecho: “Todos os 

concorrentes que não se chamam Collor de Mello a creditam que o início da campanha eleitoral 

marcará o fim da campanha do candidato do PRN, até agora líder isolado na corrida 

presidencial, com mais de 40% das preferências nas pesquisas de opinião. (...) O programa de 

estréia mostrou cenas de estilo épico – como a de Fernando Collor de Mello, que foi até o 

monte pascoal, a 800 quilômetros de Salvador, a gravou imagens no mesmo local onde foi 

rezada a primeira missa no Brasil, após o descobrimento, e depois mostrou-se am mangas de 

camisa tomando chuva pelo interior das Alagoas, num lugar onde chegou a sofrer ameaças de 

morte, na campanha de 1986, para governador. A maioria dos candidatos, no entanto, preferiu 

utilizar recursos mais simples (GRIFO MEU)”. (“A última chance”, pág. 48, revista Veja, n° 37, 

20 de setembro de 1989). Aqui vemos presente, não só o agendamento em si, mas a idéia do 

messianismo de Collor. Na mesma matéria, mais adiante, “Veja” complementa: “Nenhum dos 

candidatos dispõem, no entanto, de uma estrutura cinematográfica como a de Fernando Collor 

de Mello. Apenas para colocar seus primeiros programas no ar, a equipe do PRN dispõe de 400 

fitas gravadas, num total de 100 horas de filmagem, tudo catalogado num computador e 

separado em quarenta assuntos diferentes. Para gravar cenas em vários pontos do país, Collor 

dispõe de quinze equipes de televisão, que podem trabalhar simultaneamente. Aonde quer que 

vá, Collor carrega uma dessas equipes consigo. (...) Comparada com o esquema de seus 

adversários, a estrutura que Collor tem a sua disposição parece um luxo. Não é bem assim – 

mesmo porque o horário político foi iniciado em torno de uma única disputa de verdade, que é a 

ambição de todos os demais concorrentes de transformar o programa eleitoral em um 

matadouro onde o candidato do PRN possa ser esfolado vivo.” (“A última chance”, pág. 49, 

revista Veja, n° 37, 20 de setembro de 1989). Assim, pelo relato citado, a revista coloca Collor 

como um padrão a ser seguido no vídeo, eficiente e grandioso (inclusive nos números citados). 

“Veja” vai além, esquece-se da eleição em si e mostra a tentativa de desbancar Collor como o 

grande objetivo dos demais candidatos. Assim, Collor não é só um padrão televisivo, mas o ponto 

referencial da própria campanha.  

 

  CCoomm  oo  aappooiioo  ddaa  GGlloobboo::  
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Em vários momentos da campanha, muitas foram as acusações de que a rede Globo 

estivesse favorecendo Collor (especialmente na edição feita pelo jornal nacional do debate 

anterior ao dia da votação do segundo turno, quando a Globo teria destacado a desenvoltura de 

Collor em relação a Lula). De toda a celeuma e conjecturas despertadas pelo episódio, 

salientamos um fato bem anterior ao debate, de agosto de 1989, quando o posicionamento da 

Globo é explícito. Observemos a matéria “Collor joga pesado na ofensiva”: “Na terça-feira da 

semana passada um encontro no início da tarde reuniu Collor de Mello e alguns interlocutores 

permanentes na fase atual da campanha. Em torno de uma mesma mesa, no Rio de Janeiro, 

estavam o empresário Roberto Marinho, dono das Organizações Globo, e o ex-ministro da 

Previdência Social Raphael de Almeida Magalhães. (...) De Roberto Marinho, o único 

empresário na faixa de 1 milhão de dólares que já disse, em público, que apóia sua 

candidatura, Collor ouviu palavras amáveis. ‘Collor, eu soube que há emissoras de TV que 

não lhe apóiam”, disse o empresário. ‘Quero que você me diga quem são, porque vou 

conversar com eles pessoalmente’, ofereceu-se Roberto Marinho (GRIFO MEU).” (“Collor 

joga pesado na ofensiva”, pág. 47, revista Veja, n° 31, 09 de agosto de 1989).  

Em outro momento, “Veja” cita a importância do horário eleitoral e da Globo nesse 

contexto. Em matéria intitulada “A partilha da tribuna”, com o subtítulo “Na última hora, 

parlamentares trocam de legenda e alteram a divisão do tempo dos candidatos no horário 

eleitoral gratuito na TV”, o texto diz: “Uma novidade é que a TV Globo, dona de 60% da 

audiência do país inteiro, resolveu investir com peso nos debates entre os candidatos –irá 

promover entrevistas com os dez primeiros colocados nas pesquisas do Ibope, um por um, numa 

maratona que terá início a 28 de agosto. (...) O horário eleitoral é, sem dúvida, um exagero pelo 

seu tamanho. Terá duas horas e 39 minutos de duração – a metade pela manhã, outra parte à 

noite – tempo que eqüivale a quase a duas vezes a propaganda realizada nas eleições de 1988. 

(...) O líder atual da corrida presidencial, Fernando Collor, parte para essa fase da campanha 

na esperança de que tudo fique como está.” (“A partilha da tribuna”, págs. 35 e 36, revista Veja, 

n° 33, 23 de agosto de 1989). Na mesma edição da revista, outra matéria, novamente, enaltece a 

primazia de números da rede Globo e destaca a importância do jornalismo naquele contexto. A 

reportagem, intitulada “A guerra da notícia”, com o subtítulo “Com a estréia de Eliakin Araújo 

e Leila Cordeiro, a Manchete esquenta a corrida entre os telejornais”, destacamos o seguinte 

trecho que inicia a matéria: “Há vinte anos, a maioria absoluta dos brasileiros que querem 



 

 

107 

ouvir as notícias pela televisão no final do dia sintoniza o Jornal Nacional, da Rede Globo, às 

20 horas. O sorriso e os cabelos grisalhos do locutor Cid Moreira, que o apresenta desde de que 

foi ao ar pela primeira vez, em 1
º
 de setembro de 1969, e atualmente o divide com Sérgio 

Chapelin, que, entre muitas idas e vindas, freqüenta o mesmo programa há onze anos, já se 

tornou, para os telespectadores, a imagem do jornalismo no vídeo. Nesses vinte anos, as 

emissoras concorrentes da Globo fizeram tentativas variadas para apear o Jornal Nacional de 

sua posição de líder absoluto de audiência entre os telejornais e seu poder de fogo continua 

inabalável. Nas tabelas do Ibope, ele permanece como o gigante que tem que se curvar para 

enxergar os concorrentes. Nos últimos tempos, porém, essa hegemonia indisputada do Jornal 

Nacional tem sido atacada em vários flancos pelas emissoras rivais. As investidas estão longe de 

promover qualquer mudança espetacular nos índices da primeira colocada (GRIFO MEU)”. 

Mais adiante, “Veja” continua: “Enquanto o Jornal Nacional continua a ser um adversário 

grande demais, no entanto, as outras emissoras têm postos importantes a disputar: não apenas o 

segundo lugar mas também o terceiro na audiência dos telejornais. Esses postos, embora nas 

planilhas do Ibope se traduzam por uma pontuação bem modesta, são cobiçados por um motivo 

muito simples: o jornalismo é hoje o filémignon das emissoras em termos de faturamento 

publicitário. (...) Com experientes ou novatos, louras ou morenas, os telejornais costumam 

arrebatar espectadores menos por seus ingredientes cosméticos do que pela credibilidade que 

conquistam. Essa credibilidade é conseguida com uma linha editorial definida e com a 

capacidade de se compreender que telejornalismo é, basicamente, as imagens que se mostram no 

vídeos. (...) O Jornal Nacional, com seu estilo oficialista e sucinto de apresentar as notícias, é 

um programa bem acabado, que cumpre seu objetivo de dar um painel rápido do que 

aconteceu no dia.Com as reformulações por que passou recentemente, ganhou no aspecto 

técnico – as vinhetas tornaram-se mais bonitas e o cenário, mais envolvente. (GRIFO MEU)” 

(“A guerra da notícia”, págs. 90, 91 e 92, revista Veja, n° 33, 23 de agosto de 1989). 

Observe que, no caso da última citação, não há uma relação direta com Collor. 

Porém, existe um agendamento da Rede Globo que, assim como Collor já é colocado, se encontra 

em uma posição “imbatível”. Bom, unindo os trechos da revista n° 31 com a 33, vemos que 

primeiro oficializa-se Collor como o candidato da Globo (ver depoimento de Roberto Marinho) e 

depois fala-se do largo poderio da emissora. O desfecho dessa lógica fica com a própria admissão 

de “Veja” da ligação entre a Globo e o candidato do PRN. Observemos o relato da revista, em 
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sua edição de n°45, em matéria intitulada  “A porta de entrada”, com o subtítulo “Chega à reta 

final o candidato Collor de Mello, que parecia sem chances no início da campanha e que se 

tornou o fenômeno da temporada”: “Além do esforço material, em dinheiro e aeronaves, 

Collor foi apontado como o grande protegido da Rede Globo nessas eleições. Jatinhos e 

cobertura da televisão não atrapalham ninguém, mas é preciso lembrar que todas as apostas 

em Collor só começaram depois que ele subiu sozinho os primeiros degraus das pesquisas 

auxiliado apenas por sua cruzada antimarajá, seu discurso anti-Sarney e sua pregação anti-

políticos (GRIFO MEU).” (“A porta de entrada ”, pág. 50, revista Veja, n° 45, 15 de novembro 

de 1989). A transcrição desse trecho é de suma importância para a análise porque ela 

arremata vários pontos que trabalhamos até aqui. Além de a revista referendar uma 

ligação entre Collor e a Globo, de quebra, ela ainda aponta sinais explícitos de como a CR-P 

(o espaço que já existia, onde Collor incorporou a imagem de “contra tudo que está ai” – ou 

seja, mesmo antes a ativação da mídia, Collor ascendeu por conseguir opor-se ao que o 

eleitorado considerava maléfico: a corrupção, o governo Sarney ...) e fala como a imprensa 

apoiou uma opinião já formada em torno de Collor, propagando-a num movimento 

espiralado, calando a opinião contrária. Assim, vemos a tríade em ação: o CR-P em que 

Collor se encaixou motivando a mídia a veiculá-lo (como um candidato que esteve de forma 

mais eficiente – com uma imensa estrutura publicitária e jornalística em seu favor – e com 

um programa de governo liberalizante e moderno que se acreditava ser o melhor para o 

país) e criando uma opinião majoritária a seu respeito.  

  

((cc))  Espiral do silêncio: uma opinião a ser construída.  

  

A teoria da “espiral do silêncio”, criada pela socióloga alemã Elizabeth Noelle-

Neumann, defende que a informação das opiniões majoritárias é resultado das relações entre os 

meios de comunicação de massas, a comunicação interpessoal e a percepção que cada indivíduo 

tem da sua própria opinião quando confrontada com a dos outros. Assim, quando um indivíduo 

permanece em silêncio em ralação às suas opiniões, as pessoas que o rodeiam podem adotar a 

mesma atitude, facilitando o domínio dos pontos de vista expressos na comunicação de massa. 

Segundo Elizabeth Noelle-Neumann, esse silêncio tendencial é fruto do medo das pessoas em se 

confrontarem com a opinião majoritária, o que geraria um movimento contínuo e contraposto de 
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visibilização desta última (cf. págs. 68 e 69 desta). Ou seja, após Collor se encaixar em um 

espaço preexistente, ele foi agendado pela mídia em geral que sempre veiculava seu nome, suas 

qualidades, os acontecimentos que o envolviam... Nas várias citações de “Veja” por nós 

levantadas, a opinião colocada sobre Collor era não só majoritária (em inúmeras vezes, como já 

podemos ver, ele é tratado como um vencedor nato e na maioria das frases da revista, seu nome 

próprio vem acompanhado de índices, um adjetivo, a expressão de “líder absoluto” ou mesmo o 

chamado “efeito Collor”) como também a de candidato com as melhores propostas para o país 

(ver exemplo das páginas de economia que falam da reforma estatal - cf. págs. 97 desta). Assim, 

ao abordarmos o ponto da espiral, ou seja, da construção de uma opinião (esta opinião se baseia 

em várias questões já citadas na análise), não repetiremos os elementos que a formam, apenas 

destacaremos uma dicotomia ímpar criada sobre o candidato. Seria repetitivo falarmos sobre o 

porque dessa opinião ser majoritária. No entanto, colocar que a opinião favorável a Collor é a 

“melhor” e a favorável a Lula é a “pior” nos parece bastante significativo para a pesquisa.  

   

  AA  ddiiccoottoommiiaa  ddaa  ooppiinniiããoo  ppúúbblliiccaa  ffiinnaall::  

  

Por fim, depois de detectado o espaço preexistente em que Fernando Collor se inseriu 

e o seu agendamento (com a valorização de aspectos que dramatizassem e personificassem a 

disputa eleitoral), vamos finalizar a análise com um elemento dicotômico que está ligado aos 

aspectos da tríade teórica: a opinião “moderna”, “guerreira”, “eficiente” e “jovial” construída 

majoritariamente sobre Collor que se impunha (numa espiral) sobre o a opinião “amedrontada”, 

“pobre”, “radical” e “antiga” acoplada a Lula. É certo que o candidato petista foi, em si, um 

marco já nas eleições de 1989 (até por sua escalada de votos ao longo da campanha), mas é 

indubitável que a opinião pública final, às margens do segundo turno, andava nesse diapasão de 

extremos. Ainda na matéria “Collor joga pesado na ofensiva”, ele é retratado com a família, 

sorrindo, fazendo esportes (ver anexos): “Com reações duras ao se ver importunado. Collor é um 

político que gosta dos amigos, premia quem o ajuda, mas não esquece de quem o atrapalhou. 

(...) Em sua vida pessoal pode ser considerado um homem vaidoso. (...) Formado em Direito, 

virou político, como o pai e o avô. Se sua campanha na sucessão tivesse dado errado, o esforço 

teria valido a pena, nem que fosse pela graça de participar de uma disputa com essa. O fato é 

que a campanha deu certo – ao menos até aqui. No momento atual da disputa, todos os 
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concorrentes só desejam, convencer o eleitorado de que eles é que são o verdadeiro Collor de 

Mello – e que o candidato do PRN não passa de um impostor. Fernando Collor de Mello tem 

essa diferença em relação aos outros. Do jeito que as coisas estão, daqui até 15 de novembro, só 

precisa provar que é ele próprio.” (“Collor joga pesado na ofensiva”, pág. 43, revista Veja, n° 

31, 09 de agosto de 1989). 

Às vésperas do 2
o
. turno “Veja” consolida essa dicotomia de perfis, na revista em que 

compara as duas opções do eleitorado de forma quase maniqueísta. Na matéria “A briga pela 

faixa”, em olhos de destaque, ela define os dois candidatos da seguinte forma: “A força do 

primeiro lugar- Collor tem formação universitária teve pai senador – o alagoano Arnon de 

Mello – construiu uma campanha praticamente sozinho pregando a caça aos marajás, 

martelando os políticos tradicionais e o governo Sarney. Resultado: ganhou disparado.” Agora, 

vejamos o perfil petista na mesma matéria: “Lula foi retirante nordestino, seu diploma é de 

madureza ginasial, trabalhou como torneiro mecânico e começou na política como sindicalista 

do ABC paulista. Fez uma campanha baseada na militância ativa e, com isso, roubou o segundo 

lugar de Leonel Brizola.” (“A briga pela faixa”, págs. 48 e 49, revista Veja, n° 46, 22 de 

novembro de 1989). 

Assim, em diversas edições e de forma ostensiva, “Veja” chega a tratar os candidatos 

caricaturalmente. No que se refere a Lula, a imagem composta quando não dá medo, faz rir. Na 

edição de n°43, intitulada “Lula entra no jogo”, com o subtítulo “O candidato do PT ganha 200 

000 votos por dia, encosta em Leonel Brizola e adquire chances reais de disputar uma vaga no 

segundo turno” “Veja” retrata o candidato do CR-P hegemônico da seguinte maneira: “É 

verdade que Lula continua menor que Brizola e tem apenas um terço do eleitorado de Fernando 

Color de Mello. A questão concreta da atual fase da campanha, entretanto, é que o candidato 

do PT com sua barba de camponês, sua barriga de Pancho Villa e seus erros de concordância 

de quem não completou o curso ginasial tornou-se um concorrente com chances de, ao menos 

em tese, instalar-se futuramente na residência oficial do chefe da nação, com pompa, com 

fraque e com o direito constitucional de fazer e acontecer, por mais que sua visão esquerdista 

possa assustar todos aqueles que terão de tratá-lo como presidente da República. Um espanto. 

(...) É difícil imaginar um político brasileiro no estágio alcançado por Lula que não pense em se 

quer manietar os poderosos. Lula pensa exatamente nisso. Seu receituário para o país inclui, 

entre outras coisas, uma multiplicação do salário mínimo por seis, através do achatamento dos 
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ganhos dos empresários, sem que se saiba de onde tirará os recursos para essa transformação 

sem colocar em risco a sobrevivência da maior parte das empresas do país. Entre os 

adversários de Lula que gostam de encará-lo como uma espécie de Gêngis Khan do capitalismo 

brasileiro, há quem acredite que seu desempenho atual é fogo de palha e que ele é um candidato 

condenado a não ultrapassar a maior marca que já teve nas pesquisas – 17%. (...) Para uma 

pequena, mas influentíssima fatia do eleitorado, formada por empresários e por representantes 

da classe média alta, a mera hipótese de que Lula venha a instalar-se no Palácio do Planalto 

como presidente do Brasil teve o sabor de um copo de leite de magnésia. ‘Meu candidato é o 

Collor’, afirma o empresário João Carlos Paes Mendonça, dono da rede de Supermercados 

Bompreço, de Pernambuco. ‘Mas é um fato que, com o Brizola dá para trabalhar, porque ele 

defende o capitalismo e a livre iniciativa. Já com o Lula, é diferente’, acrescenta o empresário. 

‘O candidato do PT é ainda mais nocivo do que Brizola porque segue as normas de um 

comunismo fora de moda’, afirma Carlos Alberto de Oliveira, presidente da Associação 

Comercial do Paraná. ‘Temos medo de Lula’, reagia na semana passada um banqueiro de São 

Paulo que vê no candidato do PT um político que é contra o empresariado por sua genética 

partidária, e que é retrogrado, pelas idéias que defende a respeito do desenvolvimento 

brasileiro. (...) ‘Vamos cacifar mais os candidatos liberais para ver se a esquerda amansa nas 

pesquisas’, admitia na semana passada um empresário a Veja. (...) Em Belo Horizonte um 

grupo de onze empresários mineiros decidiu começar uma campanha junto aos operários de 

suas empresas na tentativa de impedir entre eles o crescimento da campanha de Lula e Brizola. 

‘Vamos esclarecer nossos funcionários de que, caso Lula ou Brizola venha a ganhar as 

eleições, eles estão correndo o risco de serem empregados em estatais deficitárias’, conta um 

participante do encontro, no qual se estudou até mesmo a possibilidade de se formar uma 

caixinha com contribuições de industriais para financiar a confecção e distribuição de panfletos 

anti-Lula. (GRIFO MEU)” (“Lula entra no jogo”, págs. 44, 45, 46, 47 e 48, revista Veja, n° 41, 

18 de outubro de 1989). No grande relato acima, há toda a sorte de elementos contrários a 

candidatura Lula, inclusive uma referência a falência da esquerda internacional no contexto da 

Globalização. São vários os depoimentos de empresários dos quatro cantos do país apavorados 

com a “hipótese” de Lula chegar ao Planalto. Existe também um ponto alto no trecho em que um 

empresário diz que vai “esclarecer” seus funcionários a não votar na esquerda, correndo o risco 

deles serem empregados em “estatais deficitárias’. Além da clara manifestação de que Lula vai de 
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encontro ao modelo “moderno” e “eficiente” de Estado, a citação aponta para uma opinião que 

vai além da classe abastada. Nessa “chantagem à democracia” feita pelo empresariado aos seus 

funcionários, mostra-se que a opinião contra Lula acaba atingindo qualquer cidadão comum 

temeroso de perder seu emprego.  

Quando essa associação de Lula à “antigüidade” e ao “terror” não acontece de forma 

explícita nas matéria que tratam da campanha, “Veja” usa essa analogia em reportagens 

correlatas de interesse generalizado. Em um texto relativo ao MST com o título “Semente 

perigosa” e o subtítulo “Com espingardas pica-pau, invasores de terras esquentam o clima dos 

conflitos agrários no país”, a revista escreve: “O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, máquina sindical na qual atuam siglas esquerdistas alinhadas no PT e as comunidades 

eclesiásticas de base, sustentadas por uma fatia da Igreja Católica, segue suas invasões pelo 

país. (...) Aquilo que a retórica sem-terra chama de armas vem a ser um imenso arsenal. (...) 

Com métodos de guerrilha, apenas no ano de 1989, já foram mortas 37 pessoas em conflitos com 

os sem-terra”. (“Semente Perigosa”, págs. 56 e 57, revista Veja, n° 39, 04 de outubro de 1989). 

Desta forma, cria-se uma opinião pejorativa em torno do PT e de Lula. O candidato, 

passa a ser uma preocupação não só do empresariado, mas do cidadão comum que teme a 

baderna, a violência, o desemprego... ligados ao candidato do CR-P alternativo. Além do que, na 

lógica da campanha, criar uma opinião contrária a Lula é, simultaneamente, criar outra favorável 

a Collor. Encerramos, com a constatação de que nas linhas de “Veja” se contrapunham assas duas 

opiniões extremas. Ela vai além, fica claro, por todas as citações colocadas como há na revista 

uma linha editorial bem definida, em prol de um CR-P hegemônico que viabiliza o agendamento 

contínuo (e explícito) de um candidato até formar um movimento espiralado da opinião pública.  
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CCOONNCCLLUUSSÃÃOO::  
 

Ao logo da pesquisa, tivemos oportunidade de nos deparar com diversos elementos 

teóricos e textuais, próprios da análise do corpus. Nessa jornada, nos propusemos a estudar o 

“Papel da Imprensa na Reforma do Estado Brasileiro”. Delimitamos, nosso foco em “Veja” (no 

período eleitoral de 1989) e, ao longo do 3
º
 Capítulo, destacamos diversas passagens que não só 

compunham um quadro no qual a linha editorial da revista veiculava uma corrente de “economia 

liberal”, como também afirmava (segundo as citações transcritas na análise) de que esse era o 

melhor caminho para o país. 

 “Veja” apropria-se de um discurso e diz o que espera da reforma estatal brasileira. 

Este é um ponto crucial em nossa pesquisa, uma vez que o nosso objetivo de provar uma 

interferência da imprensa (no caso, “Veja”) na “Reforma do Estado Brasileiro” mostrou-se 

correta e abalizada por várias correntes da teoria da comunicação de massas. Fomos além, ao 

indicar que tipo de “reforma” é essa e qual o candidato (no caso, Collor) a melhor incorporar 

essas metas e ocupar o espaço hegemônico a ser preenchido. 

Outro ponto que merece destaque como uma questão conclusiva é que, a mídia por si 

só (agendamento e espiral), não é capaz de “fabricar” um candidato ou uma nova idéia político-

administrativa. Ela é ponto basilar, mas sua viabilização só acontece quando há um espaço no 

campo do imaginário para isso (aqui referendado pelo conceito de CR-P). 

No Brasil, onde há símbolos facilmente construídos e difundidos desde a colonização, 

a década de 80 foi um período de especial semeadura para idéias e personagens que indicassem a 

“saída no fim do túnel” (como aponta “Veja” no primeiro exemplar estudado). Collor era não só 

o candidato do CR-P hegemônico, como alguém que conseguiu ter uma mensagem eficiente ao 

ultrapassar a razão e chegar à “formação das almas”.  
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