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No período mais recente de redemocratização, a partir da década de 80, desenvolveu-se uma cepa 
autoritária, nacional-populista, sustentada pelo voto — nem por isso democrática —, cuja expressão 
mais visível é o bolivarianismo chavista fundado na Venezuela, com influência no Equador, Bolívia, 
Nicarágua e na Argentina de Néstor e Cristina Kirchner. 

No Brasil, esta ideologia está no PT e cercanias, mas as instituições republicanas nacionais conseguem 
barrar os métodos usuais de que esses grupos se valem para solapar a democracia representativa 
adotando mecanismos apenas na forma democráticos. Por exemplo, a convocação de assembleias 
constituintes, usadas para minar a ordem republicana. ( O Globo, Editorial, 25/11/2015) 

$
$
$
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Resumo$

$
$

O governo PT conformou um novo contexto no Brasil: pela primeira vez a grande mídia 

enfrentou o desafio de lidar com um governo de esquerda eleito e reeleito pelo voto popular 

por tanto tempo. Além disso, o fato de esse cenário ter paralelo em outros países da América 

Latina reforça a sua importância. Esta tese aborda a relação entre grande imprensa e 

democracia no Brasil à luz do contexto de virada à esquerda recente na América Latina. Qual 

foi o lugar da grande imprensa nesse contexto? Como a imprensa definiu o seu papel frente à 

democracia e às instituições políticas nesse período democrático mais longo que foi também 

dos mandatos petistas? E, portanto, como a imprensa abordou esses governos?  

Após discutir como o jornal O Globo se posicionou com relação à left turn e de analisar como 

os principais temas a ela referentes aparecem distribuídos historicamente no jornal, 

investigamos o termo Lulopetismo – conceito que condensou um modo de ler o governo PT e 

que surgiu e foi difundido a partir dos editoriais e textos de opinião da grande – e, 

especificamente, seu uso pelo jornal O Globo. Concluímos que, embora os estudos da área 

frequentemente pressuponham a ação democrática da mídia, seu posicionamento no contexto 

recente aponta, ao contrário, para uma atuação antidemocrática.  

$
$

Palavras-chave: Jornalismo, Imprensa, O Globo, Lulopetismo, Mídia, Comunicação, Política. 
$
$

$ $
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ABSTRACT$

 

 

The Workers Party (PT) government meant a new context in Brazil: for the first time, the 

mainstream media faced the challenge of dealing with a leftist government elected and 

reelected by popular vote for so long. In addition, the fact that this scenario matches with the 

broader political context in Latin American reinforces its importance. This thesis deals with 

the relationship between mainstream press and democracy in Brazil in the light of the left turn 

context in Latin America. What place mainstream press took in this context? How did the 

press define its role vis-a-vis democracy and political institutions in a longer democratic 

period, which was also the period of PT mandates? And, therefore, how did the press address 

these governments? 

After discussing how the newspaper O Globo has positioned itself in relation to the left turn 

and analyzing how its main themes appear historically distributed in the newspaper, we 

investigated the term Lulopetismo – a concept that condensed a way of reading the PT 

government and that appeared and was diffused from the editorials and opinion articles and 

columns - and, specifically, its use by the newspaper O Globo. We conclude that, although 

area studies often presuppose the democratic action of the media, its position in the recent 

context points, on the contrary, to an antidemocratic performance. 

$
!

Keywords: Journalism, Press, O Globo, Lulopetismo, Media, Communication, Politics. 
$

$
$ $
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Introdução*
!

No! processo! contra! Dilma,! não! há! acusações! de! corrupção,!mas!

crimes! que! têm! a! ver! com! a! visão! ideológica! lulopetista,! com! o!

tempero!brizolista!da!ex@presidente.!

(...)! O! fortalecimento! não! é! apenas! das! cláusulas! da!

responsabilidade!fiscal,!mas!da!Constituição!como!um!todo,!para!

desaconselhar! de! vez! projetos! bolivarianos! como! o! do!

lulopetismo.!Serve!de!aviso!geral!à!nação.1!

!

No dia 31 de agosto de 2016, a presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), 

foi definitivamente afastada do cargo pelo Congresso Nacional. O processo de impeachment 

começou a se delinear tão logo ocorreu a sua reeleição, em 2014, e foi entendido como um 

golpe parlamentar (SANTOS & GUARNIERI, 2016; JINKINGS, DORIA & CLETO, 2016; 

FREIXO & RODRIGUES, 2016; PRONER et al., 2016; SOUSA, 2016; MILAN, 2016; 

DANTAS, JABBOUR & SOBRAL, 2016; ALBUQUERQUE, 2017),2 uma vez que baseado 

em acusações frágeis de desrespeito à Lei Orçamentária e num contexto de rompimento das 

alianças do PT com partidos da antiga base aliada e de polarização política da sociedade. A 

grande imprensa teve papel central no processo que culminou na destituição de Dilma 

(GOLDSTEIN, 2016; ALBUQUERQUE, 2017; BECKER et al., 2016; VAN DIJK, 2017; 

FERES JÚNIOR, 2017) por meio de uma abordagem seletiva, desbalanceada, panfletária, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Editorial do Jornal O Globo, 1 de setembro de 2016, p. 16. 
2 Boaventura de Sousa Santos: “Contra o golpe parlamentar no Brasil”. Disponível em: 
<https://blogdaboitempo.com.br/2016/06/02/boaventura-contra-o-golpe-parlamentar-no-brasil/>. Michael Löwy: 
O golpe de estado de 2016 no Brasil. Disponível em: <https://blogdaboitempo.com.br/2016/05/17/michael-lowy-
o-golpe-de-estado-de-2016-no-brasil/>; Leonardo Boff: Golpe de 1964 e de 2016: o mesmo golpe de classe. 
Disponível em: <http://www.jb.com.br/leonardo-boff/noticias/2016/09/05/golpe-de-1964-e-de-2016-o-mesmo-
golpe-de-classe/>. Giovanni Alves: O golpe de 2016 no contexto da crise do capitalismo neoliberal. Disponível 
em: <https://blogdaboitempo.com.br/2016/06/08/o-golpe-de-2016-no-contexto-da-crise-do-capitalismo-
neoliberal/>.. Luiz Carlos Bresser-Pereira. Bresser-Pereira: :“Pagaremos, todos, caro, por essa ação 
irresponsável”. Jornal do Brasil, 29 de agosto de 2016. Disponível em: 
<http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/08/29/bresser-pereira-pagaremos-todos-caro-por-essa-acao-
irresponsavel/>. André Singer: “O retrocesso avança”. Folha de S. Paulo, 22 de abril de 2017. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/andresinger/2017/04/1877668-o-retrocesso-avanca.shtml>. Todos os 
links acessados em 17 de março de 2017. 
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espetaculosa e que já se posicionava de modo hostil aos governos PT desde meados dos anos 

2000. 

Contudo, frente à literatura da área, que aborda a relação entre mídia e democracia 

predominantemente a partir do entendimento de que uma depende da outra, numa relação 

positiva, restaram as perguntas: como esse golpe pôde acontecer? O que justificaria esse 

retrocesso na atuação da mídia, e da grande imprensa em particular? 

Argumentamos que não se trata de entender o caso nos termos de um retrocesso, mas 

sim de observar a mídia a partir de outro ponto de vista: como uma instituição que pode, ao 

contrário, funcionar contribuindo para a desestabilização da democracia. Portanto, mais do 

que responder às perguntas acima, trata-se de rever as premissas que nelas resultam. 

O governo PT, após ter obtido vitórias em quatro eleições presidenciais e governar por 

quase 14 anos, foi responsável por liderar o país em grande parte do período democrático da 

Nova República, sendo o partido que permaneceu mais tempo na presidência desde então. Se 

considerarmos, mais especificamente, o período desde a primeira eleição direta pós-ditadura 

militar, o PT foi responsável por governar em mais da metade do período pós-democratização.  

Qual foi o lugar da grande imprensa nesse contexto? Como a imprensa definiu o seu 

papel frente à democracia e às instituições políticas nesse período democrático mais longo 

que foi também dos mandatos petistas? E, portanto, como a imprensa atuou com relação a 

esses governos? Essas são as perguntas que guiam este trabalho e sua relevância deve-se ao 

fato de que jamais, historicamente, a grande mídia havia enfrentado o desafio de lidar com um 

governo de esquerda eleito e reeleito pelo voto popular por tanto tempo. Além disso, o fato de 

esse cenário ter paralelo em outros países da América Latina reforça a sua importância.  

O contexto da virada à esquerda que tomou forma em vários países da América Latina 

desde o final dos anos 1990 é essencial para entender a atuação política da imprensa nesses 

países. A qualificação da política externa como ideológica foi um dos primeiros aspectos 

dentro do qual cresceu o discurso de oposição a esses governos por parte da grande imprensa. 

A repetida menção a eles como exemplos ou modelos que se opõem à democracia e que, em 

bloco, representam uma ameaça é clara. Com a left turn, conformou-se um contexto em que a 

grande mídia não tinha mais o mesmo contato ou poder de negociação com o centro do poder 

político, uma vez que vários presidentes se reelegeram pelo voto direto nesse cenário. Como a 

grande imprensa lidou com esse período mais longo da democracia e convivendo com 

governos aos quais se opunha? Especificamente no Brasil, como lidou com o governo PT?  
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Para discutir essas questões, nossa análise será centrada no Jornal O Globo.  Sabemos 

que este jornal não é sozinho a grande mídia do Brasil, mas é um representante que se destaca, 

não só por ser o segundo maior jornal pago em circulação do país,3 mas por representar o 

maior grupo de mídia brasileiro,4 detentor de veículos em todos os mercados de mídia, muitos 

dos quais os principais do país em cada área, e que não apenas lidera o domínio da TV aberta 

paga e detém, na internet, o maior portal de notícias  (Globo.com), mas cuja audiência 

alcançada é, sozinha, maior do que as audiências somadas do 2°, 3° 4° e 5° maiores grupos 

brasileiros.5 

Não há exagero em afirmar que a grande mídia de modo geral, e a imprensa em 

particular, desempenharam papel importante no processo que se consumou na deposição da 

presidente Dilma. Ao longo do tempo, a grande imprensa passou a adotar um modelo de 

atuação fortemente panfletário e construiu um modelo de oposição sistemática que, ao 

criminalizar o PT, visava desestabilizar o governo, fazendo do discurso do combate à 

corrupção a base de sua atuação.  

A criação do conceito de lulopetismo e a sua repetitiva definição consagraram um 

modo de ler o governo PT (didático, com a atribuição de características específicas 

relembradas exaustivamente) com o qual se identificou a polarização política que tomou 

contorno ao longo dos anos na esfera pública. A partir da associação a uma referência externa 

também onipresente no contexto político recente – o bolivarianismo –, o lulopetismo prestou-

se à lógica da ameaça ao funcionamento “correto” das instituições, da política, da democracia. 

A grande imprensa, e em especial o jornal O Globo, desempenhou a função de moldar essa 

narrativa em suas páginas de opinião – não sem ecos nas notícias – e de transformá-la em 

agenda política de destaque nacional. Não à toa, o trecho reproduzido na epígrafe acima toma 

como dado que não foi a corrupção mas a visão ideológica lulopetista a responsável pelo 

afastamento de Dilma.  

Entendemos o Lulopetismo aqui como um pacote interpretativo (GAMSON & 

MODIGLIANI, 1989) que se mostra predominante na abordagem da era PT em O Globo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Conforme dado de 2015, que aponta a circulação media diária de 193.079 exemplares impressos, disponível na 
página eletrônica da Associação Nacional de Jornais (ANJ): <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>. 
Acesso em 10 janeiro 2018. 
4 E 19° no ranking dos maiores conglomerados de mídia do mundo. Dados sobre concentração midiática 
oriundos do Media ownership monitor – Brasil, plataforma lançada em conjunto pelo Intervozes – coletivo 
Brasil de comunicação e pelo Repórteres Sem Fronteiras. Disponível em: <http://brazil.mom-
rsf.org/br/destaques/concentracao/>. Acesso em 10 fevereiro 2018. 
5 Idem.!
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Nossa análise parte, portanto, da investigação de um enquadramento específico e da análise 

do conteúdo a ele relacionado. Sua relevância se dá não apenas por ser um termo que 

condensa de modo central a política nacional, mas porque não foi de modo algum um 

enquadramento editorial particular de O Globo, estando presente, por exemplo, na Folha de S. 

Paulo, no Estado de S. Paulo e, mais recentemente em outros jornais, como Gazeta do Povo. 

Esses jornais, inclusive, compartilharam autores de artigos de opinião que levaram o termo de 

um jornal ao outro. Além disso, a conotação negativa do Lulopetismo já foi anteriormente 

apontada (GAGLIARDI & ALBUQUERQUE, 2015; AZEVEDO, 2016; VAN DIJK, 2017). 

Os textos de opinião, sobretudo os editoriais do jornal O Globo, foram escolhidos 

como corpus desta pesquisa. Enquanto os editoriais são a fala institucional, a voz do jornal, os 

artigos e colunas são a fala autorizada. Entender os jornais como agentes políticos, torna esses 

espaços altamente relevantes, ainda que a opinião tenha recebido menos atenção nas 

pesquisas brasileiras (MONT’ALVERNE, 2017).  

No que diz respeito ao Brasil, o espaço de opinião tem aparecido em análises sobre o 

enquadramento na política (ITUASSU, 2011), o papel político dos editoriais (MARQUES & 

MONT’ALVERNE, 2015) e em análises de discurso (GOLDSTEIN, 2015) e de pacotes 

interpretativos (AZEVEDO, 2016). Essas pesquisas permitem discutir temas e 

enquadramentos presentes na agenda editorial. 

No âmbito das análises da imprensa norte-americana, para além da abordagem da 

opinião como gênero (WAHL-JORGENSEN, 2008), pesquisas focadas em contextos 

específicos argumentaram a importância desse espaço no jornal se deve a sua influência na 

deliberação pública (PAGE, 1996) e à função de bem informar o leitor na formação de suas 

preferências políticas. Alguns reforçam a sua importância para uma “melhor democracia” 

(ROSENFELD, 2000). Outros abordaram os limites da diversidade de conteúdo nesse espaço 

(PAGE, 1996; SONG, 2004; DAY & GOLAN, 2005; HALLOCK, 2007) ou, ainda, a relação 

entre propriedade do jornal e o discurso editorial (WAGNER & COLLINS, 2014). Partimos 

dessas limitações já apontadas assumindo que esse espaço pode ser entendido não apenas 

como um passo para uma melhor democracia, mas como o contrário. Ao oferecer uma 

determinada interpretação da política de forma sistemática o espaço editorial se distancia da 

possibilidade de oferecer diversidade de pontos de vista ou de ampliar a gama de informações 

que poderiam supostamente contribuir para o debate público plural e balanceado. 

Consideramos que a opinião constitui-se num espaço de disputa em que o jornal ajuda a 
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organizar uma narrativa específica entre sua audiência e que serve ao mesmo tempo para 

negociar com outras instituições políticas, dando suporte ou não às suas ações. 

No primeiro capítulo desta tese, abordamos a virada à esquerda na América Latina e 

como foi entendida nos termos de uma divisão entre dois modelos cujos principais expoentes 

foram os governos da Venezuela e do Brasil. De um lado, o governo petista é visto como uma 

possibilidade positiva e moderada, até mesmo pela oposição venezuelana; de outro, a 

mobilização do conceito de populismo, além de também refletir essa divisão entre os tipos de 

esquerda, presta-se, n’O Globo, a combater os governos petistas como suscetíveis à ameaça 

externa da “má esquerda”. O contexto que se configurou com a virada à esquerda é, portanto, 

central para compreender a abordagem do jornal ao governo. 

No segundo capítulo, situamos o lugar deste trabalho nos estudos de mídia e 

democracia, que, com frequência, partindo de um paradigma da transição, veem na mídia um 

agente da democratização, essencialmente. Dessa forma, quando a mídia não assume essa 

função, fatores externos principalmente são apontados como obstáculos. Alternativamente aos 

trabalhos que focam no potencial da mídia de aprofundar a democracia, ressaltamos o inverso: 

que a atual conjuntura aponta para a atuação da mídia como agente antidemocrático, que 

constrói um discurso que não se refere apenas ao âmbito nacional, mas, de forma coordenada, 

à América Latina envolvida no contexto da virada à esquerda. 

No terceiro capítulo, apresentamos uma análise exploratória de dados cujo objetivo foi 

mapear como temas de interesse geral da política recente aparecem em O Globo. Sem ter a 

pretensão de apresentar números exatos, apresentamos diversos dados que já não podem ser 

tratados como coincidências ou casos isolados, mas como indícios que contribuem para 

identificar tendências relevantes na narrativa do jornal. Destaca-se, entre alguns achados 

principais, a centralidade do contexto da left turn, que aparece cronologicamente marcado, e 

do PT, que, considerando-se a abordagem partidária, já ocupava a narrativa do jornal mais do 

que os outros principais partidos desde antes de virar governo, tanto no campo das notícias, 

quanto no de opinião. O Lulopetismo desponta, ainda, como categoria central, cujo emprego 

surge e cresce exponencialmente como um conceito essencialmente editorial, o que justifica o 

fato de ser o tema do último capítulo. 

O quarto capítulo foi dedicado à análise qualitativa do Lulopetismo. Inicialmente, uma 

genealogia do termo mostra que foi compartilhado pelos três principais jornais brasileiros, 

sendo um enquadramento predominante. Embora não tenha sido nosso objetivo analisar quais 
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diferenças possam haver na definição do termo por cada um deles, é seguro apontar que seu 

caráter é essencialmente negativo. Em O Globo isto ocorre em todos os usos do termo, cuja 

análise nos permitiu desenhar as principais categorias envolvidas nesse pacote interpretativo e 

empregadas sistematicamente. 

Por fim, cabe dizer que que ao abordar a imprensa em sua atuação antidemocrática 

não queremos dizer simplesmente que se opor ao PT é ser contra a democracia. Mas que, a 

forma pela qual essa grande imprensa atua com relação ao partido no contexto recente tem, de 

fato, refletido sua concepção de democracia: um modelo cujos processos podem ser 

relativizados de acordo com interesses particulares. 

$ $
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Capítulo*1*–*Populismo*versus*Democracia:*a*Virada*à*esquerda*na*América*

Latina*sob*a*ótica*de*O*Globo*
 

Neste capítulo abordaremos a virada à esquerda que teve lugar na América Latina 

desde o início do século XXI. Inicialmente será apresentado um panorama desse processo de 

mudanças em parte convergentes na região e de como esse novo cenário costuma ser tratado 

nos termos de uma diferenciação entre duas supostas esquerdas. A segunda parte do texto se 

destina a desafiar essa divisão a partir da observação de um caso específico que mostra a 

ambiguidade das esquerdas e das oposições no Brasil e na Venezuela – os dois supostos 

expoentes das duas esquerdas. O terceiro tópico é dedicado a ressaltar a forma pela qual essa 

divisão entre as esquerdas foi manejada na grande mídia a partir do resgaste de uma narrativa-

chave presentes no editoriais de O Globo sobre o Brasil da virada à esquerda: retomamos o 

conceito de populismo revisitado desde o início da virada à esquerda para caracterizar este 

cenário nos países envolvidos. Concluímos afirmando que o movimento de virada à esquerda 

ocorrido recentemente na América Latina foi parâmetro de grande importância 

instrumentalizado pela grande mídia de modo geral, e o jornal O Globo em particular, para 

combater os governos do PT no Brasil. 

!

1.1.** “A*desastrosa*cartilha*do*populismo”:6*Virada*à*esquerda*na*América*Latina*
 

Desde a virada do milênio, diversos países da América Latina experimentaram processos 

paralelos de mudança política que foram genericamente apontados como uma left turn 

(SCHAMIS, 2006; CASTAÑEDA, 2006; SELIGSON, 2007; ARDITI, 2008; ROCHLIN, 

2007; CAMERON, 2009). O processo, também conhecido como pink tide,  teve início com a 

posse de Hugo Chávez na presidência da Venezuela em 1999, foi seguido por Lula no Brasil 

em 2003, Néstor Kirchner na Argentina em 2003, Evo Morales na Bolívia e Michele Bachelet 

no Chile, ambos em 2006, Rafael Correa no Equador em 2007, Fernando Lugo no Paraguai 

em 2008, e Tabaré Vázquez em 2005 e Jose “Pepe” Mujica em 2010, no Uruguai. Em todos 

os casos, presidentes de esquerda chegaram ao poder pela via eleitoral e alguns deles foram 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Populismo latino-americano em ciclo de baixa. O Globo, 30/12/2015, p. 18. 

!
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reeleitos para mandatos consecutivos ou viram seus herdeiros políticos ascenderem. Foram os 

casos de Lula, reeleito em 2006, e Dilma Rousseff, eleita em 2010 e reeleita em 2014; 

Cristina Kirchner eleita em 2007 e novamente em 2011; Hugo Chávez, reeleito em 2000, 

2006 e 2012 e sucedido por Nicolás Maduro em 2013, Evo Morales, reeleito em 2009; Rafael 

Correa reeleito nas eleições de 2009 e de 2013, Michele Bachelet, mais uma vez eleita em 

2013 e Tabaré Vázquez, novamente eleito em 2014. 

 Esse momento histórico é diferenciado, uma vez que nunca haviam coexistido no 

tempo tantos governos de esquerda na região. É preciso dizer que estilos e modelos políticos 

bastante diversos têm sido, neste caso, agrupados genericamente sobre o título de “esquerda”. 

No entanto, este trabalho não tem o objetivo de definir as esquerdas, mas de investigar a 

abordagem dispensada a esse movimento. Entre os trabalhos acadêmicos que enfocaram a 

virada, tornou-se influente a visão de Jorge Castañeda (2006),7 acompanhado em seguida por 

Seligson (2007), que simplificou essa questão, dividindo o movimento em dois: de um lado o 

que foi considerara a  “boa” esquerda, que supostamente seria “mente-aberta, reformista e 

internacionalista”, “consciente dos seus erros do passado” (CASTAÑEDA, 2006) e daria 

“suporte ao livre-mercado e a laços estreitos com os Estados Unidos” (SELIGSON, 2007). 

Essa esquerda seria formada pelos casos de Brasil, Chile e Uruguai. De outro lado, haveria a 

“má” esquerda, que, supostamente “nascida da maior tradição latino-americana populista, é 

nacionalista, estridente e mente-fechada”, não teria aprendido com o passado, e empregaria, 

ainda, uma “retórica repleta de orgulho do socialismo e ataques ao capitalismo e aos EUA” 

(CASTAÑEDA, 2006). Essa esquerda seria representada principalmente por Venezuela, 

Equador e Bolívia. 

 De fato, os dois textos citados têm muitas lacunas. Seligson deixa seu método de 

pesquisa de opinião pública pouco esclarecido e quantificado. Castañeda emprega dados 

econômicos sem menção às fontes em um texto que, pelo seu caráter ensaístico, não apresenta 

referências bibliográficas. A despeito disso, a divisão proposta por esses autores se tornou 

bastante comum. Em muitas outras análises (WEYLAND, MADRID & HUNTER, 2010; 

LEVITSKY & ROBERTS, 2011; BOAS, 2013; PORTO, 2015) mais rigorosas na abordagem 

crítica, partiu-se também de divisões entre o que seria uma esquerda mais responsável e outra 

considerada radical ou populista. Como ficará claro mais adiante, essa premissa se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Anteriormente, a divisão entre duas esquerdas já havia aparecido em Petkoff (2005) e em Paramio (2006). 
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popularizou na opinião pública e passou a ser facilmente identificada nos jornais, não apenas 

no espaço de opinião, mas nas demais editorias.  

 É interessante observar que o Brasil – e Lula, em particular – se transformaram em 

modelos internacionais do potencial positivo da “boa” esquerda latino-americana. 8 

Diferentemente do que se costumava esperar de um governo de esquerda em outros tempos, 

Lula se apresentou no início dos anos 2000 como um moderado e para provar isso e acalmar 

os mercados financeiros trouxe a público, em julho de 2002, cerca de três meses antes das 

eleições, a Carta aos Brasileiros, na qual prometia respeitar os acordos e obrigações do país, 

evitar decisões unilaterais e enfatizou a importância do controle da inflação, embora 

acompanhado por crescimento, criação de empregos e distribuição de renda. O cumprimento 

desses passos combinado com a manutenção de uma boa relação com os Estados Unidos 

transformou o país em um modelo ideal de esquerda, considerado responsável e seguro. Seus 

bons resultados e alta taxa de aprovação no término do primeiro mandato reforçaram 

internacionalmente a ideia de uma esquerda admissível. 

 No Chile, o governo de Michele Bachelet também terminou com alta popularidade.9 

Pôs em prática políticas de inclusão social e reforçou pautas progressistas como igualdade de 

gênero, ao compor seu gabinete metade por mulheres e outra metade por homens. Quando foi 

novamente eleita incorporou demandas de diversos movimentos sociais. Sob seu governo, o 

país tomou medidas preventivas10 que suavizaram a chegada da crise econômica global. 

Do mesmo modo, Pepe Mujica, no Uruguai, deixou a presidência em 2015 “com a 

popularidade de um astro”11. Em seu governo foi reduzido o índice de pobreza e, na 

economia, não houve muitas preocupações, uma vez que o PIB manteve o crescimento que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Ver, por exemplo: BARBER, Tony. Will Syriza’s Tsipras turn out to be a Lula or a Chávez? Financial Times, 
January 25th, 2015. Available at: <http://www.ft.com/cms/s/0/bf1659fe-a32f-11e4-bbef-
00144feab7de.html#axzz3t5hfc2cN>.  
JEFFREY, Frankel. Could Alexis Tsipras be the new Lula? The Guardian, July 21st, 2015. Available at: 
<http://www.theguardian.com/world/2015/jul/21/alexis-tsipras-be-the-new-lula-da-silva>. 
9 80% de popularidade. Ver: DE LOS REYES, Ignacio. Como explicar o sucesso de Bachelet no Chile? BBC 
Brasil, 16/12/2013. Disponível em:  
< http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/12/131216_chile_bachelet_mm> .  
10 Quando os preços de exportação do cobre – principal produto chileno – estavam em alta, esses rendimentos 
foram poupados e acumulados. Quando os sinais da crise chegaram, a presidente dispunha de caixa, ainda assim, 
para lançar planos de combate ao desemprego e investir em infraestrutura. Ver: PÉREZ, Libio. Retrocessos e 
avanços do governo Bachelet. Le Monde Diplomatique, 03/12/2009. Disponível em: 
<https://diplomatique.org.br/retrocessos-e-avancos-do-governo-bachelet/>.  
11 OLMOS, Marli. Mujica deixa a presidência do Uruguai com popularidade de um astro. Valor Econômico, 
26/02/2015. Disponível em: <http://www.valor.com.br/internacional/3929690/mujica-deixa-presidencia-do-
uruguai-com-popularidade-de-um-astro>.  
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vem tendo desde o início dos anos 2000 e o desemprego permaneceu baixo.12 Houve, ainda, o 

avanço de demandas progressista no que se refere às legalizações do casamento gay, da 

maconha e do aborto, mas, provavelmente, o que mais chamou a atenção no exterior foi o seu 

estilo “humilde”. O presidente doou 90% do seu salário mensal para a caridade, além de ter se 

recusado a morar no palácio presidencial, permanecendo no sítio modesto em que mora há 

décadas. Seu patrimônio ao fim do governo era exatamente o mesmo que antes. Dispensava 

também carros oficiais e ele próprio continuou a dirigir seu fusca 1987. Não obstante tenha 

enfrentado críticas pontuais quanto a lacunas em temas como infraestrutura, educação, 

segurança e inflação, mesmo a oposição reconheceu que Pepe fez com que o mundo falasse 

sobre o Uruguai.13  

Com relação à “má” esquerda, a Venezuela foi apontada como expoente, não porque a 

eleição de Hugo Chávez, em 1998, deu início à virada à esquerda, mas porque seu discurso 

era incisivo e seu estilo de governo reuniu características e medidas que desafiaram e 

desagradaram muitos setores tradicionais. Nos dois primeiros anos de seu governo, mesmo 

durante a Assembleia Constitucional, em 1999, “o governo Chávez desfrutou de amplo 

consenso em torno do impulso para aprofundar a democracia política e teve altos níveis de 

aprovação”,14 contudo, o movimento de expansão das mudanças democráticas para as áreas 

social e econômica passou a gerar crescente oposição logo em seguida (SMILDE, 2011: 9). 

Durante seus mandatos, manteve um programa de televisão ao vivo, chamado Alô, Presidente, 

que funcionou como um canal de contato direto com a população. Fez uso de referendos 

enquanto governou, expandiu a participação popular com a criação de conselhos comunitários 

e missões15 e renacionalizou o petróleo venezuelano. 

Na geopolítica regional, a Venezuela passou de um aliado dos Estados Unidos a um 

crítico intenso e mordaz e pressionou pelo engavetamento da proposta de criação da Área de 

Livre Comércio das Américas (ALCA) em 2005. Ao mesmo tempo, pouco antes, em 

dezembro de 2004, Chávez havia assinado com o presidente cubano Fidel Castro a criação da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12  RIVA, Adriana. As duas faces de José Mujica. O Globo, 20/05/2014. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/mundo/as-duas-faces-de-jose-mujica-1-12536270>.!
13 PEREGIL, Francisco. O outro lado da administração Mujica. El País, 25/10/2014. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2014/10/25/internacional/1414257138_283406.html>.  
14 Tradução minha. 
15 O programa Barrio Adentro foi um modelo das políticas sociais desenvolvidas nas missões e previu a 
instalação de módulos de saúde nas comunidades populares do país. A esse programa, seguiram-se diferentes 
missões educativas, como a Misión Robinson , outas para a capacitação e a geração de empregos, como a Misión 
Vuelvan Caracas, além de outras missões para o apoio a camponeses, registro de população não documentada, 
distribuição de alimentos, ciência e tecnologia e outras. Ver Lander (2007).!
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Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América16 (ALBA) – um espaço de cooperação 

internacional para países da América Latina e do Caribe. A ALBA, ao contrário da ALCA, 

não se baseia na liberalização comercial, mas na integração social, política e econômica da 

região. 

A eleição de Evo Morales, na Bolívia, também significou a ascensão de um líder não-

tradicional. Evo era um líder sindical cocaleiro e foi o primeiro indígena a assumir a 

presidência. Quando foi eleito em 2005, O Globo especulava sobre os seus dois caminhos 

“possíveis”: Lula ou Chávez. 

 

Aliás, o novo presidente poderá tomar um deles por modelo. Faria bem se 

imitasse Lula, cuja trajetória é parecida e que não teve dificuldade para se 

adaptar à realidade da presidência – a não ser o fogo amigo. Mas se preferir o 

exemplo de Chávez, e insistir na política do antagonismo, não é preciso 

esforço de imaginação para adivinhar o que será da Bolívia sob sua batuta.17 

 

A preferência pelo modelo considerado a boa esquerda é clara. No entanto, a medida 

tomada no dia 1° de maio de 2006, logo no início de seu governo, de nacionalizar os 

hidrocarbonetos (gás e petróleo) no país, resultando também na estatização da subsidiária da 

Petrobras,18 abriu caminho para um tom menos moderado com relação ao novo governo 

boliviano, que passou a ser apontado como um representante da “má esquerda”. Para O Globo, 

a reestatização do setor quebrou terminantemente a relação de confiança do Brasil com o país 

vizinho e o governo Lula seria o responsável pelo “desastre”19 por ter permitido que a 

diplomacia brasileira tivesse deixado de lado o pragmatismo em sua relação com a Bolívia. 

 Daí em diante, outras medidas do governo de Morales se tornaram objeto de críticas 

acirradas por parte do jornal. Em especial, o estabelecimento de uma nova Constituição, em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Cujo título foi alterado, em 2009, para Aliança Bolivariana para as Américas. 
17 Hora da Verdade. O Globo, 20 de dezembro de 2005, p.6. 
18 Morales reestatizou o setor, que havia sido privatizado na década de 1990. As empresas privadas ficaram 
obrigadas a vender suas ações para a estatal YPFB para que o Estado ficasse com o controle (mais de 50%) das 
companhias. 
19 Imprevidência. O Globo, 3 de maio de 2006, p. 6.!
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2009, aprovada por referendo, o que teria deixado a democracia “em terceiro plano”.20 Para o 

jornal, a Bolívia, como outros países da suposta má esquerda, “plasmaram constituições ao 

bel-prazer”,21 o que, somado a outras características, teria feito de Evo um “discípulo aplicado 

do socialismo bolivariano de Hugo Chávez”.22 Dez anos antes, a Venezuela havia promulgado 

uma nova Constituição também aprovada pela população em referendo. Da mesma forma, no 

Equador, a nova Constituição de 2008 foi igualmente ratificada em referendo.  

N’O Globo, a realização de plebiscitos e referendos pelos governos da left turn, 

embora sejam consultas de uso previsto nas Constituições, aparecem como medidas 

populistas e não democráticas. 23  O uso de referendos e plebiscitos em democracias 

representativas é certamente um aspecto complexo a ser discutido e não é a intenção aqui 

definir se positivo ou não. O que interessa a este trabalho é observar como se constrói seu uso 

como caraterística negativa de um grupo de governos e que a discussão sobre a escolha direta, 

sobre o voto popular, sobre a vontade dos cidadãos não costuma ser igualmente 

problematizada. São interpretados, alternativamente, a partir de uma lógica de ameaça, 

exemplificada no trecho abaixo, publicado em editorial, que menciona o uso de consultas 

plebiscitárias e se refere à ocasião em que a então presidente Dilma Rousseff propôs a 

consulta por plebiscito na realização de uma reforma política no Brasil. 

Não são procedimentos isolados, mas uma perigosa indicação de que correntes 
poderosas dentro do Legislativo e do Executivo brasileiros se deixaram 
contagiar por princípios da chamada “democracia plebiscitária” como opção 
do exercício de poder. Engendrada em laboratórios políticos, essa fórmula 
tornou-se regra em programas de governo bolivarianos que, a partir da 
Venezuela de Hugo Chávez, contaminaram as instituições de diversos países 
do continente.  

No Brasil, com as instituições fortalecidas pelo exercício de uma democracia 
que já se provou imune a aventuras, a ideia de plebiscitar temas tópicos ainda 
não passa de tentativa espasmódica de determinados setores. Mas é preciso 
manter acesa a luz de alerta contra tais iniciativas, especialmente num 
momento em que o país reclama, sob consenso — inclusive nas ruas —, o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Contradições pressionam Evo Morales. O Globo, 30 de setembro de 2011, p.6 
21 O Globo, 1 de julho de 2010, p.6. 
22 O Globo, 23 de junho de 2011, p. 6.!
23 Note-se que a realização das consultas populares é vista pelo jornal como problemática especialmente nos 
países considerados a “má” esquerda. No Uruguai, por exemplo, considerado com frequência como um modelo 
da “boa” esquerda, houve oito consultas entre 1966 e 2005 e com alta participação popular. 
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esforço de uma reforma política. Nessas horas, costuma ser grande a tentação 
pelo aventureirismo.24 

 

Os instrumentos de democracia direta são, de modo geral, criticados pelo jornal, que 

os reporta como manobras políticas do Executivo.25 Nessa narrativa, o voto é deixado em 

segundo plano, já que o foco é na concentração de poder do Executivo. Assim, quando as 

consultas dão vitória ao governo, são retratadas sob o viés da manipulação, conforme dá a 

entender, por exemplo, o trecho a seguir: 

 

O presidente Evo Morales, da Bolívia, é discípulo de Hugo Chávez, da 

Venezuela, mas tem ideias próprias. Talvez porque as condições bolivianas 

sejam muito diversas das venezuelanas. Morales adotou o kit bolivariano – 

reformas para fortalecer o Executivo e enfraquecer os outros Poderes, 

realizadas via um referendo que designa uma Constituinte para mudar a Carta 

Magna. Tanto Chávez quanto Morales e Rafael Correa, do Equador, têm 

obtido amplas maiorias nessas consultas porque seu discurso nacional-

populista dá-lhes, pelo menos, de início, enorme popularidade. 

Morales se elegeu com o carisma de ser o primeiro indígena – eles são 

mais de 60% da população – a presidir o país.26 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24  A perigosa tentação da democracia plebiscitária. O Globo, 23/11/2013, disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/opiniao/a-perigosa-tentacao-da-democracia-plebiscitaria-
10860430#ixzz5084dANsY>.  
25 Isso acontece a despeito do fato da realização de referendos ser muito comum também em outros países, como 
os EUA, onde, embora nunca se tenha realizado um plebiscito no nível nacional, no âmbito estadual sua 
utilização é abundante. Na Europa, a Suíça é a campeã de uso da consulta popular. Na Itália, é possível convocar 
um referendo inclusive para derrubar uma lei aprovada pelo Parlamento. As principais mudanças na Constituição 
francesa passam também por plebiscito há dois séculos. Para essas e mais informações, ver: BACKES (2005). 
Alguns exemplos de referendos, todos do ano de 2016, são: o que aprovou a legalização da maconha para uso 
recreativo na Califórnia (EUA); o referendo!sobre!reforma!política na Itália no mesmo ano; e o referendo que 
aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. No Brasil, houve sete consultas: o plebiscito que aprovou o 
retorno ao sistema presidencialista em 1963; o plebiscito que aprovou a manutenção do sistema republicano e 
presidencialista em 1993; o referendo que aprovou a proibição da venda de armas de fogo e munições, em 2005; 
o referendo sobre o fuso horário realizado apenas no Acre em 2010; o plebiscito dobre a divisão do estado 
apenas no Pará em 2011; o plebiscito sobre a criação de distritos em Campinas (SP), em 2014; e, em 2017, o 
plebiscito no município de Niterói (RJ) que recusou o armamento da guarda municipal.!
26 Morales desperta antagonismos na Bolívia. O Globo, 20 de outubro de 2011, p. 6. 
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A dimensão do voto e participação dos eleitores fica em segundo plano nessa 

discussão, camuflada pela suposta manipulação dos líderes. Não obstante, quando o resultado 

do referendo corresponde à opinião do jornal, isso muda. Em 2007, o governo de Hugo 

Chávez sofreu sua primeira derrota nas urnas ao tentar aprovar uma reforma constitucional 

que foi recusada em plebiscito, e o jornal apresentou o resultado em editorial nos seguintes 

termos:  

É extraordinária, nas circunstâncias, a decisão do povo venezuelano de rejeitar 

a reforma constitucional de Chávez. Ela se impôs a despeito do empenho 

pessoal do presidente, do bombardeio da máquina estatal de propaganda e do 

prognóstico da maioria dos institutos de pesquisa. Merecem registro também o 

desempenho dos instrumentos de consulta popular, que não escamotearam a 

vontade da maioria, e a própria reação de Chávez, imediatamente 

reconhecendo a derrota. (...) 

A abstenção no referendo, de mais de 44%, demonstra que o chavismo já não 

entusiasma como antes seus adeptos e que isso pode ter sido um dos fatores do 

fracasso do governo.27 

 

Nesta ocasião, não só o “povo venezuelano” aparece como agente, como também são 

exaltados os instrumentos de consulta popular e a vontade da maioria. A alta taxa de 

abstenção aparece não como um fator capaz de pôr em cheque o resultado do pleito, mas, em 

vez disso, como um indício do enfraquecimento do poder de influência do chavismo. 

Posteriormente, um referendo em 2009 na Venezuela foi narrado de forma distinta: 

 

Hugo Chávez conseguiu manter o bloco de seus partidários maior do que o dos 

seus adversários e obteve aprovação popular para a reeleição ilimitada por 

54,4% a 45,6% com abstenção e nulos de 34,2% (o voto não é obrigatório). 

Com isso, consumou o golpe que há muito acalentava, revestido pelo invólucro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Limites de Chávez. O Globo, 4 de dezembro de 2007, p.6. 
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enganador da democracia plebiscitária. Isto é: um sistema que se vale da 

consulta popular para corroer, por dentro, a própria democracia. 28 

 

Os dois referendos mereceriam uma análise mais ampla. A proposta de reeleição 

ilimitada, por exemplo, que havia sido desaprovada no primeiro foi incluída novamente no 

segundo e, desta vez, aprovada pouco mais de um ano depois.29 No entanto, isso não muda, 

por exemplo, o alvo do jornal. Nenhum dos dois editoriais considera outros aspectos das 

propostas chavistas ou fornece informações mais amplas sobre o processo geral de um 

referendo na Venezuela. Em vez disso, o foco de ambos é se o resultado empodera ou 

enfraquece Chávez: se o desfecho enfraquece Chávez, o referendo parece legítimo e o 

resultado foi a escolha do “povo” venezuelano; se, ao contrário, empodera, então, aparece 

como o desfecho de um golpe e o voto foi resultado de manipulação. Portanto, não se trata 

neste espaço de discutir a legitimidade do referendo chavista e seu resultado para a 

democracia venezuelana – para isso seria necessário aprofundar a questão por outros 

caminhos. O que queremos destacar é que o mesmo instrumento é abordado de diferentes 

maneiras conforme o resultado case ou não com a opinião do jornal. 

 A alternância de poder é outro tema que aparece com frequência na mídia como crítica 

à “má” esquerda. Assim como ocorreu na Venezuela, onde o referendo realizado em fevereiro 

de 2009 aprovou a possibilidade de reeleição ilimitada, permitindo a Chávez  ser eleito pela 

terceira vez em 2012, na Bolívia, Evo Morales exerce o terceiro mandato. Em 2016, uma 

emenda que lhe permitiria concorrer a um quarto mandato consecutivo foi recusada em 

referendo, quando 51,3% dos votantes votaram contra a proposta, enquanto 48,7% votaram a 

favor.30 Antes da realização do referendo, dizia em editorial, O Globo : 

 

O Congresso da Bolívia aprovou a realização de um referendo, no dia 21 de 

fevereiro de 2016, para decidir se o presidente Evo Morales poderá se lançar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!Golpe!pelo!voto.!O!Globo,!17!de!fevereiro!de!2009,!p.!6.!
29 Apesar de parecer polêmico realizar novamente em tempo breve uma consulta já votada, não é uma decisão 
exclusiva do governo Chávez ou da América Latina. Conforme Backes (2005), na Dinamarca, no ano seguinte 
ao plebiscito que terminou na recusa da população com respeito ao ingresso do país na União Europeia, a 
consulta foi realizada novamente, desta vez, com resultado positivo sobre o ingresso. 
30 Bolívia diz não à intenção de Evo Morales de tentar outra reeleição. El País, 24 de fevereiro de 2016. 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/24/internacional/1456274986_514912.html>. Acesso 
em 17 de dezembro de 2017. 
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como candidato para mais um mandato presidencial, no período entre 2020 e 

2025. A medida, se aprovada na consulta popular, exigirá uma reforma da 

Constituição, o que não será um problema para um Parlamento controlado pelo 

governo. (...) 

As manobras dos devotos de Morales no Congresso não são uma novidade no 

continente. Nos últimos anos, os governos adeptos do bolivarianismo 

recorreram a todo tipo de manipulação, inclusive a força, para manter seus 

líderes no poder. O venezuelano Hugo Chávez reelegeu-se inúmeras vezes por 

meio de manobras semelhantes. (...) 

Em melhor situação que seus pares bolivarianos, Rafael Correa, do Equador, 

elevou os gastos públicos de 24% para 44% do PIB desde que assumiu o 

governo pela primeira vez, em 2007, ancorado numa economia dolarizada. 

Agora, deve aproveitar o índice de aprovação de 50% para pleitear um quarto 

mandato, em fevereiro de 2017. (...) 

A democracia tem como princípio básico a alternância no poder. É ela que 

oxigena o sistema político, mas, infelizmente, este encontra-se asfixiado nesses 

países.31  

 

No trecho reproduzido, aparece uma forte oposição à possibilidade de candidatura à 

reeleição. Aparece também a crítica que aponta um Congresso com maioria governista como 

tomando decisões que não seriam legítimas por esse motivo. O tema da alternância de poder, 

especialmente, aparece em repetidas ocasiões como argumento para criticar as reeleições dos 

presidentes da suposta “má esquerda”. Ressalto novamente que não se trata aqui de criticar a 

discussão de um tema importante como esse. Trata-se em vez disso de apontar como esse 

tema nem sempre foi tratado da mesma forma. Abaixo, encontra-se (na íntegra) um editorial 

d’O Globo publicado no contexto de discussões sobre a aprovação da emenda da reeleição no 

final do primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Manobras de continuísmo ameaçam a democracia. O Globo, 12 de novembro de 2015, p. 22. 
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Está de volta (desta vez para ficar) o debate sobre a possibilidade de 

reeleição do presidente da República. Para alguns, esta seria a melhor maneira 

de garantir o tranquilo desdobramento do Plano Real. É provável: ninguém 

discute que continuidade administrativa estimula continuidade na economia. 

Mas não é por aí que o assunto deve ser discutido. Se a tese da 

reeleição merece ser posta em pauta, é porque tem a sua lógica, e forte. Passar 

pelo crivo das urnas um governo que completou quatro anos é a melhor e mais 

natural prestação de contas que se pode imaginar. Ela mantém no leme quem 

trabalhou direito, e manda de volta para casa o incompetente ou o apenas 

medíocre. 

Era esse o plano original dos constituintes de 1988. Quando se pensou 

no mandato de quatro anos, foi exatamente como meio de introduzir a 

possibilidade da reeleição. 

Não há a menor dúvida de que um mandato de quatro anos é curto. 

Acertam os que dizem que, nesse caso, o presidente governa apenas dois anos: 

no terceiro, o debate sucessório começa a atropelar a autoridade de quem sabe 

que não passará do mandato curto. 

 É uma situação indesejável para um país das dimensões e da 

complexidade do Brasil. O mandato de quatro anos será como uma sucessão de 

espasmos políticos, sem qualquer sentido de perspectiva. 

Já a ideia dos quatro anos com possibilidade de reeleição faz sentido. 

É como se faz, há 200 anos, nos Estados Unidos – e não se pode dizer que o 

resultado seja mau ou o sistema fraco. 

Sequer precisaríamos, no Brasil, imitar a restrição a uma só reeleição. 

No caso americano, a limitação foi um casuísmo produzido pela espetacular 

carreira de Franklyn D. Roosevelt, eleito em 1932, 1936, 1940 e 1944. 

Submetido à aprovação popular, nada impede que um governante se credencie 

a um terceiro mandato. Com o terceiro, o país teria experiência equivalente à 

da Grã-Bretanha com Margaret Thatcher, ou a Alemanha com Helmut Kohl. 

Cumpridos os 12 anos, dificilmente um candidato teria fôlego para chegar ao 

quarto mandato. 
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Outro casuísmo a ser evitado é o da ideia da desincompatibilização 

para que um presidente em exercício concorra a novo mandato. Nada justifica 

esse rigorismo eleitoral, que perturba o desenrolar do mandato. 

Desincompatibilizado o presidente, o interino poderia trabalhar como quisesse 

pela reeleição. 

A desincompatibilização acaba sendo desnecessária para os políticos 

honestos e inútil para os inescrupulosos.32 

 

Ou seja, quando se trata dos presidentes do movimento da left turn, a possibilidade de 

reeleição foi encarada a partir de uma narrativa que a torna uma medida autoritária, e mesmo 

ilegítima. A urna, a “aprovação popular” já não aparecem mais como um “crivo”, como na 

década de 1990, mas em vez disso torna-se uma lacuna ou pouco mencionada ou sobre a qual 

aparece subentendida a ideia de manipulação do eleitorado. A construção de maioria no 

Congresso é criminalizada no caso dos governos da left turn, enquanto foi em outros 

momentos vista como um resultado da necessária habilidade de compor alianças.33 

Portanto, interessa-nos sobretudo observar como o discurso muda quando os eleitos 

não são aqueles que o jornal gostaria. Aqui, com a justificativa de “sucesso” da economia e do 

Plano Real fica claro que a opção pela política neoliberal norteia a preferência do jornal. Anos 

depois, há indícios de que isso não mudou. Outro exemplo a ser apontado sobre isso foi a 

segunda reeleição de Evo Morales na Bolívia. Em outubro de 2014, O Globo publicou 

editorial em que afirmava que um novo mandato de Evo faria “bem à Bolívia se [corrigisse] 

rumo”.34 

 

Morales soube flexibilizar o chavismo. A princípio, aplicou integralmente o kit 

bolivariano: fez aprovar uma nova Constituição, nomeou correligionários para 

o Judiciário e tem sido implacável com oponentes políticos. Como Chávez, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Grifos meus. A marca dos quatro. O Globo, 23 de novembro de 1996, p. 6 
33 No primeiro editorial d’O Globo no governo PT, como em outros, o jornal saudava o fato de Lula ter 
aprendido que era necessário fazer alianças para governar. “(…) Luiz Inácio da Silva e muitos do seu governo 
são homens com biografia esculpida na militância de esquerda. Tanto quanto o ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso. A diferença está em que FH e vários outros optaram por uma política ampla de alianças. Fundaram um 
partido que traz “social democracia” na sigla; Lula, por sua vez, liderou a criação de um outro, com a palavra 
“trabalhadores” no emblema. A boa notícia é que a fração majoritária do PT aprendeu a fazer alianças. E assim o 
partido ganhou as eleições. (…)”.  Desafios. O Globo, 1 de janeiro de 2003, p. 6. 
34 Morales fará bem à Bolívia se corrigir rumo. O Globo, 12 de outubro de 2014, p. 18.!
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venera Fidel Castro e mantém relação áspera com os EUA. Mas, apesar do 

autoritarismo e do retrocesso institucional que impôs à Bolívia, ele sabe recuar 

quando enfrenta forte oposição e, na economia, demonstra pragmatismo. Ao 

contrário da Venezuela, onde a estatização maciça asfixiou a economia, a 

nacionalização do setor de hidrocarbonetos por Morales, em 2006, assegurou 

ao Estado recursos investidos em programas sociais e de infraestrutura pública, 

o que reforça a popularidade do governante. (...) 

Hábil, Morales contornou, com o crescimento econômico, uma grave 

crise que opunha a seu governo a região oriental, a mais desenvolvida do país, 

de Santa Cruz de La Sierra, também crítica às medidas para beneficiar o 

Altiplano, onde vive a população mais pobre, de maioria indígena. (...) 

Fará bem Morales se dedicar um terceiro mandato à redemocratização e 

usar a receita mineral para um salto no desenvolvimento, investindo em 

vocações econômicas outras que não só a exportação de matérias-primas.35 

 

Novamente aqui a alternância de poder cede espaço aos resultados econômicos de um 

governo. Portanto, a reeleição como um ataque à democracia é relativizada a partir dos atores 

envolvidos e do contexto. No Brasil, não houve alteração da regra sobre a reeleição durante os 

governos PT, mas especulações sobre essa possibilidade apareceram. 

 

Faz bem à democracia brasileira a rejeição clara e objetiva feita pelo presidente 

Lula a maquinações petistas para dar-lhe o terceiro mandato consecutivo. (...) 

A manobra, portanto, fica circunscrita ao PT, onde o deputado Devanir Ribeiro, 

de São Paulo, divide com Carlos Williams, do PTC de Minas, o 

encaminhamento de uma emenda constitucional para permitir a re-reeleição, 

uma manobra golpista, como tachou adequadamente, em nota, o PPS.36 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Idem. 
36 Quebra de regra. O Globo, 30 de outubro de 2007, p.6. 
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O editorial d’O Globo em vários momentos investe na ideia de que “uma das 

premissas básicas do sistema democrático é a alternância no poder”.37 O que, como vimos, 

contrasta com a opinião do próprio jornal em outro contexto. 

 Ainda que diversos acadêmicos tenham criticado essa dicotomia entre duas esquerdas 

(CAMERON, 2009; LUNA & FILGUEIRA, 2009; ARDITI, 2008; FRENCH, 2010; 

KITZBERGER, 2012; BECKER, 2013; ELLNER, 2013; LUPIEN, 2013; YOUNG, 2013; 

GOLDSTEIN, 2014), ela permaneceu como uma visão influente a ocupar discussões políticas 

e argumentos na opinião pública. Dessa forma, Brasil e Venezuela se transformaram em 

símbolos dos caminhos – um admissível e outro reprovável – da virada à esquerda na 

América Latina que foram além de suas fronteiras regionais. Muitos aspectos põem em 

cheque, contudo, essa divisão mais ou menos homogênea. O tópico a seguir propõe um dos 

cenários que ressalta as complexidades da questão, considerando os discursos da esquerda e 

da oposição a ela quando se encontram.  

No cenário apresentado a seguir, a construção “boa” esquerda/“má” esquerda é 

apropriada por vários agentes. De um lado, a oposição venezuelana se apropria dela para 

triangular ao redor do chavismo afirmando que há uma (outra) “boa” esquerda. De outro lado, 

a oposição brasileira aos governos petistas afirma, basicamente, que “toda esquerda é 

populista”, ou seja, má. Por fim, o chavismo e Lula tendem a expressar que “toda a esquerda é 

igualmente boa”. 

 

1.2.* *“O*Brasil*não*é*a*Venezuela”:38*A*oposição*nos*conflitos*políticos*no*Brasil*e*

na*Venezuela*
!

Desde a última eleição presidencial no Brasil assistimos à emergência da discussão sobre 

uma suposta “bolivarianização” do país. De modo geral, a perspectiva da bolivarianização 

apareceu de duas maneiras principais no senso comum. Por um lado, alguns (especialmente os 

agentes de oposição) expressaram o medo de que o governo brasileiro sob a gestão do Partido 

dos Trabalhadores se tornasse o mesmo que o governo venezuelano sob o chavismo. Por 

outro lado, e posteriormente, após o início da crise política que culminou no impeachment, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Populismo também é derrotado na Bolívia de Morales. O Globo, 25 de fevereiro de 2016, p. 16. 
38 A responsabilidade dos líderes pela paz nas ruas. O Globo, 9 de março de 2016, p. 16. 
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outros expressaram o medo da polarização política na sociedade civil se aprofundasse como 

na Venezuela. 

 Neste cenário, falar sobre a Venezuela no Brasil era, basicamente, falar sobre os 

governos do PT. Em diversos momentos das manifestações contrárias ao governo petista 

apareceram as palavras de ordem: “Nós não somos a Venezuela” ou “Nós não seremos outra 

Venezuela”.  

Por outro lado, em 2012, Henrique Capriles Radonski foi o candidato de oposição 

derrotado nas eleições presidenciais venezuelanas. Embora fosse conhecida a relação 

amistosa entre Chávez e Lula, durante a campanha, Capriles declarou publicamente que se 

fosse vitorioso, adotaria na Venezuela o “modelo Lula”. Depois disso, Lula declarou o seu 

apoio a Nicolás Maduro, o herdeiro político de Chávez, publicizando, inclusive um vídeo no 

qual sugeria ao povo venezuelano que votasse em Maduro, uma vez que essa seria, nas 

palavras dele, a vontade de Chávez. 

Olhando para esse cenário, pergunta-se: como foi possível naquele momento que Lula 

fosse visto por setores da oposição brasileira como responsável por uma suposta herança 

chavista, enquanto para parte da oposição venezuelana ele foi apontado como um modelo de 

esperança para combater essa mesma herança? Uma vez que Brasil e Venezuela se 

transformaram em símbolos da suposta divisão entre uma boa e uma má esquerda, qual é o 

significado desses símbolos, especialmente em um momento em que ambos atravessam crises 

políticas e econômicas profundas? 

 

1.2.1.$O$modelo$dentro$do$modelo$

Apesar de não ser um ator político novo quando chegou à presidência, Lula se tornou 

conhecido mundialmente após o seu primeiro mandato (2003-2006), não apenas porque teve 

êxito em manter a estabilidade econômica e algum crescimento econômico nacional enquanto 

muitos países estavam sofrendo os efeitos da recessão do início dos anos 2000, mas também 

pelo conjunto de medidas com grande impacto social, como o programa Fome Zero, que 

removeu o Brasil do mapa mundial da fome39. 

 Ao lado disso, outras razões contribuíram para fazer de Lula um modelo de líder na 

América Latina. Diferentemente do que se costumava esperar de um governo de esquerda em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39  Mais informações sobre o mapa podem ser consultadas na página do World Food Programme: 
<https://www.wfp.org/content/hunger-map-2015>.!
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outros tempos, Lula se apresentou no início dos anos 2000 como um moderado e para provar 

isso e acalmar os mercados financeiros trouxe a público, em julho de 2002, cerca de três 

meses antes das eleições, a Carta aos Brasileiros, na qual prometia respeitar os acordos e 

obrigações do país, evitar decisões unilaterais e enfatizou a importância do controle da 

inflação, embora acompanhado por crescimento, criação de empregos e distribuição de renda. 

O cumprimento desses passos combinado com a manutenção de uma boa relação com os 

Estados Unidos transformou o país em um modelo ideal de esquerda, considerado responsável 

e seguro. Seus bons resultados e alta taxa de aprovação no término do primeiro mandato 

tornaram possível a reeleição em 2006 apesar do escândalo do Mensalão em 2005. Esse 

cenário reforçou internacionalmente a ideia de uma esquerda admissível.  

 

1.2.2. Um$“Lula$venezuelano”?$O$contexto$político$na$Venezuela$

Não muito depois, em 2009, Henrique Capriles Radonski, então governador de Miranda, na 

Venezuela, lançou o plano Hambre Cero em seu estado e o apresentou como resultado de 

uma clara inspiração no Programa Fome Zero desenvolvido por Lula no Brasil desde o início 

de seu primeiro mandato em 2003. Capriles é originário de uma família de classe alta com 

ascendência europeia. Após uma trajetória próxima aos partidos conservadores, como o 

Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), foi um dos fundadores, 

em 2000, do partido Primero Justicia. Em 2002, quando ocupava o cargo de prefeito de 

Baruta, apoiou a tentativa de golpe contra Chávez, promovendo a prisão de apoiadores do 

presidente e participando do assalto à embaixada cubana.  

Mais tarde, após ter sido eleito (2008) e reeleito (2012) governador de Miranda, 

ganhou popularidade quando se tornou o principal candidato de oposição ao chavismo nas 

eleições presidenciais. A partir daí, tudo apontou para a moderação em seu discurso. Ele 

passou a dizer que se fosse eleito sua administração seguiria o modelo Lula40 e passou, então, 

a ser referenciado como o “Lula venezuelano”.41 Em um contexto político polarizado, 

reivindicar ser Lula significa muito. De um lado, significa indicar a esquerda admissível, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Opositor de Chávez evita rótulo de conservador e aposta em ‘modelo Lula’. Folha de S. Paulo, 12 de outubro 
de 2011. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/bbc/989441-opositor-de-chavez-evita-rotulo-de-
conservador-e-aposta-em-modelo-lula.shtml>. Capriles quer seguir modelo econômico de Lula. O Globo, 13 de 
fevereiro de 2012. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/mundo/capriles-quer-seguir-modelo-economico-de-
lula-3964478>. Blyde, Gerardo. Brasil es el ejemplo. El Universal, 22 de junho de 2012. Disponível em: 
<http://www.eluniversal.com/opinion/120622/brasil-es-el-ejemplo>. 
41  Venezuela’s new chance. Editorial. The Washington Post, 29 de janeiro de 2012. Disponível em 
<https://www.washingtonpost.com/opinions/venezuelas-new chance/2012/01/25/gIQA2kOxaQ_story.html>.  
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afirmando que apenas aquela esquerda, similar ao modelo Lula, seria aceitável. Nesse ponto, 

a divisão sublinhada por Castañeda (2006) emerge claramente: essa esquerda seria a única 

que valeria a pena. Ao mesmo tempo, aderir à imagem de Lula foi uma maneira da oposição 

apresentar-se como não sendo de direita. Aceita-se a esquerda, contudo, uma esquerda 

específica – moderada, aberta ao mercado. 

De outro lado, reivindicar o modelo Lula é também mandar uma mensagem aos 

pobres. A implementação do plano Hambre Cero, a presença de Capriles nas ruas e sua opção 

de se vestir com roupas informais mostram um esforço de tentar se conectar com o povo que 

poderia ser visto como uma estratégia política para melhorar sua performance eleitoral em um 

ambiente polarizado. Uma vez que Lula obteve sucessos eleitorais com seu programa, a 

associação com um modelo de sucesso poderia ser vista como uma opção estratégica, já que 

ser uma “oposição sem contato com a população mais ampla” (SMILDE, 2015, p. 52) foi um 

dos fatores a se considerar no fracasso da oposição em construir maiorias. Lula, contudo, 

manifestou seu apoio público ao candidato oficial Nicolás Maduro, o que lhe valeu muitas 

críticas, acusado de intervir em assuntos internos venezuelanos. 

Neste ponto, é interessante notar a existência de uma disputa acerca do que se 

considera interferência. Ao mesmo tempo que a oposição condena a interferência de Lula e 

outros atores que apoiam o chavismo, também demanda aos representantes de outros países a 

se posicionarem contra o chavismo. 42 De modo semelhante, o governo chavista faz o mesmo. 

Ao mesmo tempo que saúda o apoio exterior, também condena as críticas estrangeiras como 

interferência. Ambas situações são chamadas por vezes de interferencia e, em outros 

momentos, de injerencia, dependendo do ponto de vista.43  

Para além disso é crucial observar que o governo venezuelano também usou o apoio 

do “moderado” Lula para alegar que a oposição não era realmente moderada, mas de direita. 

De acordo com o presidente Nicolás Maduro, Lula é visto “como um pai pelos homens de 

esquerda, pelas mulheres de esquerda e pelos homens e mulheres progressistas nessa América 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Brasil abandona venezuelanos, diz Capriles – Opositor critica posição de Dilma e Cristina, que mostraram 
apoio a Nicolas Maduro. Folha de S. Paulo, 1 de março de 2014, p. A13. 
Dono de jornal venezuelano ‘El Nacional’ cobra posição firme do Brasil. O Estado de S. Paulo, 21 de agosto de 
2015. Disponível em: <http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,dono-do-jornal-venezuelano-el-
nacional-cobra-posicao-firme-do-brasil,1747982>. 
43 E pode vir com aspas ou não, dependendo do ponto de vista do jornal, conforme exemplos a seguir:: La 
oposición venezolana aplaude la intervención de Felipe González. El País, March 24th, 2015. Disponível em: 
<http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/23/actualidad/1427142043_854891.html>.  
El chavismo critica la “injerencia” de Felipe González en Venezuela. El País, 25 de março de 2015. Disponível 
em: <http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/24/actualidad/1427200596_810752.html>. 
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Latina”.44 Não foram poucas as vezes nas quais o governo venezuelano, sob Chávez ou 

Maduro, referiu-se a Lula como um irmão da Venezuela (nuestro hermano45) e como um 

amigo fiel de Chávez.  

 

1.3.*A**“perigosa*doença*do*populismo”*
 

Quando! uma! mesma! noção! é! compartilhada! por! intelectuais! e!

professores!universitários,!mas!também!por!jornalistas!e!trabalhadores,!

é! muito! difícil! investigar! a! sua! origem! na! história! política! do! país,!

repensá@la!e!criticá@la.!Aceita!como!algo!que!é,!a!expressão!tornou@se,!na!

cultura! política! brasileira,! uma! espécie! de! senso! comum! (...)! (Ferreira,!

2001,!p.!7).!

 

No cenário recente, o populismo assume novamente o lugar de um conceito-chave 

para uma certa interpretação da virada à esquerda. Na imprensa tem sido empregado com 

frequência como uma etiqueta negativa dos governos da “má” esquerda e como uma “ameaça” 

conforme esses governos eram apontados como más influências para outros governos de 

esquerda eleitos. 

Ainda que começar a falar sobre o populismo a partir das dificuldades de definição do 

termo tenha se tornado lugar-comum (PANIZZA, 2005), esse pressuposto é fundamental para 

se entender que o uso do conceito de populismo condensa a interpretação negativa sobre a left 

turn privilegiada por O Globo.  

Embora o populismo tenha sido bastante vinculado entre nós de forma mais imediata à 

América Latina, com referência aos governos de Vargas e de Perón, não é um conceito que 

fale exclusivamente sobre essa região. Conforme lembra Waisbord (2013), o termo foi usado 

para designar, por exemplo, tipos distintos de manifestação política ocorridos nos Estados 

Unidos no final do século XIX e na Rússia pré-revolução (narodismo).  

Definido de diferentes maneiras, o termo, que não é novo, ganhou atualidade graças a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Mendes, Priscila. Em visita ao Brasil, Nicolás Maduro diz que Lula é 'como um pai'. G1, 9 de maio de 2013. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/05/em-visita-ao-brasil-nicolas-maduro-diz-que-lula-e-
como-um-pai.html>. 
45 Um exemplo pode ser encontrado no perfil oficial de Maduro no Twitter. Disponível em: 
<https://twitter.com/nicolasmaduro/status/394560540191649792>. 
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contextos recentes. Além da virada à esquerda que motivou um novo impulso no 

aparecimento do termo46 com referência a América Latina, a eleição de Donald Trump nos 

EUA, a ascensão da extrema direita na Europa, e a Brexit reforçaram essa questão de forma 

mais ampla, sendo a xenofobia, além do apelo ao cidadão comum, um dos aspectos centrais 

apontados no populismo de direita europeu. Para Laclau (2002: 240), enquanto em 

experiências populistas latino-americanas – o estado Novo de Getúlio Vargas, o peronismo na 

Argentina –, que “implementariam programas redistributivos e reformas democráticas sob 

regimes políticos claramente antiliberais e, em alguns casos, abertamente ditatoriais”, 

“predomina um discurso estatista dos direitos dos cidadãos”, em experiências do leste 

europeu houve um “populismo étnico que busca realizar o particularismo dos valores 

nacionais de comunidades específicas” e “a afirmação da especificidade de um grupo cultural 

localmente definido, que tende a excluir ou diminuir drasticamente os direitos de outras 

minorias étnicas”.47  

No entanto, é comum o caráter negativo atribuído ao termo, comumente entendido sob 

as chaves da manipulação e da irracionalidade, seja nas ciências sociais, na mídia, no senso 

comum. Assim, o populismo tem sido visto como uma característica de governo que macula a 

democracia. No Brasil, ponderações sobre o caso nacional já haviam sido cogitadas por 

pesquisadores brasileiros que haviam proposto pensá-lo nos termos de uma aliança 

(WEFFORT, 1979) como alternativa ao pressuposto único da manipulação ou sobre um 

caminho que teria possibilitado em vez de inviabilizado a democracia (GOMES, 2001). No 

entanto, a dimensão trágica da categoria para a política brasileira continuava ressaltada. 

Ernesto Laclau (2002) desafiou essa narrativa, sugerindo alternativamente que o 

populismo, enquanto lógica política, pode ser entendido a partir de um viés positivo que 

considera a inserção das massas populares na arena política, sendo portanto uma forma de 

garantir a democracia e não um obstáculo a ela. 

No Brasil, as primeiras formulações do conceito retomam os anos 1950 e se deram 

pelo Grupo de Itatiaia - formado, entre outros pesquisadores, por Guerreiro Ramos, Hélio 

Jaguaribe, Cândido Mendes -, que criaria o Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e 

Política (IBESP) em 1953 (GOMES, 2001). O conceito refere-se, obrigatoriamente, no Brasil, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Um dos indícios foi o considerável aumento de menções ao termo no jornal O Globo dos anos 1990 para os 
anos 2000. Ver figuras Figura!27 e Figura!28 [Populismo], na páginas 100-101, Capítulo 3. 
47 Tradução minha. 
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a um processo de transformação da sociedade que se iniciou com a Revolução de 1930 após a 

crise da oligarquia e do liberalismo que caracterizaram a Primeira República.  

Para Weffort (1979) merece referência, em primeiro lugar, a decadência das 

oligarquias como fator de poder, embora essa derrota não tenha significado uma alteração 

relevante do controle que esses grupos detinham sobre alguns setores básicos da economia 

brasileira. A oposição da Aliança Liberal, que desencadeou a revolução, foi  expressão de 

alguns grupos urbanos de classe média e de alguns setores agrários que tinham posições 

divergentes quanto ao processo político oligárquico em curso. Nasceu, portanto, da cisão da 

minoria dominante e, nesse movimento, as classes médias foram uma importante força de 

pressão no sentido da derrubada das oligarquias (WEFFORT, 1979). Imediatamente após a 

revolução, nenhum dos distintos grupos que participaram do movimento tinham “condições 

para oferecer as bases de legitimidade do novo Estado, pra apresentar seus próprios interesses 

particulares como expressão dos interesses gerais da Nação” (p. 61).  

O autor prossegue o seu argumento ressaltando a heterogeneidade interna das classes 

sociais no país48 – como em outro países da América Latina – e afirmando que algo que 

diferenciava a nova estrutura política da anterior era, portanto, o fato de não refletir os 

interesses de uma única classe como no regime oligárquico que vigorava até então. 

 Configura-se a partir daí uma nova relação entre o presidente e as classes populares e 

o papel dessas na dinâmica política (WEFFORT, 1979; GOMES, 2001; FERREIRA, 2001). 

Weffort (1979) reforça com frequência que a ausência das classes populares no processo 

revolucionário de 1930 “não significou de nenhum modo uma posição de indiferença em 

relação aos acontecimentos” e que não havia motivos para supor que essas classes não 

simpatizassem com um movimento que se apresentava contrário a um regime repressivo com 

relação às reivindicações populares (p. 57). A ausência das massas na insurreição também não 

significa a total passividade, já que elas continuam entendidas, para qualquer grupo envolvido 

no conflito, como uma força permanente de pressão e uma potencial ameaça às minorias 

dominantes. Essas classes populares cresceriam cada vez mais com as migrações do campo 

para a cidade e com a constatação de que essa migração era, em última instância, a 

possibilidade de acesso econômico e à cidadania. E a pressão que essas classes podem exercer 

passou, portanto, a ser encarada como central após a revolução de 1930. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 “É duvidoso que se possa, sem maior exame, aplicar às relações entre as classes no Brasil – como de resto em 
qualquer outro país dependente e periférico da América Latina – os esquemas interpretativos vindos da tradição 
europeia do Século XIX” (Weffort, 1979, p. 65). 
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Nesse sentido, Getúlio Vargas investiu, de certa forma, em uma política de 

incorporação de massas populares inaugurada com a legislação trabalhista, em contraste com 

o período oligárquico da Primeira República em que era real a sua exclusão do processo 

político. Sua inserção, portanto, se dá “de cima para baixo” e de forma “tutelada”. No entanto, 

Weffort ressalta a necessidade de se relativizar as noções de manipulação e de passividade 

para se entender a significação real dessa dinâmica do populismo, propondo, pensar essa 

relação nos termos de uma “aliança (tácita) entre setores de diferentes classes sociais” 

(WEFFORT, 1979, p.70, grifado no original). Isso não significa negar que a hegemonia passa, 

em geral, pelos interesses das classes dominantes, mas de admitir a existência de uma relação 

ambígua de troca, ainda que com óbvias assimetrias, e não de mão única, na qual essa aliança 

é também sustentada pelo atendimento de algumas aspirações básicas de novas classes que se 

formam.  

A inserção de massas populares no cenário político sobressai, portanto, como ponto 

central do populismo. Contudo, com a virada à esquerda, o termo é retomado como um 

elemento caracterizador da “má” esquerda e o aspecto da inserção popular não recebe 

destaque. Como vimos na primeira parte deste capítulo, a participação popular é, em vez 

disso, traduzida por manipulação ou permanece ausente nas análises editoriais.  

Não só na imprensa, mas na literatura, há os que apontam os governos dessa “má” 

esquerda como populistas (ou neopopulistas) e que veem nesse populismo uma ameaça à 

democracia (WEYLAND, 2013). No âmbito das pesquisas de comunicação e política, há uma 

tendência de abordar os governos populistas como existindo em oposição aos meios de 

comunicação (CAÑIZALES, 2003; WAISBORD, 2012; KELLAM & STEIN, 2016), o que 

contribuiu para um olhar que localiza a “má” esquerda e a democracia em polos opostos e 

reforça a dicotomia corrente. Não é raro que as políticas de regulação sejam tratadas como 

“políticas populistas de mídia” (WAISBORD, 2011; 2012). Se, por um lado, é fácil entender 

que têm ocorrido durante os governos ditos populistas, por outro, atrelá-los em título esvazia a 

discussão sobre a importância da regulação da mídia em ambientes de alta concentração, para 

focar especificamente na “batalha” entre os governos e os meios. 

De modo geral, nessas ocasiões o populismo continua sendo empregado como uma 

etiqueta que carrega exclusivamente um viés autoritário. Alternativamente, propomos que  o 

título populista foi usado pela imprensa para caracterizar como antidemocrático ou para 

desqualificar todo tipo de adversário de esquerda. A mobilização do conceito de populismo 
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internamente pela imprensa já foi abordada anteriormente por Goldstein (2015), que realiza 

uma análise histórica comparada entre as relações dessa imprensa com os governos de Vargas 

e Lula. Interessa-nos aqui especialmente apontar que se configurou uma narrativa sobre uma 

ameaça regional. Não obstante o Brasil não ser incluído entre os representantes da “má” 

esquerda pela literatura internacional, a grande imprensa brasileira – e, especificamente, O 

Globo – investiu na narrativa sobre o populismo tanto dos outros governos latino-americanos 

quanto dos governos petistas.  

 

1.4** “Cepa*mais*virulenta”:*o*populismo*da*virada*à*esquerda*latinoQamericana*

na*ótica*de*O*Globo*
A duras penas alcançada, a redemocratização, no ciclo atual, 

passa a correr risco diante do revigoramento do populismo. Que 

exibe matiz peronista na Argentina, comparece com assiduidade 

a Brasília e tem na Venezuela sua cepa mais virulenta, capaz de 

contaminar Bolívia e Equador.49 

É um consenso que o termo América Latina tem origem francesa e foi utilizado pelos 

intelectuais daquele país para justificar o imperialismo francês no México na segunda metade 

do século XIX (BETHELL, 2009). Desde sua definição, portanto, a ideia de América Latina 

foi construída a partir da alteridade e de perspectivas externas à própria região, que se 

apresentaram e ainda se apresentam como universais.  

 No pós-Primeira Guerra, a Europa exercia um papel ativo no imaginário latino-

americano, e, partindo dessa influência, propagaram-se ideias de intelectuais europeus que 

postulavam a inferioridade dos negros e mestiços frente “às raças puras”, o que dava ao 

Brasil, por exemplo – país de independência recente e ainda no processo de construção de sua 

identidade –, como a outras sociedades latino-americanas, a característica de uma sociedade 

“atrasada e doente” (OLIVEIRA, 2002, p. 346). O discurso do pessimismo sobre as 

possibilidades de desenvolvimento da América Latina nunca se desintegrou. Na segunda 

metade do século XX, os regimes ditatoriais que tiveram lugar em toda a região e a crise 

econômica que a eles se seguiu, Nos anos 1980 e 1990, intensificaram esse discurso do 

pessimismo e motivaram indagações sobre a viabilidade da democracia no continente.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Como uma onda. O Globo, 11 de novembro de 2007, p. 6. 
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Na época, considerava-se que “quem [olhasse] para o conjunto da América Latina não 

[estava] autorizado a grandes otimismos” (WEFFORT, 1990). Na base desse discurso do 

atraso resiste uma questão presente no país desde o século XIX: que modelo econômico e de 

desenvolvimento seguir? Na esteira dessas discussões, o modelo das democracias ocidentais 

estabelecidas volta a ser reafirmado pelas elites como parâmetro ideal. A opção por uma 

perspectiva ocidental, ou seja, de aproximação com os países do Norte – em um primeiro 

momento, da Europa, e, posteriormente, os EUA – configurou-se, ao longo da história, como 

um compromisso supostamente natural do Brasil e da América Latina. Qualquer outro 

caminho que não considerasse aqueles modelos como um “ponto de chegada” parecia ser 

visto, de antemão, como um fracasso a nos distanciar do mundo desenvolvido. 

As mudanças empreendidas na América Latina do início deste século não foram um 

radical rompimento com essa perspectiva ocidental. Mas configuraram, de alguma forma, 

alterações nessa balança – a aproximação diplomática entre países sul-americanos; a criação 

de blocos regionais como parte de um esforço de busca por mais autonomia e parceiros 

comerciais; no caso do Brasil, o esforço em adquirir independência do Fundo Monetário 

Internacional. Essas e outras medidas, como as políticas que visam reduzir as desigualdades 

sociais e ampliar o acesso de camadas historicamente alijadas a serviços/bens públicos 

contribuíram para conformar cenários novos que incluiriam embates entre as velhas elites 

sociais e políticas e as forças progressistas. Trata-se, portanto, de um embate que tem como 

questão central a inclusão das massas na dinâmica e na agenda política contemporânea. 

Diante disso, acredita-se que na primeira década dos anos 2000, em meio a esse 

contexto específico, o discurso negativo se intensificou por parte da imprensa com relação aos 

países em questão também como parte de uma estratégia discursiva que reflete a opção por 

um determinado modelo de condução da política que tem sido confrontado. A partir dessa 

premissa, de que um determinado caminho, alinhado com a política ocidental norte-americana 

- e que se refletiria, por exemplo, na adoção de um caminho neoliberal -, seria irrecusável, 

uma diversidade de temas é aglutinada dentro de um mesmo gancho interpretativo.  

 Assim, é possível identificar claramente repertórios que têm reservado historicamente à 

América Latina um lugar periférico, o lugar de um polo de recepção de modelos. Modelos 

esses que contam com a aderência das elites e que, vistos como únicos caminhos em direção 

ao desenvolvimento, têm sufocado as possibilidades de construção de novas alternativa. 

Nesse contexto, grandes jornais dos países latino-americanos reforçam uma aliança que toma 
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forma não por ser essa região homogênea, mas por suas elites compartilharem o apoio a um 

determinado modelo de como a política deveria ser realizada. Uma das maneiras pelas quais a 

renovação desse pacto toma forma no jornal brasileiro O Globo é pelo vocabulário adotado, 

que de forma recorrente concentra críticas sobre aquilo que seriam “vícios latino-

americanos”, em especial os que denomina, repetitivamente, caudilhismo e populismo. 

Interessa aqui o segundo termo. 

 

1.4.1.$ $O$populismo$na$América$Latina$

A análise de editoriais do jornal, publicados durante a década de 2000, entre 2002 e 2009, 

indica uma concepção de populismo que, embora pouco definida enquanto prática política, é 

muito clara quanto ao suposto caráter negativo que carrega. O tom imperativo e normativo 

desses textos se faz sempre presente. Assim sendo, o jornal deixa evidente o seu 

posicionamento e emprega o editorial como espaço de militância política contra o que define 

como populismo, reforçando e repetindo à exaustão um estereótipo negativo e de definição 

controversa. Considera-se que, ao fazer isso, O Globo desempenha um papel central de 

difusão dessa noção entre o senso comum, sem contudo problematizá-la. Embora não seja 

possível medir de que forma essa noção é apreendida pelo senso comum a partir da leitura do 

jornal, é razoável supor que ela é de alguma forma compartilhada. 

 O primeiro ponto a ressaltar é que, durante a década de 2000, o principal expoente e 

grande responsável pelo “retorno populista” à América Latina foi o ex-presidente 

venezuelano Hugo Chávez. No dia 13 de abril de 2002, em meio ao golpe de Estado que 

tentou derrubar o presidente e que se desenrolou entre os dias 11 e 14 daquele mês, o editorial 

do jornal, intitulado O mal do populismo, comemorava: “já se pode adiantar com segurança 

que a Venezuela se livrou do pitoresco presidente porque a fórmula por ele proposta para 

resolver os problemas e as injustiças seculares de uma república latino-americana foi 

repudiada pela realidade do continente, depois de iludir multidões”.50 No entanto, no dia 14, 

Chávez foi reconduzido ao poder pela ampla pressão popular, que se materializou em 

manifestações de rua ininterruptas, e por militares pró-governo, o que motivou um novo 

editorial no jornal. Diante do fracasso do golpe, O Globo então assumia que a recondução do 

presidente era admissível, mas reafirmava o rechaço ao populismo: “Chávez foi reconduzido 

ao poder para que as instituições sejam resguardadas. É o preço que os venezuelanos, mesmo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 O mal do populismo, O Globo, 14/4/2002, p. 6. 
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descontentes com seu populismo, preferiram pagar”.51  Aqui, a oposição ao populismo 

demonstra também que o jornal está falando para uma parte determinada da sociedade: as 

elites, que, grosso modo, são a sociedade que deveria ser protagonista e que o periódico vê, 

descontente com o populismo, como se ressalta no trecho seguinte: “Há portanto o risco de 

que a crise rejuvenesça justamente o que o governo Chávez tem de mais daninho: o 

populismo. Afinal, foi nas camadas mais pobres, iludidas, que ele encontrou apoio para 

permanecer no cargo”.52 O populismo, representado por Chávez, aparece, portanto, como uma 

grande ameaça que só teve sucesso com o presidente em razão das massas pobres e iludidas. 

O argumento da manipulação ressurge sem qualquer problematização – sem considerar a ação 

dos grupos populares como uma escolha feita a partir de negociação política. 

 Esta não foi a única vez que o jornal teve que aceitar, embora a ela se opondo, uma 

vitória de Chávez. Em razão do clima de tensão política a partir da tentativa de golpe, a 

presidência decidiu realizar, em agosto de 2004, um referendo, no qual os eleitores 

venezuelanos poderiam confirmar o mandato de Chávez ou recusá-lo. A consulta pública teve 

resultado positivo para o presidente, que se pronunciou em seguida manifestando respeito às 

ideias dos que haviam votado contrariamente a sua permanência. Para O Globo, “um claro 

chamado à conciliação” de Chávez, que “com todos os seus defeitos, sua truculência, seu 

populismo e mesmo seu passado golpista, desta vez é importante que Chávez seja atendido – 

por absoluta falta de alternativas para a Venezuela”, “ainda que se acredite que o resultado 

melhor do referendo teria sido outro”.53  

 Mais um ponto a se destacar é que, na ótica do periódico, o populismo é responsável por 

partir a sociedade ao meio, entre pobres e ricos, outro estereótipo no qual investe. Ainda com 

relação ao episódio do referendo, o editorial afirma que “seja ou não convincente esse súbito 

acesso de espírito conciliador, num político cujas ações populistas e uma retórica agressiva 

caudilhesca até hoje só fizeram fraturar o país ao meio”.54 

 É digno de nota, ainda neste episódio, que o jornal afirma como voz de autoridade um 

ex-presidente dos Estados Unidos, que, como observador internacional, era uma garantia 

legítima de que a votação e a apuração não haviam sido fraudadas: “Observadores 

internacionais, como o ex-presidente americano Jimmy Cartes, atestaram a lisura da votação e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Ressureição, O Globo, 16/4/2002, p. 6. 
52 Idem.!
53 Chávez vitorioso, O Globo, 17/8/2004, p. 6. 
54 Idem. 
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da apuração, esvaziando as acusações, aliás inevitáveis, de fraude”.55 Com isto, os Estados 

Unidos, e não a Venezuela, sobressaem como modelo a ser seguido e, portanto, respeitado. 

Seguindo essa mesma linha, o editorial de 17 de janeiro de 2006 admite que a vitória de 

Michele Bachellet nas eleições presidências chilenas “deve reforçar a visão de uma América 

Latina que se move para a esquerda. Um continente com Lula, Evo Morales Kirchner, Hugo 

Chávez e Tabaré Vasquez”, mas, no entanto, “sem que isso, com algumas conhecidas 

exceções, se traduza em maiores problemas no relacionamento com os Estados Unidos e em 

tentativas de experiências exóticas na economia e na organização social”.56 Este trecho, ilustra 

o lugar que os Estados Unidos ocupam como modelo de desenvolvimento e, no entendimento 

do periódico, como prioridade de parceria. 

 Em junho do mesmo ano, com a participação de Ollanta Humala na eleição presidencial 

no Peru, o editorial do dia 3 alerta para a simpatia endereçada ao candidato pelo “coronel 

Hugo Chávez, presidente da Venezuela e cabeça do neopopulismo continental”.57 O jornal 

alerta para o fato de que, “mesmo que as previsões se confirmem, e Humala seja derrotado, 

valha porém o sinal de alerta. O Peru está à beira de uma recaída no populismo autoritarista, 

de que parecia ter se livrado com a eleição de Alejandro Toledo – e que a América Latina se 

esforça, pelo visto com êxito apenas relativo, para atirar de uma vez por todas no lixo da 

História. O perigo de o país vizinho que hoje vai às urnas recuar tragicamente no tempo, 

seguindo a rota melancólica da Venezuela de Chávez e da Bolívia de seu pupilo Evo Morales, 

é real e por isso mesmo não deve ser subestimado”.58 Neste trecho, mais uma vez o populismo 

é uma estratégia discursiva para desautorizar determinados personagens – Humala é retratado, 

ainda, em outro trecho como dono de uma “trajetória pessoal de desprezo por práticas e 

princípios democráticos” - e, assim, é vinculado a um “perigo”, a um ameaça à democracia. E 

Chávez é reafirmado como o artífice desse movimento negativo a influenciar outros países da 

região e a criar “pupilos”. Em outro momento, diz o editorial: “Um presidente populista no 

Peru ajudaria a reforçar a linha de frente do atraso que ele [Chávez] comanda e da qual 

democracias mais maduras, como México e Brasil, precisam manter distância”. Ressaltam-se 

aqui não só o discurso do atraso, apresentado frequentemente como consequência 

característica do populismo, mas também a divisão entre os países da “virada à esquerda” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Idem. 
56 Vitória chilena, O Globo, 17/1/2006, p. 6. 
57 Ganhar tempo, O Globo, 3/6/2006, p. 6.!
58 Idem. 
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entre dois lados: um da “boa” esquerda, outro da “má” esquerda já referidos neste trabalho. 

 Ainda com relação ao discurso do atraso, observa-se mais uma vez a sua emergência em 

julho de 2006, em meio a discussões sobre a entrada da Venezuela no Mercosul. O editorial 

do dia 27 reprova a decisão, afirmando que, “na prática, Chávez, junto com o boliviano Evo 

Morales, símbolo do renascimento do mais retrógrado populismo latino-americano, é um 

eficiente fator de perturbação diplomática para o Brasil e sócios”.59 Além de ser considerado 

retrógrado, o populismo é novamente referido como um simples discurso ideológico e 

negativo, que tem entre seus maus hábitos o embate com os Estados Unidos que aparece, 

como de costume, como um parceiro preferencial, conforme se observa no excerto a seguir: 

“Quando mais a diplomacia é exigida, o Mercosul adota um caudilho especializado em 

proselitismo político e francamente interessado em usar o bloco de palanque para a pregação 

contra os Estados Unidos e o mundo industrializado”.60 

 Em dezembro, ainda de 2006, quando Hugo Chávez foi reeleito presidente na 

Venezuela, O Globo mais uma vez desaprova o resultado, que chama de “preocupante” no 

editorial O populismo em alta, e constrói um discurso para desconstruir sua imagem que 

continua a ter nas características que atribui ao populismo o seu embasamento, conforme se 

vê a seguir: “De resto, é ancorado [o discurso de Chávez] em velhos fantasmas dos quais o 

continente parecia estar livre, como o do salvador da pátria, do culto a personalidade, do 

clientelismo político, do agigantamento estatal”.61 O estatismo, ou o protagonismo do Estado 

na economia, nos serviços, é claramente considerado um problema pelo jornal, o que aparece 

não apenas aqui, mas em outros editoriais ao longo do tempo. A defesa do liberalismo, 

portanto, sobressai. Uma constante, a referência a Evo Morales, como um dos influenciados 

de Chávez, permanece presente.  

 No mesmo mês, outro editorial, por ocasião da morte do ex-presidente Pinochet, do 

Chile, também aproveita o espaço para reafirmar o mal do populismo e a necessidade de 

exterminá-lo: “países ainda estão sujeitos a surtos de um populismo autoritário como o de 

Hugo Chávez, na Venezuela, e de Evo Morales, na Bolívia”. O texto termina pregando: 

“Volta ao passado, jamais!”. 

 Em 2007, não há novidade sobre essa narrativa do jornal e a sua opinião de pessimismo 

com relação à política na América Latina contemporânea: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Hora inadequada, O Globo, 27/7/2006, p. 6. 
60 Idem.!
61 Populismo em alta, O Globo, 5/12/2006, p. 6. 
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A História parece vir em ondas na América Latina. Há cerca de três décadas 

o continente emergiu das ditaduras militares. Os anos 80 vergaram sob o 

peso da dívida externa. Em seguida, a região entrou em bloco no caminho 

da redemocratização. Desiludida com as políticas liberalizantes – por mal 

aplicadas -, fez um desvio à esquerda e elegeu presidentes de roupagem 

sindicalista, populista ou mesmo oportunista. A duras penas alcançada, a 

redemocratização, no ciclo atual, passa a correr risco diante do 

revigoramento do populismo. Que exibe matiz peronista na Argentina, 

comparece com assiduidade a Brasília e tem na Venezuela sua cepa mais 

virulenta, capaz de contaminar Bolívia e Equador.62 

 

 Mais uma vez o populismo é retratado como uma doença contagiosa e como uma 

consequência ruim do fracasso das reformas neoliberais da década de 1990, que, na visão do 

jornal, são um modelo ideal que fracassou apenas por ter sido mal aplicado. Caso tivesse sido 

bem aplicado, dá a entender o jornal, esses países teriam tido, portanto, sucesso, conforme o 

trecho a seguir: “Ocupados com suas recaídas autoritárias em alguns casos, xenófobas em 

outros, populistas em sua maioria, os países da região pouco usufruem de um período 

excepcional para quem fez o dever de casa”.63 Note-se, ainda, neste caso a acusação de 

xenofobia, que não é explicada, mas que pode se referir ao antiamericanismo (acusação 

frequente no jornal) ou à política de inclusão indígena na Bolívia (considerando-a 

“xenofóbica” contra as classes não-indígenas) realizada por Evo Morales.  

 Em 2008, o jornal também não deixa de reforçar a sua concepção de América Latina: 

 

O resultado é que a região continuou sendo campo adubado para o 

populismo, a demagogia manipuladora de massas sem instrução, facilmente 

conduzidas pelo assistencialismo condimentado por discursos 

“antiimperialista”. Na sociedade brasileira existe o mesmo vírus. Mas, pelo 

tamanho que se atingiu a sua classe média, por ser um país de economia 

diversificada e que ampliou o grau de abertura ao exterior, o Brasil 

fortaleceu os anticorpos contra aventuras patrocinadas por esses projetos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Como uma onda, O Globo, 11/11/2007, p. 6.!
63 Idem. 
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salvacionistas.64 

 

 Neste trecho encontramos não só o reforço do populismo como uma doença que deveria 

ser aniquilada, expresso no uso dos termos vírus e anticorpos, mas também, novamente, um 

discurso de desconstrução à crítica “antiimperialista”. Além disso, a reprodução mostra o 

papel da classe média que, no entender do jornal, é a salvação – o “anticorpo” – do país contra 

o populismo, ao garantir a pressão por um modelo econômico e desenvolvimento que é mais 

liberal do que o discurso dos personagens que rechaça. A classe média, vista, grosso modo, 

como a elite do país teria, portanto, esse importante papel de liderança política para garantir o 

modelo de desenvolvimento e inserção internacional defendido pel’O Globo. 

 Ainda nessa linha, pode-se citar outro editorial, de 2009, que continua reafirmando que 

“pela sua formação histórica, a América Latina é assolada, de tempos em tempos, por 

lideranças políticas autoritárias, de figurino populista, que manipulam recursos do Estado ao 

bel-prazer”.65 Aqui, o jornal insere mais um viés de sua crítica ao populismo, que, em sua 

ótica, além de manipular as massas, manipula os recursos do Estado com vistas a fins que, 

como dá a entender, não são aprovados pelo periódico. Esses comentários foram motivados, 

na ocasião, por uma decisão na Justiça argentina a favor de um jornal sobre a distribuição da 

verba oficial de publicidade, outro ponto-chave nas críticas de O Globo aos líderes populistas, 

conforme ressalta o trecho a seguir: 

 

O veredicto deve servir de exemplo a todos os países da região, num 

momento em que, em mais um desses ciclos de populismo, atuam no 

continente Hugo Chávez e os seguidores Evo Morales e Rafael Correa, 

submetendo Venezuela, Bolívia e Equador à tentativa de implementação de 

um projeto de “socialismo bolivariano” (...). 

 

 Reafirmando a sua oposição aos personagens citados, que encara como a encarnação do 

populismo, O Globo se manifestou sobre outro quadro central na tensão entre si e outros 

grandes jornais com presidentes da “virada à esquerda”. Além de populistas, o jornal reforçou 

em muitos outros momentos a existência de uma incompatibilidade desses presidentes com a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Cair na realidade, O Globo, 8/12/2008, p. 6. 
65  Papel da Justiça, O Globo, 14/2/2009, p. 6.!
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liberdade de imprensa, considerando-se, obviamente, grandes jornais de oposição.  

 

1.4.2$ O$populismo$no$Brasil$

Conforme já ressaltamos, o Brasil não é apontado como parte da “má” esquerda populista na 

literatura. A despeito disso, os governos petistas são repetidamente caracterizados dessa 

forma nos editoriais do jornal. 

 

A América Latina, como mostra a História, é marcada por ciclos alternados de 

autoritarismo e abertura política. Infelizmente, não é raro que, ao sair de um 

regime ditatorial, o caminho à democracia plena se veja desviado 

perversamente por atalhos populistas, também autoritários, interrompendo o 

processo de reconstrução das instituições fundamentais da república. Em nome 

de uma ideia difusa de “libertação” ou da “defesa nacional" contra um inimigo 

externo, adultera-se a democracia, intervém-se na economia, personaliza-se o 

que é público, apadrinham-se segmentos da sociedade e corrompem-se agentes 

do Estado e atores da sociedade, com alto custo para o desenvolvimento 

político, econômico e social. (...) No Brasil, as instituições republicanas 

mostraram até agora boa resistência às tentativas de hegemonização política do 

lulopetismo, representante deste nacional-populismo. Mas, no campo da 

economia, a adoção da “nova matriz macroeconômica” empurrou o país para o 

mesmo caminho de infortúnio dos vizinhos bolivarianos.66 

 

 No trecho reproduzido acima, a narrativa se repete: apresenta-se, em perspectiva 

histórica, o populismo como um vício do passado que, retomado, viria novamente minar as 

instituições democráticas que supostamente estariam em evolução até então. No Brasil, Lula e 

o petismo seriam os representantes dessa força política que só não seria hegemônica porque 

aqui as instituições brasileiras são mais fortes. Essa estratégia narrativa mescla conceitos 

como o populismo e o Lulopetismo com os mesmos fins, como se verá no capítulo 4. 

 Em outro editorial, Lula é acusado de aderir, durante seu governo, à “cartilha” 

bolivariana do populismo: 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Populismo deixa rastro de ruínas no continente. O Globo, 18 de outubro de 2015, p. 16. 
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Frustrada a tentativa de golpe em 1992, Hugo Chávez e sua retórica 

bolivariana exploraram com sucesso, sete anos depois, o caminho democrático 

do voto para chegar ao poder na Venezuela. Seria um dos marcos de um novo 

ciclo de nacional-populismo na América Latina. Onze anos depois, em 2003, 

assumiria em Brasília o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Inicialmente, Lula, 

embora próximo do bolivarianismo no aspecto ideológico, manteve a política 

econômica “neoliberal” de FH, porque intuiu que era a única maneira de 

reequilibrar a economia brasileira, desestabilizada durante a campanha 

eleitoral pela reação defensiva dos mercados à possibilidade de o PT subir a 

rampa do Planalto. 

Foi o que aconteceu. Lula conseguiu estabilizar a economia, mas 

começaria a cavar um fosso à frente do país, ao passar a seguir a desastrosa 

cartilha do populismo: dirigismo, gastança, descaso com a inflação, entre 

outras miopias. (...) O viés de políticas “desenvolvimentistas”, em nome do 

“povo”, sem maiores preocupações com equilíbrio fiscal e inflação, gerou, 

como sempre ocorre, uma espécie de bolha de crescimento e consequentes 

ganhos de renda, turbinados por programas sociais. No caso do Brasil, já 

existentes, mas ampliados pelo PT.  

Argentina, Venezuela e Brasil, cada um com suas características, 

viveram a mesma euforia, traduzida em votos para a reeleição de Lula, eleição 

de Dilma, de Cristina K. e no apoio a Maduro.67 

 

  Também aparece claramente nesse editorial o desprezo pelos programas sociais 

ampliados pelo PT: de um lado, aproveita-se de sua popularidade, reforçando que eles já 

existiam e, portanto, os êxitos não deveriam ser creditados ao partido; de outro, afirma que a 

ampliação desses programas havia significado gastos excessivos e, portanto, dispensáveis. Da 

mesma forma, o voto aparece vinculado ao viés da manipulação, já que referenciado como um 

caminho que é explorado por, no caso, Chávez. O ponto de vista explorado não é, como de 

costume, o da maioria eleitora, mas o de como usar a eleição para se obter determinados fins. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Populismo latino-americano em ciclo de baixa. O Globo, 30 de dezembro de 2015, p. 18. 
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1.5.*Considerações*Finais*
 

São um feito os dois impeachments, sem rupturas, num continente cuja 

trajetória é pontilhada de acidentes institucionais e autoritários, à direita e à 

esquerda, tendo como ligação, entre esses dois campos que se opõem, o 

nacionalismo, muitas vezes turbinado pelo populismo, como tem sido na 

tragédia do chavismo e foi na debacle do lulopetismo, com a mais grave 

desestabilização da economia brasileira na República.68 

 

Conforme apontamos, o termo populismo é usado como um adjetivo negativo e não é 

problematizado historicamente. Assim, além de o jornal não diferenciar populismo do que 

chamou recentemente de neopopulismo, como se as manifestações que tiveram início na 

década de 1930 não guardassem diferenças em relação às primeiras décadas do século XXI, 

assume-se que manifestações ocorridas nos outros países da América atina sejam “a mesma 

coisa” que o que ocorre no contexto brasileiro.  

 Sendo assim, passa a ser a opção do jornal dar a sua narrativa o teor de desconstrução 

dos líderes que julga populistas, transformando-os em um bloco homogêneo e “errado”, que 

teria a seu ver, de modo geral, desprezo pela democracia e capitaneado pelo ex-presidente 

venezuelano Hugo Chávez. Dele, os outros representantes da “má” esquerda – o que inclui o 

petismo no Brasil, na ótica do jornal – seriam “pupilos”.  

 O resgate do conceito de populismo e o seu emprego para narrar a América Latina e o 

Brasil, tanto isoladamente quanto em perspectiva comparada, apontam para uma estratégia de 

equivalência. Nos editoriais de O Globo, são usados com frequência os termos populismo, 

bolivarianismo, chavismo, Lulopetismo, que parecem por vezes serem empregados com o 

mesmo significado. O que os une é a mesma dimensão da ameaça. Se cada conceito tem a sua 

própria história, contexto e particularidades embutidas, no jornal aparecem, acima disso, 

tendo priorizada, exclusivamente, uma dimensão de ameaça regional. 

  

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Para que jamais haja outro impeachment. O Globo, 1 de setembro de 2016, p. 16. 
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 Capítulo*2*–*O*paradigma*da*transição*política*e*seus*limites:*mídia*e*

democracia*na*América*Latina*
 

2.1.* O*paradigma*da*transição*
 

No final do século XX diversos países em todo mundo passaram por mudanças em seus 

regimes políticos. A “terceira onda” (HUNTINGTON, 1991) de democratização teria 

transformado a democracia, de acordo com Plattner (DIAMOND et al., 2014), no regime mais 

comum do mundo atual.  Na América Latina esse movimento se deu a partir do fim das 

ditaduras militares que vigoraram em boa parte do continente entre os anos 1960 e 1980. 

Essas mudanças foram então apontadas como períodos de transição em direção à 

democratização, dividindo-se a história entre um ponto de partida e um ponto de chegada. 

Em um primeiro momento, a concepção de democracia adotada por esses estudos era 

principalmente de natureza minimalista, tendo como parâmetros a disputa política competitiva 

para a escolha de representantes e a participação popular nessa escolha (DAHL, 1971) 

somadas à vigência de direitos políticos e civis (HUNTINGTON, 1991). Havia, portanto, um 

tipo determinado de democracia eleito como modelo: as democracias representativas 

consolidadas dos países capitalistas desenvolvidos. No entanto, com o avanço das transições e 

o surgimento de novos problemas, a concepção de democracia passou a ser complexificada. 

Falou-se, então,  na existência de uma zona cinzenta, habitada por países que dispõem de 

algumas semelhanças com as democracias sólidas, mas aos quais faltam alguns atributos das 

mesmas (O’DONNELL, 1996; CAROTHERS, 2002). Pesquisadores passaram, então, a 

analisar o que seriam os dilemas, impasses, hiatos que a América Latina enfrentaria para 

atingir essa democracia e criaram adjetivações para explicar essa distância – democracia 

delegativa (O’DONNEL, 1994), democracia incompleta (GARRETÓN, 1995), 

semidemocracias (MAINWARING, 2001). O foco passa a incidir menos nos avanços da 

transição e mais nos supostos fracassos do que se esperava ser a consolidação democrática. 

Tratava-se, portanto, de explicar como as novas democracias haviam se desviado do modelo.  

Mesmo quando se propõe rever o “paradigma da transição”, isso é feito não para 

problematizar a crença no fato de que esses países deveriam alcançar as democracias 

ocidentais, mas para reforçar que muitos fracassaram nessa tarefa. Nesse sentido, Carothers 

(2002) sentencia que é hora da “comunidade de promoção da democracia” descartar o 
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paradigma da transição e afirma que “isso não significa que os Estados Unidos e outros atores 

internacionais deveriam abandonar os esforços para promover a democracia no mundo (se 

isso implica em alguma coisa é que, dada a dificuldade que é a democratização, os esforços 

para promovê-la deveriam ser redobrados”69 (CAROTHERS, 2002: 17). Não é, portanto, às 

novas democracias que ele se dirige, mas a essa comunidade ocupada com a promoção da 

democracia, para reforçar a missão dos Estados Unidos de levar o modelo aos que não o 

alcançaram. 

Um dos argumentos que se tornou influente para explicar o suposto descompasso entre as 

novas democracias e as já consolidadas foi o de accountability. Schmitter e Karl (1991), ao 

apontarem a clássica definição de democracia de Schumpeter, em que se obtém o poder por 

meio da luta competitiva pelo voto do povo, ressaltam que aceitam aspectos dessa definição 

para a democracia moderna, mas que dela divergem na ênfase dada ao processo de 

accountability dos governantes pelo povo e na relevância de outros mecanismos de 

competição além do voto.  

Guillermo O’Donnell (1994), ao descrever o que chamou de democracia delegativa, 

apontou que essa “nova espécie” se diferenciaria das democracias representativas dos países 

capitalistas desenvolvidos por não ter alcançado o mesmo progresso institucional ou a mesma 

eficácia governamental. A democracia delegativa se refere a países onde os governantes 

eleitos teriam a prerrogativa de, após eleitos, governar como bem entendessem, já que se 

apresentariam como a encarnação da nação e como estando acima de partidos políticos e 

interesses organizados. Seriam constrangidos apenas por outras instituições – do Legislativo e 

do Judiciário. Para O’Donnell, a prestação de contas (accountability) para com essas 

instituições seria vista por esses governantes como um mero impedimento a sua plena 

autoridade. De acordo com ele, a accountability se daria em duas direções: a vertical, com as 

eleições, e a horizontal – ou seja, a existência de uma rede de poderes relativamente 

autônomos e outras instituições que podem questionar ou punir as formas incorretas de 

desempenho de responsabilidades –, que, efetiva nas democracias institucionalizadas, seria 

débil ou mesmo inexistente nas democracias delegativas. 

O conceito de accountability transformaria a mídia em agente relevante do processo de 

democratização. Posteriormente, Peruzzotti e Smulovitz (2000) conceitualizaram um terceiro 

caminho em relação às duas direções apresentadas por O’Donnell – a accountability social, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Tradução minha. 
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que trouxe para a discussão os papéis desempenhados pela sociedade civil e pela mídia, e a 

definiram nos termos seguinte: 

 

A accountability social não depende nem dos eleitores individuais nem do 

sistema de checks and balances para efetuar o controle. Para ser efetiva, a 

accountability social demanda uma sociedade civil organizada apta a exercer 

influência no sistema político e na burocracia pública. Diferentemente dos 

mecanismos eleitorais, a accountability social pode ser exercida entre as 

eleições e não depende de calendários fixos. É ativada por demanda e pode ser 

direcionada ao controle de questões únicas, políticas ou funcionários. Assim 

como os mecanismos horizontais, o social pode supervisionar os 

procedimentos seguidos por políticos, funcionários públicos enquanto fazem 

política. Diferentemente dos mecanismos horizontais, contudo, as medidas de 

accountability social desempenham essas funções de watchdog sem a 

necessidade de maiorias especiais ou direitos constitucionais (SMULOVITZ & 

PERUZZOTTI, 2000: 150).70 

 

Conforme Mauro Porto (2011), não há consenso entre os pesquisadores sobre a 

definição de accountability política, que continua um conceito evasivo, mas que pode ser 

entendido a partir dos três tipos já mencionados: vertical, horizontal e social. A 

accountability vertical englobaria os mecanismos pelos quais os cidadãos manteriam os 

oficiais responsabilizados (hold accountable) por suas ações – as eleições livres e justas; a 

accountability horizontal – que O’Donnell (1998) considerou ausente em muitas novas 

democracias – designaria agências estatais com poder de ação que podem realizar sanções 

frente às ações ou omissões de outras instâncias; a accountability social seria um 

mecanismo vertical de controle, porém não-eleitoral, a partir das ações de associações 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Tradução minha a partir do original: “Societal accountability relies neither on individual voters nor on the 
system of checks and balances to achieve control. To be effective, societal accountability requires an organized 
civil society able to exert influence on the political system and on public bureaucracies. Unlike electoral 
mechanisms, societal accountability can be exercised between elections and does not depend upon fixed 
calendars. It is activated “on demand” and can be directed toward the control of single issues, policies, or 
functionaries. Like horizontal mechanisms, societal ones can oversee the procedures followed by politicians and 
public officials while making policy. Unlike horizontal mechanisms, however, societal-accountability measures 
perform these watchdog  functions without the need for special majorities or constitutional entitlements” 
(SMULOVITZ & PERUZZOTTI, 2000: 150) 
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civis e da mídia, que, ao expor os malfeitos governamentais, ativaria a operação das 

agências horizontais para fazer com que funcionários públicos sejam responsabilizados 

(PORTO, 2011: 111-112). 

A accountability social aparece, portanto, como um mecanismo de vigilância e 

denúncia com vistas ao exercício de controle sobre o funcionamento da democracia o 

qual, conforme a definição acima de Smulovitz e Peruzzotti, não dependeria de maiorias 

ou direitos constitucionais.  

O conceito de accountability se tornou influente e a mídia e passou a ser vista a partir 

dessa perspectiva. Quando não desempenhava esse papel, tornou-se frequente o 

argumento das barreiras: onde a mídia não fosse capaz de cumprir essa função, isso se 

daria porque um agente externo a impedia – em geral, os governantes (HUGHES & 

LAWSON, 2005; WAISBORD, 2000 e 2012). 

Não há dúvida que o cenário de detentores de poder investindo contra processos 

democráticos que envolvem o desempenho de cargos, a prestação de contas, a 

transparência, é real e frequente. No entanto, chamamos atenção para o argumento que 

aponta o exercício de accountability pela mídia como uma relação indissociável e 

inescapável, considerando que essa seja uma função essencial da mídia que apenas não se 

completaria por impedimentos impostos de fora para dentro. A eficácia dessa atuação da 

mídia no aprofundamento da accountability já recebeu críticas. 

 

(...) a cobertura midiática extensiva e dramática da corrupção não 

necessariamente leva ao aperfeiçoamento da accountability política. 

Escândalos midiáticos estridentes mas confusos podem danificar a reputação 

de pessoas inocentes e erodir a confiança pública na democracia, enquanto 

falham em fazer com que oficiais corruptos sejam responsabilizados. (PORTO, 

2011, p. 103-104)71 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 71 O conceito de accountability não tem uma palavra equivalente na tradução para o português, sendo usado 
neste trabalho também em inglês.  
Tradução minha a partir do original: “(…) extensive and dramatic news coverage of corruption does not 
necessarily lead to improvements in political accountability. Strident but muddled media scandals might damage 
the reputations of innocent people and erode public confidence in democracy, while failing to hold corrupt 
officials accountable.” (PORTO, 2011, p. 103-104)!
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Mas, mais do que isso, o problema que emerge daí é: em benefício de quem essa atuação 

da mídia a favor da accountability se daria? O que impulsiona a atuação de associações civis 

ou da mídia? Ao prescindir de maiorias especiais e direitos constitucionais, como medir o 

quão representativos são esses agentes da sociedade como um todo? Como garantir a 

accountability da própria mídia? 

Essas perguntas são deixadas de lado pela visão otimista sobre a mídia, que supõe que sua 

atuação deveria ser neutra, ética e fundamentalmente voltada para a democracia, e que 

possibilitou a conformação da área conhecida como media opening, a qual o próximo tópico 

abordará. Contudo, essas perspectivas não dão conta da realidade atual da atuação dos meios 

na América Latina, em especial no Brasil, por não darem espaço para análises que 

investiguem uma outra possibilidade: como a mídia, ao atuar como um agente político, 

direciona seu posicionamento, conferindo tratamentos desbalanceados, seletivos, 

transformando a fiscalização e as demandas por prestação de contas em ferramentas que se 

usa quando se quer e contra quem se quer, e, portanto, funcionando como uma força que, 

antes de contribuir para a democracia, pode, ao contrário, restringi-la. 

 

2.2. Media*opening*
!

Desde a redemocratização pela qual vários países latino-americanos passaram, ao por fim a 

governos ditatoriais que vigoraram principalmente entre os anos 1960 e 1980, estudos têm 

sido dedicados a analisar as relações entre mídia e democracia na América Latina. Uma linha 

de investigação que ganhou destaque internacional especialmente nos anos 2000 partiu da 

ideia de media opening, definida como a criação de sistemas de mídia mais independentes, 

plurais e assertivos que teriam sido verificados em algumas dessas novas democracias 

(HUGHES & LAWSON,  2005: 9; PORTO, 2012). Essa linha se insere num conjunto mais 

amplo de estudos  que considera, de modo otimista, a evolução do papel da mídia após o fim 

das ditaduras (WAISBORD, 2000; HUGHES, 2001; LAWSON, 2002; PORTO, 2007; 

MATOS, 2008). 

Entre os estudos que partem da perspectiva de media opening, pelo menos três chaves 

de explicação foram apontadas. A partir de uma delas, a livre competição de mercado seria a 

condição primeira para a criação de uma imprensa livre (LAWSON, 2002); de outro lado, 

mudanças nas normas profissionais e na cultura organizacional do jornalismo sobressairiam 
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como condição de transformação da mídia (HUGHES, 2001); e, por uma terceira perspectiva, 

a própria democratização política impulsionaria a abertura da mídia (PORTO, 2007 e 2010).  

Lawson (2002) ao destacar o papel da competição de mercado, afirma que essa 

condição encorajaria os jornalistas a experimentar uma cobertura mais independente – o que 

teria acontecido no México, onde havia, antes das reformas neoliberais, um modelo 

autoritário de jornalismo – passivo, incapaz de desafiar os poderosos, com baixa diversidade e 

pluralismo, fraco desempenho da função de accountability social, fraca profissionalização – 

controlado por suborno, pouca transparência no acesso à informação e dominado por 

comunicados de imprensa.  

Outras pesquisas apresentaram, no Brasil, contrapontos à visão positiva do mercado na 

democratização da mídia a partir de argumentos que ressaltam a ambiguidade de a grande 

mídia, movida por atores e interesses privados e pela lógica empresarial, representar 

interesses públicos (FONSECA, 2004), do papel dessa mídia privada na conformação de uma 

agenda ultraliberal (FONSECA, 2001) e na construção de consenso em torno de um modelo 

neoliberal que deveria ser liderado pela iniciativa privada e que apresentava, em 

contraposição, a desqualificação de movimentos sociais e do sindicalismo, por exemplo 

(ARÊAS, 2015). 

Lawson também ressalta que outra consequência do media opening é o aumento do 

escrutínio sobre as ações e decisões do governo. Como já afirmamos, de fato a cobertura da 

má-conduta, a visibilidade proporcionada pela mídia, tem o potencial efeito pressionar pela 

tomada de providências. Contudo, esse argumento parte especialmente da suposição da 

atuação virtuosa da mídia e de um compromisso universal que haveria com a sociedade. 

Embora o autor desenvolva um estudo de caso cujo foco é o México, ressalta sua intenção de 

identificar padrões que pudessem ser generalizados para outros países. O caso brasileiro 

recente mostra, no entanto, um caminho diferente. O engajamento da grande imprensa em um 

projeto político que visava minar um modelo de desenvolvimento que tomou forma com a 

ascensão do Partido dos Trabalhadores e, de modo geral, das esquerdas na América Latina, 

apontou para a habilidade de mobilização de um discurso moral seletivo. Nesse quadro, o 

escrutínio, a cobrança sistemática, o foco e o peso dos acontecimentos incide especificamente 

sobre o modelo que se quer rechaçar. Constrói-se uma narrativa estratégica que reafirmando 

um discurso moralizante da política, desloca a ênfase de alguns atores enquanto legitima de 

outro lado, por exemplo, julgamentos políticos na ausência de provas consistentes. Nesse 
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contexto, admite-se atuar contra a democracia para patrocinar a queda de um modelo com 

vistas à ascensão de outro (que tem no centro a livre competição de mercado em 

contraposição ao estatismo). Portanto, o caso brasileiro mostra que a suposição de que a mídia 

desempenha como missão um papel virtuoso não é capaz de explicar o Brasil ou a América 

Latina. 

 Lawson fala a partir de uma perspectiva liberal. Para ele, as reformas neoliberais que 

tiveram lugar no México entre os anos 1980 e 1990, por terem promovido a competição de 

mercado, contribuíram para a abertura da mídia. Sua visão otimista sobre a evolução da 

imprensa resulta da suposição que essa competição minaria o controle oficial. Reforça assim a 

concepção da mídia como instituição virtuosa em contraposição ao governo, visto como 

essencialmente manipulador.  

Sallie Hughes (2003 e 2001), falando também do caso mexicano, aponta para a 

construção de um sistema midiático mais democrático quando alguns jornais mudam de uma 

abordagem autoritária – uma abordagem passiva e acrítica, subordinada aos oficiais do 

governo – para um modelo de jornalismo cívico,72 que tem o potencial de viabilizar a 

cidadania democrática, facilitando a participação cidadã na política e no processo de 

accountability do governo. Essa mudança, baseada na emergência de novas normas e valores 

jornalísticos, ocorreu entre os anos 1970 e 1980, durante a transição política do país. Para ela, 

na “visão cívica da democracia participativa, os meios de comunicação livres e engajados são, 

de fato, parte da definição de democracia contemporânea. Sem eles, os cidadãos não poderiam 

governar por meio de seus representantes” (2001: 89).73  

Para Lawson, mudanças no contexto político foram importantes, mas, acima delas, o 

que foi determinante para a abertura da mídia no México foi o mercado; Para Hughes, a 

democratização e a liberalização econômica também são apenas parte da explicação para a 

abertura da mídia mexicana, tendo sido determinantes mudanças ocorridas dentro das 

organizações midiáticas, que levaram os jornalistas a assumir uma orientação cívica.  

Mauro Porto (2012), por outro lado, reforça a mudança do sistema político e o impacto 

da redemocratização no processo de abertura da mídia. Para isso, analisa o papel da TV Globo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Para Hughes, o jornalismo cívico não foi o único que emergiu da abertura. O modelo centrado no mercado é 
também apontado, mas, que representa um enfraquecimento da autonomia dos jornalistas diante da busca de 
ganho commercial. Seu foco é, portanto, o primeiro modelo. 
73 Minha tradução a partir do original: “In the civic vision of participatory democracy, free and engaged news 
media are in fact part of the definition of a contemporary democracy. Without them, citizens could not govern 
through their representatives” (HUGHES, 2001: 89). 
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nas duas primeiras décadas da nova democracia brasileira argumentado que a empresa passou 

por um processo de abertura iniciado em 1995, impulsionado pela democratização política, 

com mudanças na divisão de notícias que teriam levado a um modelo de jornalismo mais 

independente e plural. Para ele, as mudanças na TV Globo ao mesmo tempo refletiram e 

ajudaram a moldar a democratização brasileira. 

Carolina Matos (2008), considerando o jornalismo brasileiro desde a redemocratização, 

sugere a existência de dois caminhos: de um lado, o viés da responsabilidade social como 

ideal, do exercício do jornalismo comprometido com um serviço público, e, de outro, o 

jornalismo guiado pela razão de mercado. Ao contrário de Lawson, apresenta a segunda 

perspectiva em termos mais negativos, uma vez que os excessos de mercado tenderiam a 

reduzir as convenções profissionais (standards), o que poderia comprometer a manutenção do 

exercício do jornalismo como um Fourth Estate. Para a autora, que apresenta como estudos de 

caso as coberturas das eleições, a imprensa teria conseguido manter nos últimos anos esses 

padrões profissionais, mantendo o profissionalismo, o equilíbrio e a crítica na cobertura 

política e produzindo cobertura equitativa e uma arena de debates mais balanceada, o que 

teria contribuído para processos eleitorais mais justos e, portanto, para o cumprimento da 

função de accountability. 

Taylor Boas (2013) propôs explorar a relação entre mídia e política em oito países 

latino-americanos e examinar o quanto contribuem para ou dificultam a governança 

democrática. De acordo com ele, no Brasil, um dos países, ao lado de Chile e México, com 

“mais notório padrão de enviesamento no passado, a cobertura eleitoral dos principais 

candidatos de esquerda e de direita é agora bastante equilibrada” (BOAS, 2013, p. 49).74 No 

entanto, outros pesquisadores têm argumentado que a abordagem aos candidatos petistas, pelo 

menos desde as eleições de 2006, foi extremamente negativa tanto na cobertura (BEZERRA 

& MUNDIM, 2011; MUNDIM, 2012 e 2014) quanto nas páginas de opinião (AZEVEDO, 

2016). 

Com argumentos e perspectivas diversas, o que aproxima esses trabalhos é a 

expectativa otimista do papel da mídia nas novas democracias. A suposição de que que a 

mídia adota como ideal e como missão aprimorar a democracia precisa ser revista. Se foi 

comum considerar que a mídia seguia um caminho de evolução, como explicar o caminho que 

a grande imprensa assumiu no Brasil recente? Não nos parece que essa pergunta deva ser 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Tradução minha. 
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respondida a partir do argumento de um retrocesso. Fazer isso seria reafirmar uma lógica 

evolutiva e otimista inserida no paradigma da democratização. Não se trata portanto de narrar 

ou explicar os motivos de a mídia ter retrocedido. Trata-se de considerar que a premissa de 

que ela estava se abrindo não resistiu a mudanças de contexto não previstas. Os momentos de 

democratização analisados por essa literatura eram, em grande parte, momentos de 

democratização controlada, de cima para baixo, com algum grau de previsibilidade (do ponto 

de vista dos atores envolvidos no processo político).  

No Brasil, a transição foi iniciada pelo próprio governo militar e o presidente civil 

escolhido por eleição indireta, embora oriundo do partido de oposição, representava uma 

oposição consentida. Após sua morte pouco antes da posse, seu vice, que assumiu, José 

Sarney, era, de longa data, próximo aos líderes tradicionais, da grande mídia, bem como um 

ex-membro da Arena, partido de sustentação do regime militar. Em seguida, Fernando Collor 

foi eleito já por voto direto, tendo sido um candidato apoiado pela grande mídia de forma 

unânime (LATTMAN-WELTMAN, CARNEIRO & RAMOS, 1994) – já foi exaustivamente 

debatido o papel desempenhado pelos meios nas eleições de 1989 e o fato de que a Rede 

Globo, por exemplo, manipulou de forma clara a apresentação do debate entre os candidatos –, 

embora tenha sofrido impeachment antes do fim do mandato, também suportado pela mídia 

que dois anos antes o apoiava. Em seguida, Fernando Henrique Cardoso foi também o 

candidato da grande mídia nas duas ocasiões em que se elegeu. 

Contudo, a virada à esquerda na América Latina conforma um contexto 

consideravelmente diferente no que diz respeito a essa previsibilidade de resultados eleitorais. 

Há, primeiro, um deslocamento ideológico, já que pela primeira vez governos de esquerda 

ascenderam e se mantiveram no poder por tanto tempo seguido. Além disso, fala-se de 

candidatos não-tradicionais, com trajetórias diferentes da elite política arraigada na liderança. 

Em terceiro lugar, há o descompasso entre os candidatos da mídia e os candidatos que se 

elegeram. Um quarto ponto é que e esse descompasso tem sido longo. No Brasil, foram quatro 

eleições consecutivas, sendo o período interrompido pela destituição de Dilma, em seu 

segundo governo. O saldo, portanto, é uma grande mídia que pela primeira vez na história 

esteve afastada do poder, por não serem os personagens da elite política tradicional, com 

quem manteve proximidade ao longo da história, ocupando a liderança do país, por tanto 

tempo. 

Em decorrência disso, a visão de abertura da mídia não considerou a possibilidade de 
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atuação em um contexto mais profundamente hostil aos seus interesses políticos. Esse novo 

quadro tem demonstrado uma atuação de oposição ampla por parte da mídia, não de 

fiscalização apenas, mas de combate, com estratégias narrativas sistemáticas mais claras, 

como a que será analisada no último capítulo. 

De modo geral, em vez de dar continuidade e multiplicar as análises que pudessem dar 

conta dessa atuação dos meios nos novos contextos e suas relações com a democracia, a 

perspectiva de media opening adotou outro viés de explicação para justificar por que razões 

outras mídias não teriam se aberto: as barreiras. 

 

 

2.3. Barreiras*ao*media*opening*
!

A partir dessa chave de explicação, se não há abertura da mídia isso se dá porque 

problemas (predominantemente) externos a ela impediram. Lawson (2002), por exemplo, 

aponta a persistência do estatismo na economia como uma barreira para a total abertura da 

mídia no México. 

Um problema é a persistência do estatismo em pedaços da economia mexicana. 

Por exemplo, a manutenção de controles de preços em determinados produtos 

de consumo de massa, embora potencialmente justificados por razões de 

equidade social, teve o efeito colateral de restringir os gastos com publicidade 

de empresas que de outra forma seriam fontes cruciais de receita para os meios 

de comunicação de massa. Dado o controle de preços, os produtores de 

produtos básicos devem cortar seus custos promocionais para manter margens 

razoáveis. Um suprimento artificialmente restringido de receitas publicitárias 

acentua a influência dos grandes anunciantes existentes, sejam eles empresas 

estatais (como a Pemex, o petróleo do país e monopólio das gás) ou oligarcas 

dos últimos dias. (LAWSON, 2002: 175-176) 

!

No entanto, a livre competição (ou a democratização política) por si só não resolveria 

necessariamente o constrangimento profissional que emerge em um cenário de propriedade 
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oligárquica na mídia, o que, por outro lado, não favoreceria sanar também a persistência da 

obscuridade das normas profissionais jornalísticas. Em vez disso, quando a concentração da 

mídia permanece e a voz do dono sobressai, outros aspectos como as normas profissionais 

podem ser sacrificados em determinados contextos políticos, especialmente de polarização. 

Lawson menciona esse quadro. Conforme o autor, outros obstáculos para o media opening 

são esses oligarcas recentes, uma vez que “essa concentração de empresas financeiras e 

industriais nas mãos de proprietários que pensam em modo semelhante incentiva o controle 

indireto sobre a mídia através do controle de propaganda” (LAWSON, 2002: 176); e o fato de 

que muitos desses são também proprietários de mídia, o que significaria a potencial 

manipulação da cobertura com fins se servir predileções pessoais. Contudo, apresenta esse 

cenário como um risco potencial, quando nos parece que é um dos nós centrais da política 

brasileira. 

A literatura muitas vezes falha ao apontar que algumas características são apenas 

obstáculos para a mídia agir como uma força da democracia, quando são, mais do que isso, 

indícios de que atuam como agentes do fechamento. A concentração da mídia por 

conglomerados familiares, por exemplo, é por vezes apontada como um impedimento para 

que a mídia de massa atue como uma força a favor da democracia na América Latina 

(HUGHES & LAWSON, 2005; BOAS, 2013; PORTO, 2015). É preciso ressaltar, contudo, 

que esse não é apenas um vício, mas uma característica histórica que fundou a forma de fazer 

jornalismo no Brasil, garantindo a alguns grupos restritos, que representam as elites, 

demandar o lugar de portadores da verdade. Uma das características que distingue o Brasil de 

outros casos latino-americanos é a posse por políticos (integrantes do Congresso, 

especialmente) de grande parte de licenças de rádio e TV, ainda que a Constituição proíba 

essa prática (BECERRA & MASTRINI, 2017; PINTO, 2017). Atualmente, os três grupos que 

editam os jornais mais tradicionais do Brasil concentram, considerando-se os jornais regionais 

que possuem, mais de 80% da circulação da imprensa (BECERRA & MASTRINI, 2017). Os 

impactos negativos dessa concentração são conhecidos: 

 

a redução das fontes informativas, o empobrecimento de perspectivas em 

deliberação no espaço público, a homogeneização dos gêneros e formato de 

entretenimento, o predomínio de estilos e temáticas, a centralização geográfica 

das produções, a precarização do emprego e o debilitamento da qualidade 
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informativa.75 (BECERRA & MASTRINI, 2017, p. 12) 

 

A concentração oligopólica da mídia e sua imbricação com políticos, seja por posse ou 

por aliança aponta, portanto, para uma instituição fechada. Além da concentração de posse, 

outras características apontam para isso. Tomando as Organizações Globo como exemplo, 

uma vez que se trata de empresa privada, dificilmente se pode falar sobre transparência e 

accountability no que diz respeito ao seu funcionamento interno. Quando um ator da TV 

Globo foi acusado de assédio por uma funcionária, a emissora liberou uma nota dizendo que o 

desrespeito não é tolerado em seu ambiente de trabalho, mas reforçando que “a Globo não 

comenta assuntos internos”.76 Pouco depois, um colunista afirma que durante uma gravação 

de novela da Rede Globo, um bebê teve hipotermia, precisando ser internado. Procurada pelo 

Estadão, afirmou que “a Globo não comenta assuntos internos”.77 Sobre a suposta sonegação 

milionária de impostos praticada pela emissora pouco se sabe.78 O mesmo vale para o fato de 

a emissora ter sido mencionada em delação premiada como tendo pago propinas para obter 

direitos de transmissão de campeonatos de futebol. 79  Em evento sobre jornalismo na 

Academia Brasileira de Letras (ABL), em 2014, perguntado sobre a necessidade de 

diversificar os meios de comunicação no Brasil e sobre se isso demandaria ação sobre alguns 

grupos econômicos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso respondeu: “eu não falo de 

amigos”.80 A importância desses eventos, mais do que os fatos que relatam, é mostrar que 

qualquer análise institucional sobre a Globo, pela impossibilidade de acesso a fontes, é 

desencorajada. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Tradução minha a partir do original: “la reducción de las fuentes informativas, el empobrecimiento de 
perspectivas en deliberación en el espacio public, la homogeneización de los géneros y formatos de 
entretenimiento, el predominio de estilos y temáticas, la centralización geográfica de las producciones, la 
precarización del empleo y el debilitamiento de la calidad informative”. 
76 Funcionária da TV Globo acusa José Mayer de Assédio. Jornal do Brasil, 3 de março de 2017. Disponível em: 
<http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2017/03/03/funcionaria-da-tv-globo-acusa-jose-mayer-de-assedio/>. 
77 Globo nega que bebê tenha sido internado após gravação de cena de novela. Estado de SP, 11 de abril de 2017. 
Disponível em: <http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,bebe-de-tres-meses-e-internado-com-hipotermia-apos-
gravacao-de-cena-de-novela-da-globo,70001734757>.!
78!ROSARIO,!Miguel!do.!Os!documentos!da!sonegação!!O!cafezinho,!16!de!julho!de!2014.!Disponível!em:!
<https://www.ocafezinho.com/2014/07/16/os@documentos@da@fraude@da@globo/>. 
79 ALESSI, Gil. Corrupção e propina no futebol uniram Globo, Marin e Del Nero, diz delator. El País, 15 de 
novembro de 2017. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/15/politica/1510763200_510957.html>.!
80 FHC sobre a necessidade de diversificar a mídia: “eu não falo de amigos”. Carta Capital, 16/11/2014. 
Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/fhc-sobre-diversificacao-da-midia-201ceu-
nao-falo-de-amigos201d-7521.html>. Acesso em 20/12/2017. 
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Em 2005, Sallie Hughes e Chappell Lawson publicaram um artigo central no que diz 

respeito à ideia de media opening em que propunham identificar e indicar soluções para os 

obstáculos à abertura da mídia na América Latina. De acordo com eles, havia cinco barreiras 

básicas para a “criação de sistemas de mídia independentes, plurais e assertivos”: a) violência 

contra jornalistas incentivada por uma fraqueza generalizada no estado de direito; b) 

persistência de leis autoritárias e leis e políticas que resfriam a reportagem assertiva; c) a 

propriedade oligárquica da televisão – principal meio da região; d) a persistência de normas 

profissionais jornalísticas opacas, e e) o alcance limitado da mídia impressa, de transmissores 

baseados nas comunidades e novas tecnologias de comunicação. Como se pode perceber, 

nenhuma das barreiras enumeradas incide, por exemplo, sobre o material produzido pelos 

jornalistas e o texto aponta, majoritariamente, fatores externos como principais  entraves.  

Outro ponto a se discutir no trabalho de Hughes e Lawson (2005) se refere às fontes 

eleitas no texto. A começar pelo Grupo de Diários América (GDA) e pela Sociedade 

Interamericana de Imprensa (SIP) invocados como vozes de autoridade pelos autores.81 

Argumentamos aqui que essas duas instituições tem atuado historicamente de modo a 

conformar uma determinada ideia de América Latina e do jornalismo na América Latina, 

como será discutido no item 3 a frente. Além!da! SIP! e!do!GDA,! os! autores! tomam!como!

base! dados! da! Freedom House para medir a liberdade de imprensa na América Latina. 

Definida como uma organização não-governamental independente de vigilância sem fins 

lucrativos sediada em Washington, “dedicada à expansão da liberdade e da democracia ao 

redor do mundo”,82 foi fundada no início dos anos 1940. Não obstante os indicadores 

produzidos atualmente pela Freedom House sejam os mais usados para se medir a democracia, 

conforme já mostrou Diego Giannone, muitos pesquisadores já criticaram sua confiabilidade. 

 

Criticism has also been made both to the lack of specificity and rigorousness in 

construction, and to the inadequate level of transparency and replicability of 

the scales. Because no set of coding rules is provided, and the sources of 

information are not identified with enough precision, and because 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 No caso do GDA, além de aparecer mencionado como voz de autoridade no texto, o consórcio aparece nos 
agradecimentos em nota de rodapé de apresentação do trabalho como tendo “prestado valiosos comentários e 
assistência” aos autores. 
82 Disponível em: <https://freedomhouse.org/about-us>. Acesso em 26/12/2017. 
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disaggregated data have not been made available to independent scholars, ‘the 

aggregate data offered by Freedom House has to be accepted largely on faith’. 

A few scholars have pointed out the ideological biases of the FH 

methodology. For instance, Scoble and Wiseberg stated that the scales are 

influenced by the conservative ideology of FH. Bollen underlined their Cold 

War and pro-market biases, while Bollen and Paxton emphasized that the 

index of FH systematically favours Christian and Western countries, and tends 

to adversely codify Muslim and Marxist-Leninist countries. Mainwaring et al. 

pointed out that FH measurements ‘contain two systematic biases: scores for 

leftist governments were tainted by political considerations, and changes in 

scores are sometimes driven by changes in their criteria rather than changes in 

real conditions’. Gastil responds that ‘generally such criticism is based on 

opinions about Freedom House rather than detailed examination of survey 

ratings’. (GIANNONE, 2010: 69) 

 

De acordo com Giannone (2010), os dados produzidos pela Freedom House refletem o 

modelo de democracia neoliberal, totalmente vinculada ao conceito de liberdade em 

detrimento da igualdade. 

 

A democracia neoliberal resultou na sobreposição substancial da democracia 

com respeito pelos direitos civis e políticos (os direitos da liberdade 

individual) e o consequente descrédito dos direitos econômicos e sociais 

(direitos que visam reduzir as desigualdades socioeconômicas). Do ponto de 

vista neoliberal, a democracia passou a coincidir com a liberdade formal, mas 

precisamente por causa de neoliberalismo e, especialmente na sequência dos 

acontecimentos a partir de 1989, a liberdade sofreu uma alteração de 

significado bastante significativa, sobrepondo-se a um certo tipo de liberdade: 

é o livre comércio, o mercado livre e a liberdade de empresa, como únicos 
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legítimos garantidores das várias liberdades individuais. (GIANNONE, 2010: 

71-712)83 

 

Há, portanto, problemas tanto metodológicos – sobre a produção dos dados e a 

transparência a respeito – quanto acerca do viés ideológico institucional que são totalmente 

ignorados na discussão de Hughes e Lawson. Apenas em 2006 a Freedom House passou a 

divulgar “os indicadores de subcategoria usados para gerar a escala de sete pontos dos direitos 

políticos e liberdades civis assim como o indicador de status da liberdade” (ARMSTRONG II, 

2011). Munck e Verkuilen (2002: 20-21) também apontaram diversos problemas: ausência de 

um esforço para produzir equivalência entre os indicadores, falta de justificativas para o nível 

de medição adotado, além do fato de que nenhum conjunto de regras de codificação da 

medição é fornecido, o que dificulta aos pesquisadores entender como cada nota foi atribuída. 

Outra Organização não-governamental sediada em Nova Iorque – a North American 

Congress of Latin America (NACLA), fundada em 1966 e que se define como uma 

organização independente e sem fins lucrativos, define como sua missão “promover 

informações e análises sobre a América Latina e sobre suas relações complexas e mutantes 

com os Estados Unidos como ferramentas para informação e advocacia – para promover o 

conhecimento para além das fronteiras”;84 emitiu relatos criticando a Freedom House. De 

acordo com relatórios de 2012 da organização, a forma como a Freedom House se autodefine 

atualmente – como uma organização liberal e mesmo de centro-esquerda – obscureceria a sua 

agenda real: “desestabilizar governos estrangeiros cujas políticas desafiassem a hegemonia 

global dos Estados Unidos”. 85 Ainda conforme o relatório, o quadro que compõe a Freedom 

House tem sido integrado por conservadores e cerca de 80% dos seus fundos viriam do 

governo norte-americano, por meio do State Department (USAID) ou da National 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Minha tradução a partir do original: “Neoliberalism has suggested a version of democracy completely tied 
down to the concept of freedom, to the detriment of the other substantive value of democracy: equality. 
Neoliberal democracy has resulted in the substantial overlap of democracy with respect for civil and political 
rights (the rights of individual freedom) and the consequent discrediting of the economic and social rights (those 
rights aiming at reducing socio-economic inequalities). From the neoliberal perspective, democracy has come to 
coincide with formal freedom, but precisely because of neoliberalism, and especially in the wake of the events 
after 1989, freedom underwent a rather significant ‘twisting’ in meaning, overlapping a certain kind of freedom: 
that is free trade, free market, and freedom of enterprise, as the sole legitimate guarantors of the various 
individual freedoms.” (GIANNONE, 2010: 71-712) 
84 Sobre o NACLA. Disponível em: <https://nacla.org/aboutus>. Acesso em 26/12/2017. 
85 BIGWOOD, Jeremy. Freedom House: the language of Hubris. NACLA Report on the Americas, V. 45, N. 2, 
Summer 2012, p. 63. 
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Endowment for Democracy (NED) – agências dedicados a promover a democracia 

internacionalmente.  

No mesmo relatório da NACLA, 86 a Freedom House é apontada como tendo atuado 

ativamente na oposição ao presidente Hugo Chávez na Venezuela desde pelo menos 2004, 

ajudando a nutrir e organizar essa oposição com fundos provenientes do governo norte-

americano, conforme documentos liberados pela USAID quatro anos após requisição que teve 

por base o Freedom of Information Act (FOIA).87 

Embora alguns desses textos sejam posteriores ao de Hughes e Lawson, não houve 

considerações por parte deles sobre a qualidade dos dados disponíveis para medir a 

democracia ou sobre quão pouco se sabia acerca de como se chegava àqueles índices apesar 

de sua popularidade. Em vez disso e a despeito das pistas que podem ser encontradas na 

história de cada instituição, tais índices costumam ser tomados como verdades a partir das 

quais se parte. 

Os limites dos dados sobre a Freedom House ficam evidentes quando se considera a 

série histórica das suas avaliações sobre o Brasil. Em 1979 o Brasil vivia o último ano do 

governo Ernesto Geisel, penúltimo presidente da ditadura militar que se estendeu por 21 anos 

no país. De modo geral, historiadores apontam esse período como o que deu início ao 

processo de abertura política que, seis anos depois, encerraria o regime militar. Contudo, 

muitos pesquisadores também se referem ao governo Geisel como um período cheio de 

ambiguidades, em que houve, por vezes, o recrudescimento da repressão – algo que fica claro 

na caracterização das próprias medidas do governo como sístoles e diástoles, ou na disputa 

que emergiu dentro da própria instituição militar entre apoiadores e opositores da abertura (a 

“linha-dura”) que, de alguma forma, permitiu uma série de eventos destacados como o 

assassinato do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho em dependências 

militares, bem como o sumiço e a tortura de muitos outros indivíduos. A despeito disso, o 

indicador global Liberdade de Imprensa, da Freedom House, retrata a imprensa brasileira 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 BIGWOOD, Jeremy. Freedom House in Venezuela. NACLA Report on the Americas, V. 45, N. 2, Summer 
2012, p. 59-62. 
87 O Freedom of Information Act (FOIA), de 1967, dispõe sobre o direito de solicitar acesso aos registros de 
qualquer agência federal norte-americana. Mais informações disponíveis em: 
<https://www.foia.gov/faq.html#thefoia>. Acesso em 20/12/2017. Após os eventos de 11 de setembro de 2001, 
foi, na prática, limitado em favor da “segurança nacional”. 
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como totalmente livre de 1979 – ano de referência para os primeiros dados disponíveis do site 

– até 1997, com exceção de um curto período.88  

 

Tabela 1 – Brasil no indicador Liberdade de Imprensa / Freedom House89  

 

 

 

De 1997 até 2015, para o mesmo indicador, o caso brasileiro permanece referido como 

parcialmente livre. Pode-se, então, perguntar: seria possível a imprensa brasileira ter sido 

mais livre durante a ditadura militar do que após a democratização? Ou, ainda, em que 

medida a imprensa é hoje menos livre do que em 1979? Outro indicador da mesma instituição 

– Liberdade no Mundo – define o Brasil como parcialmente livre de 1972 a 1985 (ver Anexo 

1). Considerando-se a extensão da ditadura militar, o que justificaria essa posição no lugar do 

status não-livre? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 De janeiro de 1981 a agosto de 1982 a imprensa aparece como parcialmente livre. 
89 Elaborado a partir de dados coletados na página eletrônica da Freedom House (https://freedomhouse.org/), em 
3 de julho de 2015. 
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Outros pontos referentes aos indicadores são igualmente passíveis de discussão. Em 

1979, considerando-se a liberdade da imprensa em oito países latino-americanos (Argentina, 

Brasil, Chile Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela), os indicadores da FH 

apontavam (ver Anexo 2) quatro casos livres, três casos parcialmente livres e apenas um não 

livre (Uruguai). Passada a redemocratização, o quadro que o mesmo indicador90 nos oferece 

para o mesmo recorte de países não autoriza otimismos: apenas a um dos casos foi concedido 

o status livre (Uruguai), enquanto passaram a dois os casos não livres (Equador e Venezuela) 

e os outros cinco repartem o título de parcialmente livres.  

Não se trata de definir qual lado está certo. Trata-se de investigar que instituições são 

movidas por interesses históricos que não podem ser desconsiderados.  

 

2.4.* *Imprensa*contra*a*democracia*
 

De modo geral, pesquisadores vinham apontando que a mídia se desenvolvia e se 

tornava mais profissional, mais representativa, no contexto político de redemocratização. 

Assumiu-se que terminadas as ditaduras, consequentemente haveria também uma evolução 

democrática da mídia, ainda que para alguns isso não dependesse exclusivamente da 

liberalização política. Contudo, passadas quase duas décadas do século XXI, apesar de 

contextos bastante diferentes e particulares, é possível verificar como tendência em vários 

países uma atuação da mídia de alcance nacional que não corresponde a essas expectativas. 

Considerando-se particularmente a grande imprensa, agente central desta pesquisa, sua 

atuação tem sido com frequência polêmica a ponto de ser caracterizada como uma relação de 

“guerra” (O’SHAUGHNESSY, 2007; KITZBERGER, 2016) ou, ainda, um terremoto.91 

Com relação ao contexto político brasileiro especificamente, pesquisadores de 

diversos campos das ciências humanas têm argumentado que a destituição da presidente eleita 

Dilma Rousseff se tratou de um golpe parlamentar (JINKINGS,! DORIA! &! CLETO,! 2016;!

FREIXO!&!RODRIGUES,!2016;!PRONER!et!al.,!2016;!SOUSA,!2016;!MILAN,!2016;!DANTAS,!

JABBOUR!&!SOBRAL,!2016;!OLIVEIRA,!2016;!MATOS,!BESSONE!&!MAMIGONIAN,!2016;!

ALBUQUERQUE, 2017; TERTO NETO, 2017; SAAD-FILHO, 2017)! e! têm! apontado o 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Agora unificado, referindo-se a: imprensa + broadcasting.!
91 BECERRA, Martín. Terremoto mediático en América Latina. Le Monde Diplomatique, edição N. 152, 
fevereiro de 2012. Disponível em: <http://www.eldiplo.org/index.php/archivo/152-la-guerra-por-otros-
medios/terremoto-mediatico-en-america-latina/>. Acesso: 7/11/2017. 
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papel ativo da mídia na atual crise política que culminou no impeachment (SANTOS & 

GUARNIERI, 2016; VAN DIJK, 2017; ALBUQUERQUE, 2017; MARQUES, 

MONT’ALVERNE & MITOZO, 2017). No caso da mídia brasileira de alcance nacional, não 

se tratou apenas de tomar uma decisão conjuntural acerca de dar prosseguimento a um 

processo político. Outras pesquisas já vinham retratando anos antes a desbalanceada 

abordagem reservada pela grande mídia ao governo PT (AZEVEDO, 2016; GOLDSTEIN, 

2017, FERES JÚNIOR, 2017). Esse contexto não é uma exclusividade do caso brasileiro e 

encontra paralelo no continente. Em outros países latino-americanos também se assistiu à 

deterioração da relação entre a grande mídia e os representantes do Poder Executivo e à 

atuação ativa de meios para defender seus impedimentos. Exemplos são a tentativa de golpe 

contra o presidente venezuelano Hugo Chávez, em 2002; o golpe militar em Honduras, em 

2009, que destituiu o presidente Manuel Zelaya; a tentativa de golpe contra o presidente do 

Equador Rafael Correa, em 2010, e o impeachment do presidente Fernando Lugo, no Paraguai 

em 2012. 

No Brasil, O Globo atuou naturalizando um enquadramento que sistematicamente 

desqualificou os governos PT ao longo do tempo. No último capítulo esse aspecto é abordado 

a partir da análise da narrativa do jornal. Vários outros exemplos apontam para essa estratégia. 

Um caso emblemático se deu na ocasião da incorporação do jornalista Lauro Jardim,92 que, 

em sua coluna de estreia93 no jornal, afirmou que o delator Fernando Baiano, suposto lobista 

do PMDB preso no âmbito da Operação Lava Jato, havia citado Fábio Luís Lula da Silva, 

filho do ex-presidente, como beneficiário de dinheiro sujo. A chamada para a coluna 

estampou a capa do jornal sob o título “Baiano diz que pagou contas do filho de Lula”, como 

se observa na Figura!1. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Lauro Jardim foi chefe da sucursal do Rio da revista Veja de 1998 a 2015. 
93 JARDIM, Lauro. Delação explosiva. O Globo, 11 de outubro de 2015, p. 2. 
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Figura 1 - O Globo, 11/10/2015  Figura 2 – O Globo, 8/11/2015 

 

Posteriormente, soube-se, no entanto, que Baiano sequer havia citado Lula no 

depoimento. E, em coluna intitulada “correção”, Lauro Jardim pede desculpas a Lula e seus 

familiares. Como mostra a Figura 2, ainda que o erro tenha sido veiculado também na capa , 

não recebeu os mesmos espaço e destaque da primeira “denúncia” e seu título (“O Globo 

errou”) não chama atenção para o assunto em questão. Após quase um mês, não se pode 

medir o impacto que a falsa informação teve na imagem de Lula. 

Outra estratégia empregada pelo jornal foi a atribuição de pesos diferentes de acordo 

com o personagem citado. A apresentação das delações premiadas como fontes legítimas é 

um bom exemplo desse aspecto. 

 

O ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, antes de acertar a delação premiada 
com o Ministério Público, contou que, na gestão Fernando Henrique Cardoso, 
a compra da argentina Pérez Companc pela estatal gerou propinas de US$ 100 
milhões, distribuídos dentro do governo. Como tem acontecido na Lava-Jato, 
Cerveró precisa agora listar nomes de beneficiários, os contratos usados para 
gerar as propinas, apontar quais operadores financeiros, e assim por diante. 
Caso contrário, FH terá razão em dizer que cerveró quer apenas soprar fumaça 
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nos olhos da opinião pública, para tentar proteger o lulopetismo, que o 
remunerou regiamente.94 

 

À medida que avançam as investigações na Lava-Jato, com base nas delações 
premiadas, fatos se entrelaçam com histórias anteriores e surge o contorno do 
amplo projeto de tomada do poder no Estado e de desvio de dinheiro público 
para financiar a perpetuação do lulopetismo no Planalto.95 

 

A partir dos trechos acima, de editoriais publicados com apenas dois dias de diferença, é 

possível identificar como as delações podem ser apresentadas sob suspeita, quando se referem 

a Fernando Henrique Cardoso, ou de forma bem mais assertiva quando dizem respeito aos 

governos PT. 

Em outro momento, o juiz Sergio Moro divulgou gravações96 feitas pela Polícia 

Federal de conversa entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. Quando Moro pediu 

desculpas ao STF pela divulgação, o jornal (a exemplo de outros veículos),97 endossando as 

palavras do juiz, tratou o caso apenas como uma “polêmica”,98 quando se discutia, mais do 

que isso, sua ilegalidade, uma vez que a conversa entre Lula e Dilma grampeada e liberada 

por Moro foi gravada após o horário definido pela Justiça para interceptação. 

 

Seja como for, gravações legais de conversas telefônicas de Lula liberadas na 
noite de quarta pelo juiz Sérgio Moro implicariam de forma evidente o ex e a 
atual presidente em gestões para barrar a Lava-Jato, consideradas atos de 
obstrução da Justiça. Ficou estabelecido então que, para Dilma e Lula, vale 
mesmo tudo para se manterem no poder. 

Haverá desdobramentos judiciais, no Supremo, sobre se Moro poderia ter 
divulgado um diálogo de que participava alguém com foro privilegiado, a 
presidente Dilma. O juiz tem toda uma argumentação técnica, com base na 
Constituição, em favor da sua decisão de liberar os grampos. O Planalto 
discorda, e tudo será decidido no tribunal. Importa mais, porém, o conteúdo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Segundo passo. O Globo, 13 de janeiro de 2016, p. 6. 
95 Aparelhamento e fisiologismo sustentam a corrupção. O Globo, 15 de janeiro de 2016, p. 14. 
96 Na gravação, Dilma diz a Lula que estava enviando o termo de posse para que fosse usado “em caso de 
necessidade”.!
97 FALCÃO, Marcio. Sergio Moro pede desculpas ao STF pela polêmica com grampos de Lula. Folha de S. 
Paulo, 29 de março de 2016. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1755353-sergio-
moro-pede-desculpas-ao-stf-por-divulgar-grampos-de-lula-e-dilma.shtml>. 
98 SOUZA, André de & MARIZ, Renata. Moro pede desculpa por polêmica sobre grampo. O Globo, 30 de 
março de 2016, p. 9.!
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das gravações.99 

 

Logo em seguida, o ministro Gilmar Mendes, do STF, cita a gravação ao impedir Lula 

de assumir a Casa Civil,100 para a qual havia sido nomeado por Dilma horas antes de Moro 

divulgar seu grampo. 

Menos de duas semanas depois, no dia 29 de março de 2016, os maiores jornais 

brasileiros estamparam a campanha “impeachment já”, patrocinada pela FIESP e outras 

instituições, tanto nas versões impressas como nas digitais (ver figuras Figura!3, Figura!4 e 

Figura!5).  

 

 

Figura 3 – Jornal O Globo, 29/3/2016, p. 6-7. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Vale-tudo empurra Lula e Dilma para a ilegalidade. O Globo, 18 de março de 2016, p. 20.  
100 ALESSI, Gil. Sérgio Moro pede desculpas por “polêmica” de áudios de Lula e isenta Dilma. El País, 31 de 
março de 2016. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/30/politica/1459296826_155962.html>. 
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Figura 4 – Jornal Folha de SP, 29/3/2016, p. A4-A5. 

!

 

Figura 5 – Print screen do website de O Estado de SP, em 29/3/2016. 

!

Apesar da campanha ser publicidade paga (sem que menção à autoria aparecesse), não 

parece razoável crer que isso não tenha tornado o jornal menos equitativo e menos 

profissional. A ocasião nos autoriza a questionar se a publicidade pode ser o limite do serviço 

público supostamente desempenhado pela imprensa.  

Os exemplos citados acima apontam para apenas algumas das ocasiões em que a 

grande imprensa se posiciona no debate público de forma parcial e panfletária no cenário 

recente da política brasileira. Antes disso, as manifestações pró-impeachment já haviam sido 

favorecidas na cobertura da grande imprensa (BECKER et al., 2016). Mas não foi apenas a 

imprensa que se engajou nesse trajeto. A Rede Globo transmitiu toda votação ocorrida na 

Câmara pelo impeachment, enquanto a fala de defesa de Dilma no plenário do Senado não foi 
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veiculada – a programação normal não foi interrompida e o canal manteve a transmissão de 

um programa de culinária.101 O Jornal Nacional ampliou, desde a segunda eleição de Dilma, a 

ofensiva contra a então presidente, Lula e o PT que já ocorria desde 2005 e, junto com outros 

veículos, os culpou seletivamente pela crise econômica e pela corrupção (VAN DIJK, 2017; 

SOUZA, 2011).  

Diante desse quadro de instabilidade política e de clara tomada de posição pela grande 

mídia, pergunta-se: se havia a expectativa entre os pesquisadores de que, com a 

democratização política viria também a abertura da mídia, por que razão essa mídia não 

chegou ao lugar que deveria ter chegado? Como explicar o movimento que parece, ao 

contrário, ter sido de fechamento, de retrocesso na busca de uma atuação mais profissional e 

plural do jornalismo e de desenvolvimento, em vez disso, de uma atuação panfletária? 

Sugerimos neste ponto que diferentemente das suposições de que a mídia se abriria, ou se 

tornaria mais plural, equitativa, balanceada, o novo contexto histórico demonstra a atuação da 

imprensa, ao contrário, contra a democracia. Essa atuação não é, em nenhuma hipótese, nova. 

Mas foi reforçada e atualizada a partir do novo contexto latino-americano, embora 

negligenciada pela literatura. 

De modo geral, análises que abordam  a função da mídia focam em sua atuação pró-

democracia, a partir da qual são ressaltadas três ações principais: watchdog, gatekeeping e 

agenda-setting (WAISBORD, 2010; BOAS, 2013). No entanto, acadêmicos deram menos 

atenção à perspectiva de como a grande mídia pode atuar alternativamente como um 

obstáculo para a democracia (FONSECA, 2004; VAN DIJK, 2017; ALBUQUERQUE, 2017; 

ALBUQUERQUE & GAGLIARDI, 2017) e abordando, por exemplo, a partir de um viés 

predominantemente negativo e sistemático governos aos quais se opõe (LUPIEN, 2013; 

ARÊAS, 2015; GOLDSTEIN, 2014 e 2016; AZEVEDO, 2017; ALBUQUERQUE & 

GAGLIARDI, 2017) ou a possível influência da mídia nos processos eleitorais (BEZERRA & 

MUNDIM, 2011; MUNDIM, 2014).  Ainda assim, a atuação da mídia em episódios como a 

tentativa de deposição de Hugo Chávez, em 2002, é vista com frequência apenas como 

indicação de um novo padrão de conflito, entre líderes radicais e mídia privada (PORTO, 

2015), quando poderia ser interpretada, por outro lado, como indício de atuação 

antidemocrática dos conglomerados de mídia.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Intervozes. A fala de Dilma, a votação do impeachment e o mundo paralelo da mídia. Carta Capital, 
31/08/2016. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/a-fala-de-dilma-a-votacao-do-
impeachment-e-o-mundo-paralelo-da-midia>. 
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O próprio quadro recente de polarização política na América Latina vem sendo 

apresentado como uma consequência principalmente dos governos de líderes populistas 

(PORTO, 2015; BOAS, 2013), que estimulariam essa divisão. Diante disso, pergunta-se: e se 

esse cenário fosse visto também como uma consequência da atuação da grande mídia 

privada? Em outras palavras, qual é o papel da grande mídia nacional na polarização política 

atualmente?  

Essas perguntas não serão respondidas neste trabalho. Nesse tema, o ponto que 

queremos ressaltar é o fato de a polarização política ser apontada como razão para a 

realização de um jornalismo enviesado (PORTO, 2015) contribui para liberar a mídia da 

responsabilidade por essa escolha, uma vez que novamente fatores externos ao jornalismo são 

culpados. O foco com frequência se afasta da análise da responsabilidade da mídia em sua 

relação com a democracia, para recair nos fatores externos que atrapalhariam sua evolução. 

O desenvolvimento do jornalismo investigativo conforme descrito por Waisbord 

(2000), significou um passo importante na atuação da mídia. A nova onda de exposição 

consequente disso funcionou muitas vezes como um mecanismo de pressão contra a 

impunidade. A publicização de má conduta pelas organizações midiáticas ao promover a 

“punição simbólica” dos envolvidos foi apontada (PORTO, 2015) como uma consequência 

positiva dessa exposição para a democracia. No entanto, casos como o atual contexto político 

brasileiro indicam limites para essa atuação, uma vez que a publicização seletiva e enviesada 

tem sido adotada como ferramenta de combate político.  

Instrumentos da democracia têm sido empregados nem sempre para ampliá-la, mas 

por vezes para restringi-la às vontades das elites políticas tradicionais. O impeachment 

presidencial, por exemplo, saudado recentemente como uma forma de resolver crises políticas 

sem ameaçar a democracia (LLANOS & MARSTEINTREDET, 2010) foi, em casos recentes 

empregado para afastar governantes democraticamente eleitos com queda de aprovação em 

diversos países da América Latina (PEREZ-LIÑAN, 2007; MONTEIRO, 2018).102  

Por um lado, a virada à esquerda na América Latina demonstrou que o poder de 

influência da grande mídia de alguma forma mudou, se considerarmos, por exemplo, o caso 

brasileiro, em que o Partido dos Trabalhadores saiu vitorioso em quatro eleições presidenciais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Perez-Liñan (2007) aborda em seu livro seis processos de impeachment que ocorreram na América Latina 
entre 1992 e 2004 no Brasil (Fernando Collor), Venezuela (Carlos Andrés Pérez), Equador (Abdalá Bucaram) 
Colômbia (Ernesto Samper) e Paraguai (Raúl Cubas Grau; Luis González Macchi). Após 2004, ocorreram ainda 
outros no Brasil (Dilma Rousseff), Paraguai (Fernando Lugo) e Honduras (Manuel Zelaya).!
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mesmo enfrentando ampla oposição da grande mídia. 

(...) os meios massivos perdem seu poder eleitoral mas afetam intensamente a 

governabilidade ao impor agentes e escândalos, e atuar em benefício dos 

poderes estabelecidos. (BECERRA & MASTRINI, 2017, p. 10) 

 

Portanto, a capacidade de desestabilização política usada seletivamente, ainda que não 

seja uma novidade, é uma estratégia que se fortalece ainda que a capacidade de influenciar 

resultados eleitorais tenha se alterado. 

No que diz respeito ao que seriam os obstáculos responsáveis por impedir a mídia de 

cumprir sua potencial “missão democrática”, argumentamos que falta investir na discussão de 

aspectos estruturais que contribuem, por outro lado, para uma efetiva atuação antidemocrática 

da mídia no contexto recente. 

 

2.5.* *Imprensa*em*rede*na*América*Latina*
 

Várias são as formas de atuação da imprensa que podem, em vez de contribuir para a 

democracia, reforçar um modelo específico economicamente centrado (em vez de socialmente 

centrado), excludente, como pôr em suspeita o voto, o lugar do povo nas escolhas políticas, 

adotar estratégias – pesos diferentes, um olhar seletivo sobre o certo e o errado dependendo de 

sobre quem se fale, relativização da falta de provas, crítica repetitiva e sistemática– para o 

combate a outras forças políticas. Sobre as primeiras falamos no primeiro capítulo, ao abordar, 

por exemplo, como a imprensa retrata instrumentos da democracia previstos na Constituição, 

como referendos e plebiscitos especialmente em tempos de governos de esquerda. Sobre 

outras, condensadas em torno da adoção de crítica negativa sistemática no que diz respeito 

aos governos PT, falaremos no quarto capítulo.  

Neste tópico, abordamos como a imprensa se articulou para, mais uma vez, se 

contrapor aos governos eleitos na virada à esquerda e apresentar o seu argumento de que 

assim estaria defendendo a democracia. O trecho a seguir é, nesse sentido, emblemático: 

 

Viceja na América Latina uma fórmula maquiavélica que utiliza instrumentos 
democráticos para legitimar o autoritarismo demagógico e a hipertrofia do 
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Executivo. O paradigma é a Venezuela de Hugo Chávez, caudilho há dez anos 
no poder e que lá ficará enquanto o "povo" venezuelano permitir, pois cuidou 
de garantir "democraticamente" - via referendo - a reeleição indefinida, 
jogando no lixo a alternância. Além de Cuba, Chávez tem aliados fiéis nos 
governos de Bolívia, Equador e Nicarágua. 

O modelo é incompatível com a liberdade de imprensa. O venezuelano é o que 
mais longe foi na repressão à mídia, já tendo fechado uma grande rede de TV e 
mais de 30 emissoras de rádio. Este mês, abriu o sexto processo contra a rede 
Globovisión, ameaçada de fechamento. No Equador, o presidente Rafael 
Correa deverá enviar ao Congresso um projeto para regular o conteúdo dos 
meios de comunicação. Mês passado ele pediu o fechamento da TV 
Teleamazonas. Na Bolívia e na Nicarágua, Evo Morales e Daniel Ortega rezam 
pela mesma cartilha.  
O sufocamento da liberdade de imprensa no continente se estende, de forma 
também lamentável, à Argentina. Desde o mandato de Néstor Kirchner, a Casa 
Rosada é acusada de manipular a verba de publicidade oficial para cooptar 
veículos e punir os críticos, independentes. No governo de sua mulher Cristina 
Kirchner, a pressão se acirrou. O principal alvo é o grupo Clarín, que acaba de 
viver uma situação kafkaniana: um número estimado entre 150 e 200 fiscais da 
Receita Federal argentina deu uma inédita batida na sede da empresa, que o 
governo argentino alegou não ter sido autorizada. Mas, ao mesmo tempo, a 
Casa Rosada apressa a tramitação de um projeto que regula o setor de rádio e 
televisão - concebido para atingir diretamente o grupo Clarín.  
O Brasil tem sido vítima de outra forma de restrição à atuação da imprensa. 
São decisões de instâncias iniciais da Justiça, chamadas a opinar pelos 
supostos prejudicados, e que na prática constituem uma forma de censura, 
logo, um ato inconstitucional. “O Estado de S. Paulo”, por exemplo, foi 
obrigado a suspender a cobertura da operação Boi Barrica, da PF, que investiga 
uma teia de malfeitorias na família do presidente do Senado, José Sarney. 
Enquanto não houver nova decisão judicial, o jornal paulista continuará sob 
censura. E é surpreendente a demora no desfecho do caso. Não importa se o 
agente da coerção é o arbítrio chavista, os fiscais de Kirchner ou togas 
brasileiras. Há um cerco continental à liberdade de imprensa. Sem ela, outras 
são mais facilmente suprimidas.103  

!

Além de exemplificar como o voto popular e instrumentos há muito tempo 

constitucionais podem ser menosprezados, o trecho aponta para uma resolução: “O modelo é 

incompatível com a liberdade de imprensa”. Uma vez incompatível, segundo o jornal, com a 

liberdade de imprensa, seria incompatível com a democracia. Em outros momentos o mesmo 

argumento foi reforçado, sobre como a existência de regimes como os da “má esquerda” não 

poderiam coexistir com o bom funcionamento da imprensa. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Cerco à liberdade. O Globo, 12 de setembro de 2009, p. 6. 
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A simples existência de um regime como o chavista, com poder de influência 
em outros países – Bolívia, Equador e Nicarágua, os casos mais evidentes –, já 
seria capaz de criar dificuldades ao exercício do jornalismo na América 
Latina.104  

 

Esses trechos fazem parte de uma narrativa mais abrangente que caracterizou o modo 

do jornal reportar os governos da left turn, que destacava o cerco à imprensa por esses 

governos. Em vários momentos essa narrativa aparece muito claramente no jornal.!105!Em 

outros países da América Latina, essa narrativa também foi construída. Na Bolívia, em meio à 

transição do primeiro para o segundo governo de Evo Morales, reeleito em 2009, foi 

sancionada (8/10/2010) a Lei contra o racismo e toda forma de discriminação, cujo conteúdo 

prevê em um dos seus artigos (16) que “o meio de comunicação que [autorizasse] ou 

[publicasse] ideias racistas e discriminatórias [seria] passível de sanções econômicas e 

suspensão de licença de funcionamento, sujeitas a regulamentação”. Enquanto a lei tramitava 

no Congresso, jornalistas locais a ela se opunham argumentando que violava a livre expressão 

além de impor mecanismos de censura. No dia 7 de outubro, jornais bolivianos106 foram às 

bancas com capas iguais – estampando em suas primeiras páginas em branco a frase: “Não há 

democracia sem liberdade de expressão”.!

Mas a narrativa do cerco n’O Globo não diz respeito apenas à “má esquerda”, 

conforme o discutido no primeiro capítulo. 

 

Embora o Panamá não sofra com a violência contra jornalistas como outros 

países, a situação é preocupante por causa do cerco à liberdade de expressão e 

da falta de acesso à informação pública.107 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Cerco à liberdade. O Globo, 2 de abril de 2008, p. 6. 
105 1. Cerco à liberdade de expressão. O Globo, 9 de maio de 2010, p. 6;  

2. Cerco à liberdade. O Globo, 21 de junho de 2010, p. 6; 
3. Imprensa livre cercada no Equador. O Globo, 8 de julho de 2010, p. 6; 
4. Cerco à liberdade na América Latina. O Globo, 16 de outubro de 2012, p. 16; 
5. S/A. Com crise de papel, mais um jornal deixa de circular na Venezuela. O Globo [O Mundo], 29 de junho 

de 2016, p. 24; 
6. Cerco à liberdade [box de opinião]. O Globo [O Mundo], 31 de agosto de 2016, p. 29 [box de opinião]. 
7. Cerco [box de opinião]. O Globo [O Mundo], 4 de maio de 2012, p. 37. 

106 Por exemplo: La Prensa, El Día, Opinión, Los Tiempos, El Deber e El Diario. 
107 JIMENEZ, Diego F. Justiça argentina ordena divisão igualitária da publicidade oficial. O Globo [GDA], 12 
de fevereiro de 2014, p. 23.!
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  No que diz respeito ao Brasil, argumentava-se, por um lado, que a Justiça investia 

contra a liberdade de expressão.108 De outro lado, discussões, durante o segundo governo Lula, 

sobre regulação da mídia foram retratadas como ameaça integrante desse “cerco”. Um dos 

alvos foi a Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), realizada em abril de 2009, 

como resultado de uma articulação entre entidades da sociedade civil e a Comissão de 

Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. A conferência foi precedida por oficinas 

preparatórias realizadas nas 27 unidades da federação e envolvendo cerca de 30 mil pessoas 

de diversos segmentos,109 realizando um amplo debate público sobre as políticas do setor. A 

realização da conferência sofreu intensa resistência dos empresários do setor110 e o Globo 

argumentou que retratava um mecanismo para minorias agirem como se fossem maiorias.111  

Mais uma medida que gerou reação da mídia, também em 2009, foi o Decreto n° 

7.037, que instituiu, em 21 de dezembro daquele ano, o 3º Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH3). A Folha de São Paulo à época reproduziu o manifesto assinado por 

associações representativas dos meios de comunicação, que afirmavam a sua “perplexidade 

diante das ameaças à liberdade de expressão contidas no decreto”.112 Um dos tópicos das 

ações programáticas da diretriz 22 do PNDH3, que versava sobre a comunicação democrática 

e o acesso à informação com vistas a consolidar uma cultura em direitos humanos, definia a 

elaboração de “critérios de acompanhamento editorial a fim de criar um ranking nacional de 

veículos de comunicação comprometidos com os princípios de direitos humanos, assim como 

os que cometem violações”. O tópico d, que recomendava, ainda, que estados, Distrito 

Federal e municípios fomentassem a “criação e acessibilidade de Observatórios Sociais 

destinados a acompanhar a cobertura da mídia em direitos humanos”,113 gerou intensa 

oposição dos profissionais de comunicação sob a argumentação de que era uma tentativa de 

controle da mídia pelo estado. Acabou revogado por decreto menos de cinco meses depois.114 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Ver o já citado editorial: Cerco à liberdade. O Globo, 12 de setembro de 2009, p. 6, e outros exemplos: Cerco 
à liberdade. O Globo, 2 de abril de 2008, p. 6; Cerco à liberdade. O Globo, 3 de março de 2010, p. 6.  
109 Intervozes. Conferência Nacional de Comunicação: um marco para a democracia no Brasil. 7 de maio de 
2010. Disponível em: <http://intervozes.org.br/conferencia-nacional-de-comunicacao-um-marco-para-a-
democracia-no-brasil/>. 
110 Ver: Intervozes. Uma breve história da Confecom. 17 de dezembro de 2014. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/um-breve-historico-da-confecom-5500.html>. 
111 Cerco à liberdade. O Globo, 21 de junho de 2010, p. 6; 
112 Decreto ameaça liberdade, dizem jornais e TVs. Folha de S. Paulo, 9 de janeiro de 2010, p. A7. 
113 Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3. Disponível em: 
<http://www.pndh3.sdh.gov.br/portal/sistema/navegue-no-pndh3>. Consulta em 5/2/2018). 
114 O Decreto n° 7.177, de 12 de maio de 2010, revogou o item d mencionado.!
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Outro alvo consistiu no anteprojeto de regulação das mídias eletrônicas entregue à 

recém-eleita presidente Dilma em dezembro de 2010, pelo ministro da Comunicação do 

governo Lula, Franklin Martins, sendo em seguida arquivado pelo novo governo. A seguir 

encontram-se alguns exemplos de como O Globo abordou esses temas mobilizando a 

narrativa de um cerco à imprensa. 

Presente ao Fórum, o ministro Hélio Costa, das Comunicações, deixou clara 
sua discordância com dispositivos do 3º Plano Nacional de Direitos Humanos, 
do seu governo, propostos para subjugar a imprensa. Também no encontro, o 
deputado Antonio Palocci (PT-SP), ex-ministro de Lula, cotado para assumir 
cargo de primeira linha na campanha de Dilma Rousseff, concordou com Hélio 
Costa e defendeu a necessidade de os governos contarem com a ajuda de uma 
“atuação forte e democrática da imprensa”.  

Numa região onde se defende a coerção contra a imprensa em nome de um 
obscuro “controle social” –, tem importância e merece aplausos a posição do 
ministro e do deputado do PT. Mas como o governo é multifacetado, a guarda 
não pode ser abaixada na defesa das liberdades.115 

 

Outros aspectos regulatórios terão atenção total em sua gestão no ministério, 
segundo Paulo Bernardo. Por exemplo, a Lei de Comunicação da Presidência 
Franklin Martins, que é vista com desconfiança pela mídia e por vários setores 
da sociedade – que temem um excesso de regulação e um cerco à liberdade de 
imprensa.116 

 

A nova equipe pretende reabrir a discussão e até submeter à consulta pública a 
proposta, que prevê a regulamentação da mídia. O texto [Lei de Comunicação 
Eletrônica] provocou forte reação da sociedade civil organizada, que teme 
controle prévio dos meios de comunicação e um cerco à liberdade de 
imprensa.117 

 

A narrativa sobre o cerco à liberdade na América Latina parte especialmente da 

grande imprensa, sendo legitimada a partir de várias instituições. Aqui destacaremos duas em 

especial: a Sociedade Interamericana e o Grupo de Diários América. Essas duas instituições 

se destacam porque vêm propiciando a criação de uma rede no continente americano. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Cerco à liberdade. O Globo, 3 de março de 2010, p. 6.!
116 ALVAREZ, Regina & TAVARES, Mônica. Ministro defende limite a estrangeiro na rede. O Globo 
[Economia], 4 de janeiro de 2011, p. 22. 
117 BARBOSA, Flavia & TAVARES, Mônica. Projeto sobre mídia não deve ir para o Congresso. O Globo [O 
País], 7 de janeiro de 2011, p. 15. 
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Argumenta-se118 que ambos os grupos dão apoio a um projeto semelhante, que se opõe aos 

governos de esquerda que emergiram no século XXI com a left turn latino-americana, 

representando dois momentos de atuação política separados no tempo por ela. O primeiro 

compartilha a questão histórica das disputas inseridas no crescimento da influência norte-

americana no sul do continente até se configurar como um símbolo dela. O segundo, que 

assumiu ao longo do tempo uma função renovada de defesa dessa influência, já naturalizada 

frente ao choque causado pela emergência ampla de governos de esquerda na região.   

2.5.1$ $A$Sociedade$Interamericana$de$Imprensa$

!

A SIP tem suas origens no Primeiro Congresso Panamericano de Jornalistas realizado em 

Washington, em 1926, que reuniu profissionais de todas as Américas e no qual se falou sobre 

a criação se uma organização interamericana e permanente de profissionais da área. No 

entanto, uma nova reunião só foi realizada em 1942, na Cidade do México, organizada e 

financiada pelo governo do Distrito Federal mexicano, sob o título de Primeiro Congresso 

Nacional e Panamericano de Imprensa. No ano seguinte, a reunião foi realizada em Havana e 

embora tenha sido tumultuada, quando “discussões políticas irrelevantes deflagraram 

antagonismos pessoais” (GARDNER, 1967, p. 8), foi produzida a resolução que reorganizou 

o congresso de fato em uma associação, cujas despesas seriam supridas por cotas pagas pelos 

membros fundadores e por governos democráticos do continente. A reunião seguinte ocorreu 

em 1945, em Caracas, sob o título Terceiro Congresso Interamericano de Imprensa. No final 

deste mesmo ano, os EUA criaram uma ramificação da associação a que chamaram 

Associação Interamericana de Imprensa dos Estados Unidos. Em seguida, houve o quarto 

Congresso Panamericano de Imprensa, em 1946, em Bogotá. Nesta última ocasião, foi 

aprovada a criação do primeiro comitê permanente da associação, dedicado à liberdade de 

imprensa no hemisfério. O encontro seguinte foi postergado e só ocorreu em 1949, em Quito 

e Guayaquil. Mas foi na Sexta Conferência Panamericana de Imprensa, em 1950, em Nova 

York, que houve uma reorganização da associação, com a apresentação de uma constituição e 

passando os encontros a ocorrerem anualmente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Versão anterior deste trecho, produzida para a tese, foi publicada antes da data da defesa (GAGLIARDI, 
2017). 
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É notável a escassez de trabalhos sobre a SIP. A exceção é o trabalho monográfico de 

Mary Gardner, publicado em 1967.119 A delegação norte-americana ocupa o centro da 

narrativa da autora sobre as raízes da associação, que permaneceu até o final dos anos 1940 

como um organização mais latino-americana, com os encontros produzidos e realizados nos 

países latinos, embora com a participação dos norte-americanos. O momento-chave eleito por 

Gardner – a reorganização da associação em 1950 – nada mais parece ser do que o momento 

em que os EUA assumem a liderança da associação. A autora, então, não só exalta a 

organização da conferência de 1950 – precedida por “extensiva preparação”, pela primeira 

vez pensado com um sistema de tradução simultânea – como as mudanças marcadas pelo 

evento: os membros passaram a ser as publicações, cada uma representada por um delegado 

com direito a um voto, mas, em especial, o afastamento da associação com relação aos 

governos, que já não financiariam os encontros ou a própria SIP. Desde as primeiras reuniões 

esta era uma preocupação presente, posta por Gardner (1967) como uma demanda dos 

delegados norte-americanos.  

Também graças a essa reorganização da associação nos anos 1950, foi possível, 

segundo a autora, dar “passos em direção a um jornalismo melhor” no continente no que se 

refere, entre outros aspectos, à ética. Gardner ressalta que práticas antiéticas como subsídios 

de governos a jornais e suborno a jornalistas, eram comuns por todo o continente, mas seriam 

mais comuns e mais toleradas na América Latina. Na visão da autora, a liderança dos 

delegados norte-americanos não só profissionaliza os encontros, como moraliza a SIP, em 

primeiro lugar afastando toda atividade relacionada a ela das mãos dos governos federais. Ao 

fazer isso, estabelece um parâmetro moral a partir do qual os jornalistas e o jornalismo 

deveriam se portar ao longo do continente. Contribui, portanto, para a visão de que o contato 

com o governo deslegitima e desmoraliza a associação, considerando-se o nível internacional, 

e a própria atuação dos jornalistas nacionalmente, uma vez que apresenta alianças como um 

vício que por ser majoritariamente latino-americano, subordina a parte sul do continente à 

necessidade de um “processo civilizador”. Cabe lembrar, contudo, que mesmo os jornalistas 

norte-americanos, ainda que desde o início de sua missão para exportar o modelo jornalístico 

dos Estados Unidos, criticassem alianças entre imprensa e governo, em sua própria cruzada 

não puderam prescindir disso. Conforme Blanchard (1986), após a Segunda Guerra os líderes 

das associações de imprensa do país reconheceram que para que sua campanha de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Há também o livro de Albino Gómez (1999) que, no entanto, oferece mais uma reunião de depoimentos do 
que uma análise histórica. 



! 71!

internacionalização obtivesse sucesso, seria necessária uma cooperação ativa com o governo 

norte-americano, que não foi livre de tensões de ambos os lados, também tradicionalmente 

adversários. A cooperação foi levada a cabo de forma muito cuidadosa, com a clara 

expectativa por parte dos agentes da imprensa de que, após ajudar com acordos internacionais 

que facilitassem a sua entrada, o governo se retirasse do campo. Desde o início, portanto, 

ficava claro que o seu papel era limitado.  

No sentido de desencorajar veementemente qualquer aliança mais profunda entre 

imprensa e governos, a influência norte-americana adentrou o campo na América Latina. A 

partir desse parâmetro fundador, a SIP tem atuado, realizando uma assembleia geral anual 

cuja localização se reveza – uma na América Latina e uma na Ibero-América – e uma reunião 

de meio de ano. Nesses encontros discute-se a situação da imprensa nos países membros e são 

produzidos relatórios cujos resultados são muitas vezes repercutidos nos jornais, constituintes 

da SIP e responsáveis pela legitimação de seu lugar de fala, sua autoridade. Ao longo dos 

anos, a associação também oferece cursos, palestras, workshops, bolsas de estudo e prêmios 

de jornalismo, produz publicações e sempre que considera necessário emite comunicados 

sobre acontecimentos extraordinários. Grande parte dos relatórios produzidos nas assembleias 

gerais e desses comunicados são atestados de preocupação ou condenação de atos 

considerados ameaças à liberdade de imprensa. Esta se tornou a bandeira fundamental da SIP. 

Assim, afastar o jornalismo do governo e defender a liberdade de imprensa foram objetivos 

perseguidos pela instituição.  

O mais importante aqui é entender a SIP como um órgão fundador desse determinado 

referencial de jornalismo e da relação entre jornalismo e governo. Reunida desde 1926, 

embora criada formalmente, em 1946, no espírito da estruturação da Guerra Fria, a instituição 

teve um papel fundamental em etiquetar as democracias e as não-democracias continentais. 

Outro ponto a se destacar é que a SIP pode ser vista como a gênese da vontade de um 

movimento coordenado de alcance internacional na imprensa. Lugar que seria assumido em 

outro momento pelo Grupo de Diários América. A SIP, antes do GDA, internacionalizou a 

agenda “da ameaça” ao jornalismo e foi a sua precursora. Atualmente, o GDA é composto por 

jornais que são, em sua totalidade, membros da SIP, e é uma instituição responsável por 

continuar reafirmando a legitimidade e o lugar da SIP no interior de uma rede.  

A SIP é reconhecida por sua importância fundadora na formação de um grupo de 

intercâmbio no continente e reúne atualmente cerca de 1.300 publicações. Adquiriu respeito 
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ao internacionalizar e reafirmar a bandeira da liberdade de imprensa. No entanto, ao longo do 

tempo, passou a ser uma presença tradicional, que tem funcionado como uma caixa de 

ressonância dos jornais que a compõem. Nas últimas décadas têm produzido especialmente 

informes e comunicados passivos, funcionando como um mecanismo de pressão. O GDA se 

difere dela por ter assumido a função de produzir agenda; constitui-se não só num espaço de 

intercâmbio de alertas. A fundação da SIP ocorreu num contexto maior de definição do lugar 

da América Latina, assim como a constituição do GDA ocorreu num contexto de redefinição 

desse lugar. 

 

2.5.2.$ O$Grupo$de$Diários$América$

!

Assim como no caso da SIP, praticamente não há trabalhos acadêmicos publicados sobre o 

Grupo de Diários América. A exceção é o livro de Marcos Santuario (2002), resultado de sua 

dissertação de mestrado, que, no entanto, não problematiza o grupo como um agente político, 

talvez por ter sido escrito em uma fase muito inicial do movimento de virada à esquerda no 

continente. Em vez disso, o GDA é adotado pelo autor como um estudo de caso para se 

pensar a globalização da comunicação na América Latina. Ainda que a criação do GDA se 

justifique num primeiro momento por razões  econômicas, não se pode ignorar as mudanças 

que atingiram o papel do grupo em um contexto social e político novo nas últimas duas 

décadas. 

O GDA foi criado no dia 14 de abril de 1991 (SANTUARIO, 2006), em Miami, 

reunindo inicialmente cinco jornais latino-americanos: La Nación (Argentina), El Tiempo 

(Colômbia), El Mercurio (Chile), El Comercio (Equador) e El Comercio (Peru). No início do 

ano seguinte, uma matéria no jornal colombiano explicava que o consórcio havia sido criado 

com o objetivo de desenvolver projetos jornalísticos conjuntos para enriquecer o intercâmbio 

de ideias e informações entre essas nações e oferecer um serviço jornalístico mais 

completo.120 Pouco se sabe sobre a dinâmica profissional interna do grupo. Em matéria de 

1994, O Globo dava pistas sobre o funcionamento: a cada dia um coordenador de cada jornal 

selecionava três informações principais em política, economia e cultura e as transmitia via 

satélite para um servidor em Miami, em que uma caixa postal permitia o acesso aos outros 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120  “Nace el Grupo de Diarios América”, El Tiempo, 29/3/1992. Disponível em: 
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-78929>. Acesso em 10/12/2014. 



! 73!

coordenadores, que escolhiam (textos, mapas, gráficos) o que desejassem reproduzir.121 

Atualmente o grupo ainda funciona a partir do intercâmbio de conteúdo entre as salas de 

redação por meio de uma plataforma digital, e produz reportagens especiais em conjunto com 

um calendário editorial que é revisado a cada seis meses. São organizadas coberturas e 

entrevistas coletivas e são desenvolvidos seminários e oficinas de capacitação jornalística 

para as suas redações.122 Há uma reunião anual e a direção do grupo é escolhida por rodízio, 

sendo sempre ocupada pelo diretor de um dos jornais membros. 

Composto hoje por 11 jornais – La Nacion (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio 

(Chile), El Tiempo (Colômbia), La Nación (Costa Rica), El Comercio (Equador), El 

Universal (México), El Comercio (Peru), El Nuevo Dia (Porto Rico), El Pais (Uruguai) e El 

Nacional (Venezuela) –, o grupo se define, em seu portal, como a sociedade dos periódicos 

“de maior tradição e prestígio da região Sul da América”, “líderes e de máxima credibilidade 

em onze países da América, unidos por um mesmo espírito e compromisso”.123 Enquanto o 

consórcio requer para si a missão social de criar “uma grande rede de interação e confiança 

para fazer da América Latina um continente cada dia mais próspero, mais informado e mais 

humano”, estabelece três objetivos principais: “entregar um serviço ágil e eficaz a anunciantes 

que desejem publicações em mais de um [desses] países, fortalecer o intercâmbio de 

conteúdos jornalísticos e editoriais, consolidando o GDA como a melhor fonte de informação 

sobre a América Latina” e, finalmente, “velar pela liberdade e independência expressas na 

linha editorial e manter a liderança e a credibilidade entre os leitores”. Em outro momento, o 

grupo se define como o “instrumento mais importantes para conhecer a atualidade da América 

Latina”.124 O consórcio de jornais justifica sua criação, a partir de razões financeiras – o 

comércio de espaço simultâneo em vários jornais como proposta atraente para anunciantes 

que têm a América Latina como alvo. Contudo, ao requerer para si as funções de porta-voz do 

que seria a América Latina, de ser o reflexo confiável da opinião pública e ao se observar a 

atuação dos jornais que o compõem nas últimas duas décadas, o GDA abre espaço para que se 

identifique claramente a existência de um projeto político que define a região e fala por ela. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 “A notícia no ano 2000”, O Globo, 5/12/1994, p. 3. 
122 Informações prestados por e-mail (30/7/2012 a 9/8/2012) à autora por Lyng-Hou Ramirez, diretora de 
conteúdo do GDA desde 2002. 
123  “Quiénes Somos”. Disponível em: <http://www.gda.com/Quienes_Somos/index.php>. Acesso em: 
07/04/2013. 
124 “Serviços informativos do GDA”. Disponível em: <www.gda.com>. Acesso em 10/6/2012. 
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Em dezembro de 1994, data de divulgação do ingresso do jornal O Globo – que seria 

recebido formalmente pelo diretório do GDA em março do ano seguinte –, o grupo era 

formado por mais nove jornais, entre o quais o Zero Hora de Porto Alegre, o que fez com que 

o Brasil fosse o único país com duas empresas integrantes até 2005, quando o jornal gaúcho 

deixou o grupo.125 Esse quadro foi dinâmico, contou com o ingresso do El Nacional 

(Venezuela) em 1993, com El Universal (México) em 1999 e assim por diante. O crescimento 

fez com que o grupo estabelecesse sua sede física em Miami,126 em 1999.127  

Para que se possa ter uma visão geral acerca do conteúdo produzido pelo GDA, que 

contribua para a identificação da redefiniçao do seu papel com a virada à esquerda na 

América Latina, o jornal O Globo será adotado como exemplo. Através da ferramenta Acervo 

(para assinantes), no site do jornal, é possível buscar o exato nome do grupo. Embora isso não 

permita, num primeiro momento, diferenciar quando são matérias produzidas pelo GDA, 

sobre o GDA ou que mencionam o grupo, fornece pistas interessantes em escala um pouco 

maior. Sabe-se que são excepcionais as matérias especificamente sobre o grupo e que, entre as 

possibilidades, as menções motivadas por matérias produzidas pelo grupo são muito mais 

frequentes. Tendo essas considerações em mente, entre 1994128 e dezembro de 2017, foram 

publicadas cerca de 970 páginas com menções ao grupo, distribuídas, por décadas, conforme 

a Figura!6. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Parece ser este o único caso em que um membro deixou o grupo. Por e-mail (14/1/2014), Francini Ledur, 
coordenadora do Núcleo RBS de Divulgação, informou-me que a parceria se encerrou porque após algum tempo 
de operação, pela avaliação do jornal, “os custos de manutenção se tornaram mais altos do que as receitas 
obtidas, e do ponto de vista editorial, houve muito pouco uso do material produzido pelo GDA em função do 
enfoque local ou da busca de exclusividade” que, segundo Ledur, “caracteriza os veículos da RBS”.  
126!A escolha dessa cidade, por si só, é relevante, uma vez que o GDA é composto exclusivamente por veículos 
latino-americanos. Miami não é apenas um núcleo financeiro internacional, cuja escolha se justificaria por uma 
questão de “negócios”. Historicamente, a cidade tem recebido imigrantes de vários países latino-americanos, 
especialmente cubanos descontentes com o governo Fidel Castro, instalado com a Revolução Cubana de 1959. 
Ao longo das últimas décadas, mais do que um destino de latinos em busca de melhores condições de vida, 
Miami tem se tornado um ponto de encontro e de referência de setores das direitas latino-americanas 
descontentes com os rumos políticos tomados por seus países. Além de um ponto de reunião desses setores da 
sociedade civil em geral, a cidade abriga tanto a SIP, quanto o GDA, instalados a poucos quarteirões de distância 
um do outro. Alguns jornalistas latino-americanos, envolvidos em tensões diretas com presidentes de esquerda se 
dirigiram a Miami, como Emilio Palacio, processado pelo presidente Rafael Correa no Equador, e o venezuelano 
Nelson Bocaranda, que, a partir dos EUA, produzia conteúdo para um programa de rádio. A Radio Caracas 
Televisión (RCTV) instalou em Miami seu canal internacional a cabo após perder a concessão do canal aberto na 
Venezuela em 2007.!
127 Foi também instalado, posteriormente, um bureau de imprensa, em Washington, em 2003. 
128 A partir de dezembro de 1994, quando O Globo ingressou no grupo. 
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Figura 6 - Distribuição de páginas com matérias do GDA em O Globo 

 

 Na década de 2000, a presença do GDA cresce exponencialmente no jornal e 

destacadamente a partir de 2005. Neste ano, João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo 

Globo, assume a presidência do GDA. Em 2015 esse fluxo cai e assim se mantém – nesse ano, 

o representante d’O Globo deixou a presidência do grupo, que foi assumida pelo El Nuevo 

Día, de Porto Rico. 

Em 2004 o grupo encerrou a publicação do suplemento Pulso Latino-Americano,129 

lançado em dezembro de 2000 pelo GDA e que aparecia em todos os seus onze jornais. Não 

há informação disponível sobre a razão de sua suspensão. Desde então, o grupo cria produtos 

diversos ao longo de cada ano. Desse momento em diante (Figura!6), o grupo passa a ter uma 

presença muito mais efetiva, refletida em sua aparição no jornal. 

O Pulso Latino-Americano começou a ser publicado em fevereiro de 1995 como uma 

seção que ocupava uma página no final da editoria de Economia, permanecendo nela 

enquanto existiu. Em um levantamento feito no acervo online do jornal, encontramos 46 

edições do Pulso de 24 de fevereiro de 1995 a 31 de março de 2004. Foi uma seção eventual 

até 2001, quando passou a ser mensal, e tornou-se um caderno específico de cerca de 12 

páginas por alguns meses, embora ainda classificado como “Economia” na plataforma online. 

Em outubro, voltou a ocupar uma página colada à seção de economia até meados de 2002 e 

duas páginas dali em diante, até sua última edição. Durante sua existência, as temáticas 

abordadas no Pulso eram, de fato, vinculadas à economia – negócios, índices econômicos, 

controle de inflação, dolarização.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Enquanto Lyng-Hou Ramirez, editora de conteúdo do GDA, nos informou por e-mail (30/7/2012) que o 
suplemento deixou de ser publicado em 2005, encontramos o mesmo publicado até março de 2004 no acervo 
online do Jornal O Globo.  
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 Como já mencionado, após o Pulso ter fim, o volume de material produzido pelo GDA 

cresce consideravelmente. Diante disso, caberia perguntar o que explicaria isso. Um 

suplemento que, ainda que tenha durado 10 anos, é pouco lembrado atualmente, e que chegou 

a ser um caderno de 12 páginas, tendo sido em pouco tempo reduzido novamente a duas não 

parece ter dado certo. Talvez por isso tenha sido encerrado. No entanto, foi após o seu fim que 

o GDA se transformou em um polo mais assíduo de produção de material. O que mudou?   

Desde 2005, o material produzido pelo GDA ficou mais difícil de identificar por  não 

ter periodicidade ou espaço certos no jornal. Contudo, as buscas pelo nome do grupo no 

acervo online, que levam às matérias assinadas pela instituição, permitem tecer algumas 

considerações. A economia não se apresenta mais como temática majoritária. Em vez disso, a 

política desponta. Os presidentes latino-americanos não eram assuntos relevante no Pulso 

Latino-Americano, mas passam a ser abordados especificamente nas matérias pós-2005. O 

tema liberdade de expressão passou a ser central, quando antes, não havia sido sequer 

mencionado. O quadro que se apresenta indica duas atuações razoavelmente claras do GDA: 

com o Pulso, a defesa de um Estado neoliberal; e, no pós-Pulso, um projeto de resistência aos 

governos da virada à esquerda na América Latina – especificamente os da suposta “má” 

esquerda.  

Na segunda metade da década de 2000, a tensão entre a imprensa e governos da Left 

Turn na América Latina se agravou. Especialmente a partir de 2002, com a crise na 

Venezuela que levou à deposição do presidente Hugo Chávez por dois dias e que foi chamada 

por ele de “golpe midiático”. Dois anos depois, Chávez aprovou a Lei de Responsabilidade 

Social de Rádio e Televisão (Lei Resorte) fazendo referência aos acontecimentos de 2002. 

Recebeu intensa oposição da mídia não só na Venezuela. Em dezembro de 2006, o mesmo 

presidente anunciou, em discurso de rotina, que não seria renovada a concessão pública da 

Radio Caracas Televisión (RCTV). Embora pouco depois a emissora tenha continuado a 

funcionar como um canal a cabo, a reação foi intensa e duradoura.  

Em abril do ano seguinte, o ministro venezuelano Willian Lara acusou o GDA de 

preparar uma conspiração contra o governo da Venezuela.130 De acordo com ele: 

 

(…) el Grupo de Diarios de América, una organización de Capitalistas del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 “Gobierno de Chávez acusa al GDA de conspirar en su contra”, El Tiempo, 24/4/2007. Disponível em: 
<http://blog.gda.com/2007/04/en-una-columna-publicada-por-el-diario.html>. Acesso em 10/11/2014. 
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Continente Americano, en la cual convergen medios de comunicación de 
prensa de Venezuela y de otros países de América Latina y del Caribe ha 
articulado la publicación de reportajes en medios impresos que van a hacer 
luego reproducidos en versión de televisión y radio entorno a medias 
verdades y ha grandes mentiras sobre la realidad venezolana.131 

 

Em resposta ao pronunciamento do ministro, um jornal do grupo – El Mercurio – 

defendia, em seu editorial, que: 

 

[el Grupo de Diarios de América] ha actuado invariablemente en defensa de 
la libertad de expresión – para citar sólo algunos ejemplos, en abril de 1992, 
contra la censura en Perú; en noviembre de 1994, respecto de Reforma de 
México; en junio de 1997, de La Nación de Buenos Aires – y seguirá 
haciéndolo.132 

 

Ambos os pronunciamentos ocorreram em 2007, nesse mesmo contexto da não 

renovação da concessão pública RCTV pelo governo Hugo Chávez, que justificou a medida 

alegando o papel ativo desempenhado pela emissora na tentativa de golpe de 2002. De um 

lado, um ministro do governo venezuelano critica, com tom de denúncia, a atuação do GDA, 

considerando-a como uma estratégia para atingir internacionalmente a imagem do governo 

Chávez. De outro lado, o próprio GDA justifica o seu papel como o de defensor da liberdade 

de expressão na América Latina e ratifica essa posição – recusando, portanto, que estivesse 

fazendo críticas de caráter pessoal, e assumindo uma atuação concertada em defesa do que 

julga ser a liberdade de expressão no continente. Este aspecto torna o GDA particularmente 

importante no contexto atual: o fato de propiciar a criação de uma rede em defesa de 

determinados valores na América Latina, cujo ápice é alcançado concomitantemente ao 

desenvolvimento da virada à esquerda nas últimas duas décadas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Fala de William Lara, então ministro do Poder Popular para a Comunicação e a Informação da Venezuela, em 
21 de abril de 2007. Ministro William Lara denuncia campaña mediática contra gobierno venezolano. 
Disponível em: <http://www.rnv.gob.ve/index.php/ministro-willian-lara-denuncia-campaa-meditica-contra-
gobierno-venezolano>. Acesso em 17 de dezembro de 2014. 
132 Trecho do editorial do jornal chileno El Mercurio, em resposta às afirmações do ministro venezuelano 
William Lara, reproduzido na coluna Breves Políticos do jornal mexicano El Universal, em 25 de abril de 2007. 
Disponível em: <http://www.eluniversal.com/2007/04/25/pol_art_breves-politicos_263719>. Acesso em 17 de 
dezembro de 2014. 
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Dias depois, em maio, mês em que teve fim a concessão do canal, o grupo publicou 

um grande especial, com material produzido por todos os seus jornais, e cuja primeira matéria 

se intitulou Así se extiende el chavismo por latinoamérica,133  criticando o presidente, o 

chavismo e a forma como influencia outros governos de esquerda da região.  

As divergências entre a mídia e o governo Chávez são, contudo, mais antigas do que 

isso. Há indícios de que apenas após os primeiros anos de seu governo a mídia venezuelana 

passou à oposição ferrenha, substituindo o consenso pelo confronto. Para Jairo Lugo-Ocando 

e Juan Romero, em meados de 1996, no momento em que Chávez foi capaz de construir seu 

caminho eleitoral, “El Nacional, Venevisión e, parcialmente, Televén ofereceram a ele o seu 

suporte, que se tornou um elemento crucial no seu sucesso eleitoral de 1998”,134 enquanto El 

Universal, RCTV e Globovisión deram suporte – também veladamente – ao candidato rival, 

Henrique Salas Romer (LUGO-OCANDO & ROMERO, 2003). De acordo com os autores, 

esse posicionamento velado pode ser observado, a partir desse contexto, quando após a 

eleição de 1998, Carmen Ramia, esposa de Miguel Henrique Otero, um dos proprietários do 

jornal El Nacional, foi apontada diretora da Oficina Central de Información, que tem o status 

de um Ministério da Informação. Além dela, Alfred Peña, jornalista e ex-diretor do mesmo 

periódico, foi nomeado Secretário da Presidência, enquanto, Jose Vicente Rangel, que era 

ligado à Televén, onde mantinha um programa, foi apontado Ministro de Relações Exteriores 

(LUGO-OCANDO & ROMERO, 2003). Entre as diferentes razões mencionadas pelos 

autores para o “divórcio” entre esses meios e Chávez, estão a retirada de Carmen Ramia da 

Oficina e a pressão sobre a mídia motivada pelo confronto do presidente com organizações 

empresariais centrais, entre as quais a Federação Venezuelana de Câmaras de Comércio 

(Fedecâmaras),135 que eram também os principais anunciantes fora do governo. 

Outro momento-chave no “divórcio” foi quando, em 1999, Chávez aprovou uma nova 

constituição que garantia a propriedade e a iniciativa privada, mas reservando para o Estado a 

atividade petroleira e outras indústrias, serviços e bens de interesse público e caráter 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 Publicada em 19 de maio de 2007, a primeira matéria do especial foi intitulada Así se extiende el chavismo 
por Latinoamérica advertia que o material era “una exploración, con pluralidad e independencia de la realidad 
de nuestro continente. Se trata de un esfuerzo conjunto de los 11 periódicos del Grupo que se publica hoy, 
simultáneamente, en 11 países”. Disponível no Blog do GDA, acessado a partir da página do grupo: 
<http://blog.gda.com/search?updated-min=2007-01-01T00:00:00-05:00&updated-max=2008-01-01T00:00:00-
05:00&max-results=4>. Acesso em 17 de dezembro de 2014. 
134 Tradução minha. 
135 Além da Fedecâmaras, Lugo e Romero (2003) citam: Fedenaga [Federacion Nacional de Ganaderos de 
Venezuela], Consecomercio [Consejo Nacional del Comercio y los Servicios] e Conindustria [Confederación 
Venezolana de Industriales]. Cabe lembrar que foi o presidente da Fedecâmaras, Pedro Carmona, o empossado 
na presidência, no lugar de Hugo Chávez, durante a tentativa de golpe de Estado ocorrida no país em 2002. 
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estratégico (LANDER, 2007: 69). Para Lander, a Carta estava na contramão das tendências 

neoliberais dominantes em todo o continente naquele momento e “não só reafirmava, mas 

aprofundava uma ampla gama de direitos sociais, econômicos e culturais”, além de 

estabelecer “de forma taxativa a obrigação que tem o Estado de garantir o direito universal e 

gratuito de todos os seus cidadãos à educação, saúde e segurança social”136 (LANDER, 2007: 

71). Esse quadro contribuiria, posteriormente, para o conflito com grandes organizações 

empresariais. 

Em 2002, mesmo antes da tentativa de golpe, pode-se citar o episódio de 7 de janeiro 

de 2002, quando partidários de Chávez foram para as portas da sede do jornal El Nacional, 

que integra o GDA – depois de o presidente ter criticado o periódico em seu programa de 

rádio –, e impediram o acesso de seus funcionários até a intervenção da força policial 

(CAÑIZALEZ, 2002: 16). Mas, a partir dos acontecimentos de abril, Chávez passou a adotar 

mais profundamente um discurso de confronto direto com a mídia, acusando-a, inclusive, da 

tentativa de golpe que sofreu – a que o próprio chamou de “golpe de mídia” –, e a política 

comunicacional assumiu posição estratégica em seu governo (SIMIONI, 2007). 

A Venezuela é, portanto, um caso emblemático. Além de ter sido o país onde a Left 

Turn foi inaugurada, com a primeira posse de Chávez em 1999, o chavismo se tornou um 

parâmetro para falar e avaliar o movimento no resto do continente. Mas, de fato, não foi 

apenas lá que esse tipo de conflito ocorreu. Na Argentina, já é conhecido o embate entre o 

Grupo Clarín e a presidente Cristina Kirchner. Como em boa parte dos outros países latino-

americanos, a quebra entre governo e mídia na Argentina foi gradativa. O presidente Néstor 

Kirchner, que antecedeu Cristina no posto, era considerado próximo do Grupo Clarín. Em 

2003, antes de alterar a Lei 22.285, que removia o pré-requisito da condição comercial para a 

candidatura a uma frequência, o presidente aprovou decreto que prolongava 

incondicionalmente por 10 anos as licenças. Em 2004, quando uma coalizão de rádios 

comunitárias levantou pontos de discussão sobre a democratização da comunicação, Néstor 

não levou à frente a discussão. Naquele momento o Grupo Clarín estava com o presidente e 

dava suporte às políticas de seu governo (MAUERSBERGER, 2012). Em 2008, Cristina, já 

em seu governo, convidou a coalizão a reapresentar seus pontos e declarou o seu interesse em 

uma nova lei de comunicação, chamando ao debate todos os interessados. Em sua gestão, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 Tradução minha. 
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consequentemente, teve início um embate mais amplo e radicalizado com a mídia 

(KITZBERGER, 2009).  

Em 2009 foi sancionada a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, conhecida 

como Lei de Meios, que substituiu a Lei nº 22.285, de radiodifusão, que havia sido 

promulgada em 1980 pelo general Jorge Videla, durante a ditadura militar. Os objetivos 

declarados da nova lei foram: garantir o direito à informação, limitar a formação de 

monopólio, fomentar a diversidade e incentivar a produção local. Foi aprovada após intenso 

debate público, em que houve 24 fóruns de discussão, que contaram com a intervenção de 

organizações sociais, associações representativas do setor audiovisual, empresas de 

comunicação, sindicatos, cooperativas, autoridades e cidadãos interessados no tema, e 

audiências públicas, organizadas pelo Congresso argentino, nas quais participaram 

especialistas, intelectuais e personalidades da área, além de todos os blocos parlamentares. 

Após batalhas judiciais, ao contrário do que pleiteava o Grupo Clarín, a lei foi considerada 

constitucional pela Suprema Corte da Argentina. Apresentada frequentemente pela mídia 

como um dispositivo “polêmico” criado para que o governo federal atingisse o Grupo Clarín, 

a lei foi interpretada por outros personagens como o reconhecimento de históricas 

reinvindicações de movimentos sociais do país. Frank de La Rue, relator da Organização das 

Nações Unidas para Liberdade de Opinião e de Expressão, por exemplo, afirmou considerar a 

lei um modelo para todo o continente. Em 2014, o Clarín apresentou um plano de 

reestruturação e divisão do grupo para atender às prerrogativas do novo dispositivo. 

O Equador é outro exemplo claro dessas conturbadas relações entre o presidente 

Rafael Correa e os meios, caracterizada por ele como “uma batalha”.137 Em 2010, os 

jornalistas Juan Carlos Calderón e Christian Zurita publicaram um livro, El gran Hermano, 

sobre contratos que teriam supostamente beneficiado o irmão mais velho do presidente, 

Fabricio. Em decorrência disso, ambos foram processados pelo presidente, que ganhou a 

causa. Em 2011, o texto de Emilio Palacio intitulado No a las mentiras,138 publicado em sua 

coluna no jornal El Universo, motivou um processo movido pelo presidente contra o colunista 

e três executivos do jornal. Após vencer a batalha judicial, Correa perdoou os quatro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 NEUMAN, Willliam. “In ‘battle’ with media, a new tactic in Ecuador”, The New York Times, 13/3/2013, p. 
A10 (L). 
138 No texto, o jornalista acusava Correa de ordenar que o Exército abrisse fogo contra civis durante uma revolta 
policial em 30 de setembro de 2010. 
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envolvidos. Em 2013 entrou em vigor no Equador a Lei Orgânica de Comunicação após a 

aprovação parlamentar e a ratificação presidencial. 

Mesmo em outros países em que essas tensões são menos intensas, não caracterizando 

uma ruptura, como no Brasil e no Uruguai, houve declarações diretas. No final do segundo 

governo de Lula da Silva, em setembro de 2010, o filho da então ministra-chefe, da Casa 

Civil, Erenice Guerra, foi acusado de tráfico de influência para beneficiar sua empresa. Em 

ano eleitoral, o caso se transformou rapidamente em escândalo, e o posicionamento da 

imprensa foi entendido pelo então presidente Lula como uma investida de oposição ao seu 

governo e a sua candidata, Dilma Rousseff, que havia deixado a chefia daquele mesmo 

ministério e desde julho estava em campanha visando às eleições presidenciais. No mesmo 

mês (16/9), Lula, em cerimônia de inauguração de um trecho ferroviário em Tocantins, fez 

críticas à mídia, ressaltando, no entanto, que a liberdade de imprensa era “sagrada”. Dias 

depois, afirmou que os jornais deveriam declarar de quem são partidários.139  Durante a 

semana que se seguiu, matérias diárias n’O Globo comentaram o caso e cobriram as reações 

geradas pela fala de Lula. Declarações de tensão como essa, aconteceram em outros 

momentos durante os governos petistas. Às vésperas da eleição de 2014, a presidente Dilma 

Rousseff repudiou, em vídeo divulgado por sua assessoria, matéria publicada pela revista 

Veja em que seu nome era, sem a apresentação de provas, vinculado ao esquema de corrupção 

na Petrobras que era investigado. Ao contrário da Venezuela e do Equador, essa relação 

conflitante não foi tão exaltada, e nem Lula nem Dilma deram prosseguimento a propostas 

sobre a regulação da mídia.  

No Uruguai, onde o clima também é mais brando, o Legislativo aprovou, no final de 

2014, a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual proposta pelo governo Pepe Mujica. 

Alguns dos objetivos da lei são fomentar o conteúdo nacional e evitar a concentração, 

dificultando, por exemplo, o acesso de conglomerados internacionais. Sobre isso, Mujica, que 

tem gozado de boa aprovação internacional, afirmou: “A pior ameaça que podemos ter é a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Conforme Lula, em fala reproduzida pelo jornal O Globo, 19 de setembro de 2010, p.4: “– Não vamos 
derrotar apenas nossos adversários tucanos. Vamos derrotar alguns jornais e revistas, que se comportam como se 
fossem um partido político e não têm coragem de dizer que são um partido político, que têm candidato e não têm 
coragem de dizer que têm candidato, que não são democratas e pensam que são democratas”. 
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vinda de alguém de fora, ou por baixo, ou por cima, e termine se apropriando. Para ser mais 

claro: eu não quero que o Clarín ou a Globo sejam donos das comunicações no Uruguai”.140 

Depois desses e outros acontecimentos em tantos países latino-americanos, o GDA 

intensificou a publicação de diversos conteúdos sobre o que considerava ameaças à liberdade 

de imprensa na região, entre os quais um especial intitulado Cerco à mídia independente na 

América Latina141 em 2009, Autoritarismo, la nueva mordaza de la prensa latinoamericana 

em 2012,142 o especial Liberdade amordaçada143 durante uma semana em 2013 e uma série 

de matérias em fevereiro144 de 2014. Essas matérias forneciam subsídios para os alertas da 

SIP e vice-versa. Enquanto a SIP assumiu o papel de instituição de alerta e defesa de uma 

“classe profissional”, acionando sua tradição, legitimidade e autoridade para tanto; o GDA 

desempenha a função de definir uma agenda política específica – também sobre a ameaça – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 “Uruguai aprova Lei de Meios e fará reforma do setor de mídia em 2015”, Portal Opera Mundi, 25/12/2014. 
Disponível em: 
<http://m.operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/38952/uruguai+aprova+lei+de+meios+e+fara+reforma+do+
setor+de+midia+em+2015.shtml>. Acesso em 7/1/2015. 
141 “Cerco à mídia independente na América Latina”, O Globo, 29/11/2009, p. 43-44. 
142 “Autoritarismo, la nueva mordaza de la prensa latioamericana”, El Tiempo, 26/3/2012. Disponível em: 
<http://blog.gda.com/2012/11/autoritarismo-la-nueva-mordaza-de-la.html>. Acesso em 10/11/2014. 
143 “Liberdade amordaçada (1) - Na Argentina, atentados contra imprensa”, 

O Globo, 26/5/2013. Disponível em: <http://blog.gda.com/2013/05/liberdade-amordacada-na-argentina.html>. 
Acesso em 10/12/2014. “Liberdade amordaçada (2) - Argentina: país sem referência de preços”, O Globo, 
27/5/2013. Disponível em: <http://blog.gda.com/2013/05/libertade-amordacada-2-argentina-pais.html>. Acesso 
em 10/12/2014. “Liberdade amordaçada (3) - Imprensa independente sob ataque na Argentina”, O Globo, 
28/5/2013. Disponível em: <http://blog.gda.com/2013/05/liberdade-amordacada-3-imprensa.html>. Acesso em 
10/12/2014. “Liberdade amordaçada (4) - Câmbio: pesadelo para os argentinos”, O Globo, 29/5/2013. 
Disponível em: <http://blog.gda.com/2013/05/liberdade-amordacada-4-cambio-pesadelo.html>. Acesso em 
10/12/2014. “Liberdade amordaçada (5) - Governo argentino mira o papel jornal para controlar a imprensa”, O 
Globo, 30/5/2013. Disponível em: <http://blog.gda.com/2013/05/liberdade-amordacada-5-governo.html>. 
Acesso em 10/12/2014. “Liberdade amordaçada (6) - Controle da Justiça prejudica informação”, O Globo, 
31/5/2013. Disponível em: < http://blog.gda.com/2013/05/liberdade-amordacada-6-controle-da.html>. Acesso 
em 10/12/2014. 

144  “As ameaças à imprensa na América Latina”, O Globo, 8/2/2014. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/tecnologia/as-ameacas-imprensa-na-america-latina-11550150>. Acesso em 
10/12/2014. “Catalina Botero: “La violencia es probablemente el riesgo más grave en la región para los 
periodistas”, El Mercurio, 9/2/2014. Disponível em: <http://blog.gda.com/2014/02/catalina-botero-la-violencia-
es.html>. Acesso em 10/12/2014. “La prensa venezolana en cuenta regresiva”, El Nacional, 9/2/2014. 
Disponível em: <http://blog.gda.com/2014/02/la-prensa-venezolana-en-cuenta-regresiva.html>. Acesso em 
10/12/2014. “Perú: Ahorita no ¿Mañana sí?”, El Comercio, 16/2/2014. Disponível em: 
<http://blog.gda.com/2014/02/peru-ahorita-no-manana-si.html>. Acesso em 10/12/2014. “Argentina: Una 
década de hostilidad a medios y periodistas”, La Nación, 16/2/2014. Disponível em: 
<http://blog.gda.com/2014/02/argentina-una-decada-de-hostilidad.html>. Acesso em 10/12/2014. “La violencia 
arrincona a los periodistas en Honduras”, La Nación, 16/2/2014. Disponível em: 
<http://blog.gda.com/2014/02/la-violencia-arrincona-los-periodistas.html>. Acesso em 10/12/2014. “Más 
controle a los medios independientes en el Ecuador”, El Comercio, 16/2/2014. Disponível em: 
<http://blog.gda.com/2014/02/mas-controles-los-medios-independientes.html>. Acesso em 10/12/2014. 
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da nova América Latina. Nessa dinâmica, ambos se complementam. O GDA cumpre a função 

de propiciar um ambiente de interlocução e de ação das grandes empresas midiáticas da 

América Latina. Espaço esse que tem sido dedicado, especialmente nos últimos 15 anos, a 

conformar um projeto reativo à emergência das novas esquerdas na região. 

! !
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Capítulo*3*–*Democracia*e*contexto*político*em*O*Globo:*uma*análise*

exploratória*de*dados*
 

Com o objetivo de investigar a atuação d’O Globo na era PT, este capítulo consiste em uma 

análise exploratória de dados a partir do mapeamento de conceitos que estruturam o discurso 

do jornal. Essas expressões foram escolhidas a partir da investigação de qualificações da 

democracia e de alguns de seus principais agentes e, apesar de serem produtos de uma 

intervenção – de escolhas feitas a partir de um olhar disciplinado –, cobrem o contexto 

político da virada à esquerda e contribuem, de modo geral, para identificar modelos 

interpretativos a partir de palavras-chaves.  

A partir dos dados obtidos, foram construídas categorias analíticas e identificou-se um 

conceito central para a análise qualitativa – o Lulopetismo. Os resultados apontam para a 

produção pelo jornal de um discurso de longa duração que permanece durante toda a era PT.  

 

*3.1.*Acervo*O*Globo*
!

Os dados que sustentam este trabalho foram coletados a partir do site Acervo O Globo, que 

possibilita o acesso digital pago a todas as páginas do jornal desde a sua fundação, em 1925. 

A ferramenta de busca pode seguir dois caminhos: o resgate de uma edição inteira do jornal 

de uma data específica ou a busca por palavras-chaves e, neste caso, os resultados podem ser 

dados por número de páginas em que há menção ao termo ou por matérias (fragmentos de 

páginas) encontradas. O site disponibiliza filtros a partir dos quais se pode buscar palavras 

isoladas, combinadas e expressões exatas (ou mesmo pela exclusão de palavras) e separar as 

informações por períodos (décadas, anos, meses e dias) editoriais, cadernos e suplementos. 

 O Acervo O Globo é uma ferramenta extremamente útil para pesquisas uma vez que 

permite acesso imediato a todo conteúdo do jornal e que possibilita o cruzamento desses 

dados. É, portanto, uma fonte privilegiada e única para a produção de dados para o estudo e 

análise crítica do jornal e, de modo geral, do grande jornalismo. 

 Em alguns momentos da análise foram notadas algumas imprecisões, como repetição 

de páginas na busca em ocasiões em que há uma segunda edição da mesma página em razão 

de alguma alteração de layout, título, texto ou imagem empregada. No entanto, isso não 
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compromete as possibilidades de ampla pesquisa oferecidas pela página quando o que nos 

interessa são tendências e proporções gerais.  

A análise se faz em duas dimensões: a totalidade de editorias, que abarca todo o 

espaço do jornal, e a editoria opinião isoladamente. Essa diferenciação foi feita a partir da 

ferramenta do Acervo que possibilita selecionar editorias específica como filtro de resultados. 

No entanto, é preciso ressaltar que a segunda dimensão não abarca toda a opinião do jornal, 

mas apenas a editoria assim definida que reúne os editoriais do jornal e as páginas op-ed (que 

incluem colunas, artigos e as cartas dos leitores). Assim, há colunas145 espalhadas pelo jornal 

e boxes editoriais eventualmente encaixados em matérias de outras editorias que não se 

incluem aí. Portanto, os números de páginas referentes à opinião podem ser maiores do que 

foram apontados. Uma vez que essa diferença pequena existirá para todos os casos, isso não 

inviabiliza o Acervo como ferramenta privilegiada, uma vez que alimentada por todo o 

conteúdo do jornal. Reforça-se mais uma vez que nosso interesse nesses dados não são os 

valores exatos, mas as proporções e tendências gerais. No capítulo 4, um conceito central foi 

analisado de perto, matéria a matéria, e ofereceu, portanto, maior rigor numérico ao excluir 

essas imprecisões.  

 

3.2. Análise*de*Dados146*
!

Além dessas duas dimensões – geral e opinião –, a análise se divide por década – 1990, 2000 

e 2010 –, sendo que a última baseia-se apenas até novembro de 2016, quando se deu início à 

coleta dos dados, e por ano (para melhor explorar as alterações e essa década incompleta). 

Os conceitos investigados no Acervo O Globo neste primeiro momento foram 

escolhidos a partir de qualificações da democracia e de alguns dos seus principais agentes 

considerando-se o contexto político recente. São eles: 1. democracia; 2. autoritarismo; 3. 

ditadura; 4. eleições/eleição; 5. populismo; 6. bolivarianismo; 7. lulopetismo; 8. chavismo; 9. 

kirchnerismo; 10. castrismo; 11. corrupção; 12. impeachment; 13. lulopetista; 14. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Por exemplo, a coluna de Merval Pereira.  
146 Todas as figuras e tabelas deste capítulo como do seguinte foram produzidas a partir da busca e isolamento de 
dados no Acervo O Globo e organizadas em tabelas do Excel, a partir das quais as figuras e tabelas foram 
produzidas.. 

!
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bolivariano(a); 15. chavista; 16. castrista; 17. kirchnerista; 18. populista; 19. democrático(a); 

20. autoritário(a); 21. corrupto(a); 22. Lula; 23. Dilma Rousseff; 24. Hugo Chávez; 25. 

Nicolás Maduro; 26. Fidel Castro; 27. Rafael Correa; 28. Cristina Kirchner; 29. Nestor 

Kirchner; 30. Evo Morales; 31. Venezuela; 32. Equador; 33. Cuba; 34. Bolívia; 35. 

Argentina; 36. partidos; 37. Partido dos Trabalhadores (PT); 38. Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB); 39. Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 

Esses conceitos contemplam, em nossa visão, três categorias: 1) Substantivos; 2) 

Adjetivos; e 3) Agentes. 

 

3.3. SUBSTANTIVOS*
!

A primeira categoria reúne os conceitos de números 1 a 12. São substantivos que apontamos 

como principais nas discussões do campo político contemporâneo no Brasil.  

Indicamos, ainda, para este grupo, três subdivisões: 1. conceitos atemporais, 2. conceitos 

contextuais, e 3. conceitos mistos. 

 

3.3.1.$Conceitos$Atemporais$$

Referem-se a estruturas do sistema político. Os conceitos atemporais são os termos mais 

gerais no debate político e funcionam, portanto, como um “grupo controle”. Espera-se que 

esses termos estejam presentes no debate público ao longo do tempo e de forma mais ou 

menos homogênea, respeitando-se variações esperadas; por exemplo, o termo eleições com 

picos de frequência em períodos próximos à realização dos pleitos. 

 O primeiro conceito, democracia, aparece no espaço geral do jornal – ou seja, 

considerando-se a totalidade de editorias – de forma ascendente se considerarmos as décadas 

de 1990 e 2000. Nesse intervalo, há um crescimento de 40,56% no número de páginas em que 

o termo é mencionado, enquanto se considerarmos a década seguinte, 2010 (até o mês de 

novembro), nota-se uma queda de -15,31% em relação aos anos 2000, como se pode observar 
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na Figura!7.147 A quarta dupla de colunas refere-se especificamente ao período de governo PT 

(1/1/2003 a 30/8/2016). 

 

 
Figura 7 – Número de páginas com menção a democracia em O Globo por década 

 

A queda mencionada de -15,31% dos anos 2000 para 2010 pode ser explicada pelo 

fato de a década de 2010 estar ainda incompleta. Mais do que isso, a figura anual permite 

perceber que nos anos 2010 há, na verdade, aumento sistemático do número de páginas em 

que a democracia é mencionada. De modo geral, a Figura! 8 permite notar, portanto, um 

crescimento progressivo entre as três décadas em questão. 

 

 
Figura 8 - Número de páginas com menção a democracia em O Globo por ano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Em todas as figuras deste capítulo, os valores referentes especificamente à década de 2010 encerram-se em 
novembro de 2016, data em que encerrei a coleta de dados para este capítulo. 
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 Com relação à proporção editorial do termo, considerando-se a Figura 7, nos anos 

1990 a proporção da seção de opinião sobre o número de páginas da totalidade de editorias é 

de 19,82%. Para a década de 2000, a proporção é de 20,34% e para os anos de 2010, 19,39%. 

Se considerarmos especificamente o período dos governos PT, a mesma proporção 

corresponde a 20,55%. Esses valores indicam, portanto, proporções que não apresentam 

grandes variações ao logo das três décadas. 

As exceções, no que se refere ao espaço de opinião, como se vê na Figura!8, são os 

anos de 2012 e 2013. Todos os termos pesquisados para este capítulo nesta seção apontam 

para uma queda brusca no número de páginas em que são mencionados nestes dois anos, 

como se pode notar em todos os gráficos anuais seguintes. Essa inflexão não se deve a 

problemas no software ou na alimentação do acervo disponível. 148 Tampouco parece ter 

havido redução no número de colunas ou editoriais nesta seção.149 Ainda que tenha havido 

alteração na linha editorial, uma vez que o sobressalto acontece em todos os casos, acredita-se 

que não prejudique as proporções obtidas para os interesses deste trabalho. 

 O segundo conceito atemporal, autoritarismo, apresenta variação de 25,12% no 

número de páginas da década de 1990 para a de 2000 e -22,92% desta década para a de 2010. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148!No! dia! 12! de! janeiro! de! 2017! entrei! em! contato! com! o! Atendimento! a! Leitor! do! jornal! O! Globo! e!
perguntei! se! havia! uma! explicação! para! essa! queda.! Após! falar! com! dois! funcionários! (protocolo! de!
atendimento:! 009745@23),!minha! questão! foi! encaminhada!pelo! e@mail! “fale! conosco”! e! respondida!por!
uma!funcionária!do!Relacionamento!Digital,!que!me!recomendou!entrar!em!contato!com!o!Departamento!
de!Pesquisa!para!tirar!dúvidas!sobre!o!conteúdo!do!site!Acervo!O!Globo.!Solicitei!que!me!indicasse!como!
entrar!em!contato!com!esse!departamento!e!fui!respondida!por!uma!quarta!funcionária!que!me!forneceu!
um! endereço! de! e@mail! que!me! levou! a! um!quinto! funcionário,! da!Agência!O!Globo/Infoglobo.! Este!me!
pediu!que!o!contatasse!por! telefone,!o!que! fiz!no!dia!14!de! fevereiro!seguinte.!Ele!me!disse!que!não!há!
problemas!de!identificação!do!software!ou!lacunas!de!edições!disponíveis!destes!anos!no!site.!
149!Usando!o!site!do!Acervo!O!Globo,!verifiquei!o!número!de!editoriais!e!colunistas!disponíveis!na!seção!
Opinião!de!um!dia!por!mês!(todo!dia!10)!nos!anos!de!2012!e!2013!e!comparei!com!os!meses!anteriores!de!
2011.!Não!houve!alteração!no!número!de!colunas!de!modo!geral.!
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!
Figura!9!@!Número!de!páginas!com!menção!a!autoritarismo!em!O!Globo!por!década 

 

A proporção de números de páginas em que o termo ocorre na 
editoria opinião sobre a totalidade de editorias do jornal é de 
23,12% em 1990, 24,92% em 2000, e 27,49% em 2010. A !

Figura 9 ilustra as quantidades de páginas em cada um dos dois espaços. No período 

que engloba os governos PT essa proporção é de 27,05%.  

 A Figura!10, que apresenta o esquema anual, mostra que a partir de meados dos anos 

2000 o número de páginas em que o termo foi usado passou por um aumento em consideração 

com o período anterior. Novamente, a queda do número de páginas do gráfico anual 

provavelmente se deve ao fato de a década de 2010 estar ainda em curso.  

 

 
Figura 10 - Número de páginas com menção a autoritarismo em O Globo por ano 
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No caso do conceito ditadura, o número de páginas com menção na totalidade de 

editorias é progressivo, mesmo com a década de 2010 ainda incompleta, como se pode 

observar na Figura!11. A variação da década de 1990 para a de 2000 é de 51,21% e da de 

2000 para a de 2010 é de 1,81% até o mês de novembro. 

 

 
Figura 11 - Número de páginas com menção a ditadura em O Globo por década 

!

A proporção das seções de opinião sobre a totalidade de editorias é de 12,39% nos 

anos 1990, 13,60% na década de 2000 e 11,73% na de 2010, enquanto no período dos 

governos PT corresponde a 12,85%. Como nos casos anteriores, as diferenças nessa 

proporção são pequenas. 

A Figura!12 mostra que a tendência é progressiva para o número de páginas em que o 

termo é mencionado ao longo das três décadas. 

 

 
Figura 12 - Número de páginas com menção a ditadura em O Globo por ano 
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O último termo deste grupo de conceitos gerais refere-se a um dos principais ritos da 

democracia - as eleições. Neste caso a busca foi feita de modo combinado por duas 

expressões: eleição ou eleições, de forma a obter um resultado mais abrangente que 

considerasse o número de páginas com menção a qualquer das duas formas.  

 Com relação a este termo, a variação do número de páginas dos anos 1990 para os 

anos 2000 foi de 37,29%, enquanto a variação da década de 2000 para a de 2010 foi de -

50,33%, conforme se observa na Figura!13. 

 

 
Figura 13 - Número de páginas com menção a eleições ou eleição em O Globo por década 

!

A proporção das páginas de opinião em relação às páginas com menções nas outras 

editorias aumentou progressivamente, sendo de 5,90% na década de 1990, 7,31% nos anos 

2000, 9,92% na década de 2010, até novembro de 2016, e 9,05% considerando-se 

especificamente o período governado pelo PT. Considerando-se apenas a editoria opinião, 

observa-se, na Figura!14, que o número de páginas com menções às expressões aumentou 

consideravelmente ao longo do tempo. 
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Figura 14 - Número de páginas com menção a eleições ou eleição em O Globo por ano 

 

3.3.2 Conceitos$Contextuais$

Conceitos contextuais são aqueles que emergem e ganham força em contextos históricos 

específicos. No caso dos conceitos considerados nesta categoria, encontramos nesta 

subdivisão fórmulas políticas centradas em personagens de destaque na política sul-americana 

contemporânea: bolivarianismo, chavismo, castrismo, kirchnerismo e lulopetismo.  

O termo bolivarianismo faz referência aos ideais de Simón Bolívar, personagem 

central na libertação das colônias espanholas da América no século XIX, que passou à 

história como herói na Venezuela, Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Bolívar pregava a 

união política e econômica das novas nações e a sua emancipação. No entanto, não é sobre 

ele que este termo fala atualmente. O ex-presidente venezuelano Hugo Chávez se apropriou 

do legado de Bolívar e o resgatou na América Latina contemporânea, reforçando a ruptura 

com o nexo colonial e a resistência ao imperialismo norte-americano. Chávez alterou o nome 

do país para República Bolivariana da Venezuela, intitulou seu governo como uma revolução 

bolivariana e se tornou um novo ícone do conceito. Foi um personagem tão central que teve 

ao seu redor dois dos conceitos contextuais desta categoria. Enquanto o bolivarianismo dá 

conta dessa dimensão internacional de sua estratégia política, que vê na aliança entre os 

países do sul uma oportunidade de alterar o jogo de forças no continente, o chavismo é o 

termo mais abrangente para caracterizar os traços específicos do governo Chávez. 

Em O Globo, o conceito bolivarianismo não foi usado até a emergência de Chávez, 

que toma posse como presidente da Venezuela em 1999, e mesmo em seguida, seu uso não é 

tão frequente (ver Figura!15). Da década de 2000 para a de 2010, o crescimento no número 

de páginas que o mencionam é de 81,90%. 
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Figura 15 - Número de páginas com menção a bolivarianismo em O Globo por década 

 

Na Figura!16, pode-se notar, que é um termo bastante editorial. Nos anos 2000, os 

números de páginas com menções ao termo na seção de opinião representavam 52,39% do 

total de páginas. Na década de 2010 – ainda incompleta, vale lembrar, o número de páginas 

de opinião representa até o presente momento 43,97% do número total. Considerando-se 

especificamente o período do governo PT essa razão foi de 43,93%. 

 

 
Figura 16 - Número de páginas com menção a bolivarianismo em O Globo por ano 

 

O uso do termo chavismo foi, por outro lado, mais frequente. Nos anos 1990, foram 

apenas duas páginas, uma vez que Chávez assumiu o mandato no último ano dessa década. 

No entanto, da década de 2000 para a de 2010 o número de páginas com menções cresceu 

77,77%. 
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Figura 17 - Número de páginas com menção a chavismo em O Globo por década 

 

Ao longo dos anos essa frequência aumentou progressivamente, como se pode 

observar na Figura!18, com um pico em 2013, ano em que Chávez faleceu no exercício do 

mandato. 

 

 
Figura 18 - Número de páginas com menção a chavismo em O Globo por ano 

 

Nos anos 2000, a proporção do número de páginas de opinião sobre a totalidade de 

editorias foi de 19,02%, enquanto na década de 2010 foi de 12,31%. Nos anos do governo PT 

essa proporção foi de 13,47%. Nos anos 1990, como houve apenas 3 menções ao chavismo, a 

proporção foi de 50%. 
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Outro conceito contextual, o castrismo designa o sistema de governo implementado 

por Fidel Castro em Cuba. Foi empregado principalmente na década de 1960 (136 páginas), 

logo após a Revolução Cubana. Após grande queda nas menções ao termo nas décadas de 

1970 e 1980, a partir dos anos 1990, esse número voltou a crescer (Figura!19). 

 

 
Figura 19 - Número de páginas com menção a castrismo em O Globo por década 

!

Da década de 1990 para a de 2000, a variação no número de páginas em que o termo aparece 

foi de 31,81%. Dos anos 2000 para a década de 2010 esse número cresceu 46,34%. A 

proporção editorial/geral do conceito castrismo em 1990 foi 13,33%; nos anos 2000, 27,27%; 

e na década de 2010, 31,70%. Quanto aos governos PT, essa razão foi de 29,31%. 

Se considerarmos alternativamente a expressão regime castrista (Figura! 20), o 

crescimento do número de páginas dos anos 1990 para os 2000 foi de 74,19% e da década de 

2000 para a de 2010, 70,19%. Nos anos 2000, o número de páginas de opinião em que houve 

menção representou 29,03% do total de editorias. Em 2010 essa razão foi de 22,11% e, 

especificamente durante os governos PT, 23,2%. 
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Figura 20 - Número de páginas com menção a regime castrista em O Globo por década 

 

Ao longo do tempo, para as duas expressões a frequência cresceu do fim dos anos 

2000 para os anos 2010 (Figura!20 e Figura!21). 

 

 
Figura 21 - Número de páginas com menção a castrismo em O Globo por ano 
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Figura 22 - Número de páginas com menção a regime castrista em O Globo por ano 

 

O conceito contextual seguinte, kirchnerismo, faz menção ao modelo de governo 

iniciado em 2003 na Argentina com o presidente Néstor Kirchner, que governou até 2007, e 

que teve continuidade com os mandatos de sua esposa, Cristina Kirchner, eleita em 2007 e 

reeleita em 2011. O termo praticamente não foi usado durante o governo de Néstor, no 

entanto, foi empregado com mais frequência na década de 2010 (ver Figura!24). 

 Uma vez que os Kirchner ainda não haviam chegado à presidência nos anos 1990, o 

termo só aparece nos anos 2000. Desta década para a década de 2010 o número de páginas em 

que o termo foi mencionado cresceu 94,64% (ver Figura!23 ). 

 

 
Figura 23 - Número de páginas com menção a kirchnerismo em O Globo por década 

 

2" 1"
3" 3"

5"

1" 2"

5"

1"

8"

2" 1" 1" 2" 2" 2" 3" 3" 3" 2"

5"

1"

5"
7"

19"

5"

19"

26"

14"

6"

13"

1990"1991"1992"1993"1994"1995"1996"1997"1998"1999"2000"2001"2002"2003"2004"2005"2006"2007"2008"2009"2010"2011"2012"2013"2014"2015"2016"

Regime&castrista&
número&de&páginas&

Opinião" Geral"

71# 71#
21#

392# 408#

dec#1990# dec#2000# dec#2010#(até#nov#
2016)#

1/1/2003#7#
30/8/2016#

Kirchnerismo+
número+de+páginas+

+
Opinião# Geral#



! 98!

 
Figura 24 - Número de páginas com menção a kirchnerismo em O Globo por ano 

 

Nos anos 2000, o termo não aparece na editoria de opinião. A proporção do espaço 

editorial sobre o espaço na totalidade de editorias nos anos 2010 foi 18,11% e, 

especificamente durante os governos PT, 17,40%. 

O último conceito contextual é o lulopetismo, termo que surgiu no jornal nos anos 

2000, mas que só a seguir ganhou espaço considerável na década de 2010 (ver Figura!25). 

 

 
Figura 25 - Número de páginas com menção a lulopetismo em O Globo por década 

 

Tendo aparecido em apenas quatro páginas nos anos 2000, esse número cresceu 99,44% 

comparando-se com a década de 2010. E nesta década a frequência do número de páginas 

com menções aumentou progressivamente (ver Figura!26). 
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Figura 26 - Número de páginas com menção a lulopetismo em O Globo por ano 

 

A proporção de páginas de opinião sobre a totalidade de editorias em que aparece no 

jornal se destaca no caso deste conceito. Enquanto nos anos 2000 das quatro páginas com 

menções uma estava na editoria opinião (33,33%), na década de 2010 essa razão foi de 

77,40%. Considerando-se especificamente o período do governo PT, isto é, até a consumação 

do impeachment, a proporção foi de 76,74%. É, portanto, um conceito majoritariamente 

editorial, diferentemente dos outros vistos até aqui e, em razão disso, será examinado mais 

profundamente mais a frente. 

Sobre os conceitos desta subdivisão, que chamamos de contextuais, vale a pena 

destacar que todos foram empregados especialmente na década de 2010. 

  

3.3.3.$ Conceitos$mistos$

A última subdivisão da categoria Substantivos é composta pelo que chamamos de conceitos 
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ao longo do tempo independentemente deste contexto mas, que, no entanto, apresentaram 

picos neste momento. São eles: populismo, corrupção e impeachment. 

O populismo é um termo-chave quando se fala da política na América Latina. As 
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Itatiaia - formado, entre outros pesquisadores, por Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, 

Cândido Mendes -, que criaria o Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política 

(IBESP) em 1953. O conceito refere-se, obrigatoriamente, neste país, a um processo de 

transformação da sociedade que se iniciou com a Revolução de 1930. Segundo Francisco 
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Weffort (1979) - que tem sido reconhecido como seu teórico mais referenciado -, o populismo 

pode ser entendido como um estilo de governo e como uma política de massas e constituiu-se 

na expressão de um período de crise da oligarquia e do liberalismo que caracterizaram a 

Primeira República.  

A apropriação do termo pela mídia resultou, contudo, numa simplificação. Conforme 

mostra Maria Helena Capelato (2013), o termo já existia nos anos 1940 e, com conotação 

positiva, era empregado como um sinônimo de “popular”, passando, a partir dos anos 1950, 

pela transformação em conceito acadêmico e, paralelamente, transformando-se, ao ser usado 

pela mídia contrária a Vargas com conotação fortemente negativa, em instrumento de luta 

política. 

No caso do jornal O Globo, o número de páginas em que o termo aparece cresceu  

57,22% da década de 1990 para a de 2000 (ver Figura! 27). Desta década para a seguinte, 

2010, nota-se um declínio (-24,2%), mas que pode ser explicado pelo fato de a década não ter 

terminado ainda, sendo esse valor referente ao período que vai até novembro de 2016 apenas. 

 

 
Figura 27 - Número de páginas com menção a populismo em O Globo por década 

 

Considerando-se o histograma anual (ver Figura!28) pode-se observar que a partir da 

virada para os anos 2000 o padrão de número de páginas com menção ao termo aumentou 

claramente e que esse aumento foi mantido em comparação com o período anterior. 
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Figura 28 - Número de páginas com menção a populismo em O Globo por ano 

 

A proporção de páginas da seção de opinião com relação à totalidade de editorias foi 

de 30,11%; nos anos 1990; 29,10% nos anos 2000 e 39,60% na década de 2010. Nota-se, 

portanto, que nos anos 2010 o espaço editorial deste conceito cresceu em comparação com o 

das outras editorias. Especificamente no período de governo PT, essa razão foi 35,59%. 

O penúltimo conceito misto, corrupção, apareceu no jornal ao longo do tempo desde o 

início do acervo do jornal em ritmo crescente. Da década de 1990 para a de 2000, houve 

aumento de 44,99% no número de páginas em que foi mencionado. Desta última década para 

a de 2010 verifica-se um ritmo de crescimento negativo, -0,99% mas que, contudo, é 

explicado como em outros casos já mencionados pelo fato de a década ainda não ter 

terminado.  

 

 
Figura 29 - Número de páginas com menção a corrupção em O Globo por década 
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!

De modo geral, observando-se o histograma anual (Figura!30) de número de páginas 

para o termo, pode-se notar que os picos tiveram início em meados da década de 2000, mais 

precisamente no ano do mensalão, e se elevaram mais ainda nos anos 2010, notadamente a 

partir de 2014, quando também tiveram início a Operação Lava Jato e o escândalo da 

Petrobras. 

 

 
Figura 30 - Número de páginas com menção a corrupção em O Globo por ano 

!

A proporção do número de páginas em que o termo aparece no espaço editorial sobre 

a totalidade de editorias também é crescente ao longo dos anos. Nos anos 1990 foi de 12,82%; 

na década de 2000, 15,05% e 16,52% nos anos 2010, até novembro de 2016. No período de 
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aumento de 61,02% desta década para a de 2010. Os picos nas décadas de 1990 e 2010 (ver 

Figura!31 e Figura!32) são coerentes com a realização dos dois processos de impeachment 

dos presidentes Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff em 1992 e em 2016, 

respectivamente. Uma diferença é que o termo apareceu com bastante frequência no ano 

anterior ao processo de 2016, enquanto na década de 1990 esteve mais restrito ao ano do 

impeachment. Fora esses dois momentos históricos, os dois picos de aparecimento do termo 
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foram 1999 e 2005, basicamente com o mesmo número de páginas com menções nos dois 

casos, considerando-se a totalidade de editorias (Figura!32). 

Embora o conceito de impeachment guarde qualitativamente alguma relação com o de 

corrupção, uma vez que o processo dela deriva, o espaço dedicado à discussão do 

impeachment não cresce gradativamente ao longo dos anos como no caso da corrupção, cujos 

picos são mais bruscos. 

 

 
Figura 31 - Número de páginas com menção a impeachment em O Globo por década 

 

 
Figura 32 - Número de páginas com menção a impeachment em O Globo por ano 
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Conforme se nota na Figura!32, o espaço editorial dedicado ao termo foi consideravelmente 

maior no processo da década de 2010 se comparada ao dos anos 1990. 

 

3.3.4. SÍNTESE)*)Categoria)Substantivos)

A análise da evolução histórica do número de páginas em que cada termo da categoria 

Substantivos é mencionado, principalmente os histogramas anuais, aponta para a centralidade 

do período conhecido como left turn. A partir desse cenário, iniciado em 1999 e, de modo 

geral, no início dos anos 2000, houve aumento de páginas com menções a todos os termos 

indicados nesta categoria. 

Quanto à editorialização dos conceitos desta categoria, a  

 

Tabela!2 é uma síntese e aponta para a proeminência dos conceitos contextuais, grupo 

ao qual pertencem os dois conceitos com proporção mais alta de editorialização: lulopetismo 

e bolivarianismo, ambos surgidos no contexto da left turn. 

 

Tabela 2 – Proporção editorial dos conceitos contextuais 

SUBDIVISÃO CONCEITO 
PROPORÇÃO EDITORIAL 

Década de 
1990 

Década de 
2000 

Década de 
2010 

Governo 
PT 

Conceitos 
Atemporais 

democracia 19,82% 20,34% 19,39% 20,55% 
autoritarismo 23,12% 24,92% 27,49% 27,05% 
ditadura 12,39% 13,60% 11,73% 12,85% 
eleições/eleição 6,87% 7,79% 10,79% 9,79% 

Conceitos 
Contextuais 

bolivarianismo — 52,39% 43,97% 43,93% 
chavismo 50% 19,02% 12,31% 13,47% 
castrismo 13,33% 27,27% 31,70% 29,31% 
kirchnerismo  — — 18,11% 17,40% 
lulopetismo — 33,33% 77,40% 76,74% 

Conceitos 
Mistos 

populismo 30,11% 29,10% 39,60% 35,59% 
corrupção 12,82% 15,05% 16,52% 16,37% 
impeachment 7,93% 8,31% 17,78% 16,09% 
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3.4. ADJETIVOS-
!
A categoria Adjetivos visa investigar dados referentes aos substantivos da categoria anterior. 

O objetivo é verificar se os termos aparecem em padrões diferentes quando substantivos e 

quando qualificações, quando for o caso. Assim, quando há uma qualificação a partir do 

substantivo, esta foi incluída como um conceito desta categoria, composta pelos seguintes 

termos. 

Uma vez que a ferramenta de busca não faz diferenciação de gênero, os resultados são 

os mesmos para buscas no feminino ou no masculino. Assim como foi feito com a categoria 

anterior, os resultados são descritos a seguir. 

O número de páginas em que aparece o termo democrático passou por aumento de 

21,02% da década de 1990 para a de 2000 e por um declínio de 26,78% dos anos 2000 para os 

de 2010 (até novembro de 2016 – ver Figura!33). 

 

 
Figura 33 - Número de páginas com menção a democrático em O Globo por década 

 

Quanto à proporção da seção de opinião sobre a totalidade de editorias, foi de 16,01% 

na década de 1990; 15,53% nos anos 2000; 17,45% nos anos 2010 e 17,50% no período dos 

governos PT. Anualmente, essa proporção cresceu gradativamente ao longo do tempo (ver 

Figura!34). 
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Figura 34 - Número de páginas com menção a democrático em O Globo por ano 

 

O número de páginas com menções ao termo autoritário (Figura! 35) aumentou 

28,46% da década de 1990 para a de 2000 e houve um declínio de 19,55% desta década para a 

de 2010. 

 

 
Figura 35 - Número de páginas com menção a autoritário em O Globo por década 

 

A proporção do número de páginas da seção opinião sobre a totalidade de editorias  

foi de 18,34% na década de 1990; 21,85% na década de 2000; 23,54% nos anos 2010 e 

23,31% especificamente durante o governo PT. Considerando-se o histograma anual (Figura!

36), essa proporção editorial cresceu ao longo do tempo. 
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Figura 36 - Número de páginas com menção a autoritário em O Globo por ano 

!

O termo bolivariano surgiu timidamente nos anos 1990, ganhando espaço a partir da 

década seguinte (Figura!37 e Figura!38). Da década de 1990 para a de 2000 o número de 

páginas em que apareceu teve aumento de 94,41%. Da década de 2000 para os anos 2010, o 

aumento foi de33,69%. O pico foi o ano de 2013, mais precisamente o mês de março, quando 

o presidente Hugo Chávez faleceu. 

 

 
Figura 37 - Número de páginas com menção a bolivariano em O Globo por década 

 

Assim como o uso do termo de modo geral, a sua editorialização cresceu de uma 

década para a outra. Nos anos 1990 o número de páginas em que foi mencionado na editoria 

de opinião corresponderam a 12,19% do total. Na década de 2000, 30,24%; nos anos 2010, 

ainda inacabados, 25,57%, e durante o governo PT especificamente, 27,92%. 
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Figura 38 - Número de páginas com menção a bolivariano em O Globo por ano 

 

O espaço em que houve uso do adjetivo chavista também teve aumento gradual se 

considerarmos a passagem de décadas, tanto no uso geral quanto na seção de opinião (Ver 

Figura!39). variação: 1990 para 2000: 99,48%; 2000 para 2010: 49,87% 

 

 
Figura 39 - Número de páginas com menção a chavista em O Globo por década 

 

Quanto à editorialização, na década de 2000 o número de páginas com menções na 

seção de opinião corresponderam a 18,15% e na década de 2010 em curso a 16,09%. No 

período do governo PT essa proporção foi de 17,03%. Na década de 1990 o termo não 

apareceu nos editoriais. 
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Figura 40 - Número de páginas com menção a chavista em O Globo por ano 

 

O termo castrista, embora presente no jornal de modo geral desde o início dos anos 

1990 – ainda que em pequena escala –, só apareceu de modo excepcional no espaço de 

opinião nesta época, migrando para lá com mais frequência em meados dos anos 2000. 

Considerando-se o jornal como um todo, o número de páginas com menção ao termo cresceu 

24,50% da década de 1990 para a de 2000 e 50% da de 2000 para os anos 2010. 

 

 
Figura 41 - Número de páginas com menção a castrista em O Globo por década 

 

O espaço editorial correspondeu a 3,89% nos anos 1990, 31,38% na década de 2000 e 

25,49% nos anos 2010. Considerando-se especificamente o período do governo PT, essa 

proporção foi de 27,98%. 

 

1" 2" 5" 11"
32" 19" 34" 36"

11" 3" 3"

56"
31" 44"

1" 2" 2" 1"

51"
26" 27" 37"

71"

145"

67"

146" 152"

39"

146"

315"

167"
149"

175"

1990" 1991" 1992" 1993" 1994" 1995" 1996" 1997" 1998" 1999" 2000" 2001" 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014" 2015" 2016"

Chavista(
número(de(páginas(

Opinião" Geral"

3"
32" 52"

80"77" 102"

204"

286"

dec"1990" dec"2000" dec"2010"(até"nov"
2016)"

1/1/2003"8"
30/8/2016"

Castrista'
número'de'páginas'

Opinião" Geral"



! 110!

 
Figura 42 - Número de páginas com menção a castrista em O Globo por ano 

 

O adjetivo kirchnerista apareceu em poucas páginas (ver Figura! 44) durante o 

governo do presidente Néstor Kirchner (2003-2007). Comparativamente, esse espaço aumenta 

com a eleição de sua esposa, Cristina Kirchner, como sua sucessora em 2007. E só no final da 

década de 2000, já no curso de sua gestão, o termo migra para o espaço de opinião, o que 

indica que como qualificação o termo se refere predominantemente ao governo de Cristina. 

Uma vez que a família Kirchner só aparece no cenário político internacional no anos 

2000, não há páginas que mencionem o adjetivo nos anos 1990. Da década de 2000 para a 

década de 2010 o número de páginas em que o termo ocorre aumentaram 84,23%. 

 

 
Figura 43 - Número de páginas com menção a kirchnerista em O Globo por década 

!

Considerando-se o espaço de opinião sobre a totalidade do jornal, o número de 

páginas com menções corresponde a 4,48% na década de 2000 e a 15,29% na década de 2010 

ainda em curso. No período específico de governo PT essa proporção é de 13,93%. 
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Figura 44 - Número de páginas com menção a kirchnerista em O Globo por ano 

 

O atributo lulopetista no jornal O Globo só aparece na década de 2010 e sua 

frequência aumenta, de fato, a partir de 2014 (ver Figura!45 e Figura!46). De 2014 para 2015 

o número de páginas com menções nas editorias em geral aumenta 46,06% e de 2015 para 

2016 – até novembro –, aumenta 41,59%.  

 

 
Figura 45 - Número de páginas com menção a lulopetista em O Globo por década 

 

Já o número de páginas de opinião nos quais o termo aparece aumenta 48,48% de 

2014 para 2015 e 34,92% de 2015 para 2016. A proporção de números de página da editoria 

opinião sobre a totalidade de editorias na década de 2010 é de 78,20% e especificamente no 

governo PT, 77%. 
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Figura 46 - Número de páginas com menção a lulopetista em O Globo por ano 

 

O número de páginas em que aparece o adjetivo populista passa por um aumento de  

55,72% da década de 1990 para a de 2000 e por um declínio de 43,03% desta última para a 

década em curso (ver Figura!47). Ainda assim, no ano de 2016 o espaço ocupado pelo termo 

chega ao ápice, tanto nas editorias em geral quanto na de opinião (ver Figura!48). 

 

 
Figura 47 - Número de páginas com menção a populista em O Globo por década 

 

Considerando-se o histograma anual (Figura!48), a editorialização do termo tende a 

ser crescente ao longo do tempo. Na década de 1990 o número de páginas com menções na 

editoria opinião em relação ao total de editorias correspondeu a 23,05%; na de 2000, a 
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27,53% e na de 2010, a 38,11%. Especificamente durante o governo PT essa proporção foi de 

35,32%. 

 

 
Figura 48 - Número de páginas com menção a populista em O Globo por ano 

 

O número de páginas do jornal em que aparece o termo corrupto aumentou 24,33% da 

década de 1990 para a de 2000 e nota-se um declínio de 31,71% desta década para a de 2010 

que, no entanto, ainda está em curso (ver Figura!49). 

 

 

 
Figura 49 - Número de páginas com menção a corrupto em O Globo por década 

 

Os picos com relação às editorias em geral foram 2005, 2011 e 2016, todos no 

governo PT, mas seguidos de perto por outros momentos, como 2001 e 1991. 
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Figura 50 - Número de páginas com menção a corrupto em O Globo por ano 

 

A editorialização se eleva e assim se mantém mais claramente a partir de 2005 (após 

uma primeira elevação entre 1999 e 2004). A proporção do número de páginas de opinião 

sobre a totalidade de editorias na década de 1990 foi de 14,18%; na de 2000, 25,33% e na de 

2010, 27,94%. No período do governo PT especificamente, essa proporção foi de 28,84%. 

 

3.4.1. SÍNTESE*–*Categoria*Adjetivo*

 

A Tabela!3 apresenta uma síntese da proporção editorial dos termos substantivos e 

adjetivos no período específico do governo PT (janeiro de 2003 a agosto de 2016). Nela se 

destaca a dupla lulopetismo/lulopetista, que aparece composta pelos termo mais 

editorializados do conjunto.  

Tabela 3 – Editorialização de substantivos e adjetivos no período do governo PT 

Termo – 
substantivo/adjetivo 

Substantivo 
Opinião/totalidade 

Adjetivo 
Opinião/totalidade 

lulopetismo/lulopetista 76,74% 77% 
populismo/populista 35,59% 35,32% 
corrupção/corrupto 16,37% 28,84% 
castrismo/castrista 29,31% 27,98% 

bolivarianismo/bolivariano 43,93% 27,92% 
autoritarismo/autoritário 27,05% 23,31% 
democracia/democrático 20,55% 17,50% 

chavismo/chavista 13,47% 17,03% 
kirchnerismo/kirchnerista 17,40% 13,93% 
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Se considerarmos os três termos de maior frequência de páginas na seção de opinião e 

compararmos os espaços do substantivo e do adjetivo em cada um dos casos,  chegaremos ao 

cenário ilustrado pelas Figuras Figura! 51,Figura! 52 eFigura! 53. O lulopetismo é o único 

caso em que o termo aparece predominantemente como um sistema em vez de uma 

qualificação. Nos casos do bolivarianismo e do populismo, por outro lado, os termos de 

qualificação se sobrepõem ao termo que designa o sistema. 

 

 
Figura 51 - Número de páginas com menção a lulopetismo e lulopetista em O Globo por 

década 

 

 
Figura 52 - Número de páginas com menção a bolivarianismo e bolivariano em O Globo por 

década 
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Figura 53 - Número de páginas com menção a populismo e populista em O Globo por década 

 

3.5. AGENTES*
 

3.5.1. Pessoas$

Os dados a seguir se referem aos principais personagens políticos da virada à esquerda na 

América Latina: os presidentes da suposta “má esquerda” e do Brasil. Conforme o esperado, a 

presença de cada um no jornal aumenta com a ascensão à presidência. 

Nos casos de Dilma, Lula e Chávez a busca de dados foi feita a partir desses 

vocábulos: apenas o primeiro nome dos dois primeiros, já que é comum serem referenciados 

dessa forma, e apenas pelo sobrenome do terceiro, pela mesma razão. Se isso por um lado não 

impediu a contagem das menções que apareciam também com o sobrenome, por outro, 

permitiu incluir os casos comuns em que são chamados apenas pelo primeiro nome. O mesmo 

vale para Hugo Chávez. No caso específico de Dilma, isso causou alguma imprecisão com 

relação à década de 1990, na qual foram encontradas, por exemplo, 11 páginas com menções 

na editoria opinião, sendo que nenhuma dessas 11150 se refere a Dilma Rousseff. A imprecisão 

se repete para os resultados da dimensão geral, referente à totalidade de editorias. Se 

buscássemos pelo nome completo “Dilma Rousseff” na década de 1990 nessa dimensão, 

apenas um resultado apareceria, mencionando Dilma quando exercia o cargo de secretária 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Essas 11 entradas, ocorridas em dias e anos distintos ao longo da década de 1990, referem-se a outras Dilmas 
autoras de cartas dos leitores. Uma vez que não são claros os critérios de seleção dessas cartas, é interessante 
observar sobre isso que dessas 11 cartas publicadas no espaço dos leitores, 4 foram  assinadas por uma mesma 
autora (Dilma de Lima Faggioni). 
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estadual de Energia, Minas e Comunicações do Rio Grande do Sul, em 1999. Na década 

seguinte, contudo, Dilma ganhou maior destaque público, especialmente a partir da nomeação 

como ministra de Minas e Energia logo que se iniciou o primeiro governo Lula (1º de janeiro 

de 2003). Ainda assim, julgamos que a busca pelo primeiro nome contribuiria para abarcar o 

maior número de menções, especialmente a partir dos anos 2000. Também no caso de Chávez, 

as entradas sofrem alteração por exemplo, pelo fato de haver um boxeador mexicano, Júlio 

César Chávez, que aparece nas menções na década de 1990 contemporaneamente à 

emergência de Hugo Chávez justificadas pela tentativa de golpe que liderou na Venezuela em 

1992, além de seu reaparecimento no final da década, quando se candidata com sucesso à 

presidência do país (ver Figura!59). Essas imprecisões não têm o mesmo espaço no que se 

refere a Lula, que já era um ator político de fama nacional desde os fins dos anos 1970.  

Com relação aos outros presidentes, nomes com sobrenomes foram usados como 

categorias de busca. Mesmo assim, pode haver resíduos em casos como o de Rafael Correa, 

por exemplo, que possui um nome muito comum, no que diz respeito ao período anterior a 

sua candidatura. Como já foi dito, graças ao lugar de destaque que esses agentes assumiram 

no contexto citado, essas imprecisões eventuais não inviabilizam as proporções gerais. 

O número de páginas em que Lula é mencionado na totalidade de editorias cresceu 

74,14% da década de 1990 para a de 2000 (Figura!54) e teve redução de 52,24% desta década 

para a de 2010 (lembrando-se sempre que os valores para a década de 2010 referem-se a até 

novembro de 2016, apenas). Considerando-se as páginas de opinião em particular, houve um 

crescimento de 88,40% da década de 1990 para a de 2000 e, até a data observada na década 

de 2010, um decréscimo de 25,03%. 

 

 
Figura 54 - Número de páginas com menção a Lula em O Globo por década 
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!
Figura 55 - Número de páginas com menção a Lula em O Globo por ano 

!
No que diz respeito a Dilma, o número de páginas em que é mencionada, considerando-se 

todas as editorias, aumentou em 93,25% da década de 1990 para a de 2000 e 82,79% desta 

para a de 2010. Entre as páginas de opinião, a presença de Dilma sobe 96,93% da década de 

1990 para a de 2000 e 90,56% desta para a de 2010 (Figura!56). 

 

 
Figura 56 - Número de páginas com menção a Dilma em O Globo por década 
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Figura 57 - Número de páginas com menção a Dilma em O Globo por ano 

 

Com respeito aos presidentes venezuelanos, na editorias em geral, o número de páginas 

que mencionam Chávez cresceu 88,45% dos anos 1990 para os 2000 e decresceu 48,27% 

destes para os anos 2010 (Figura!58). Quanto a Nicolás Maduro, não houve menções na 

década de 1990 e houve um crescimento de 96,39% (Figura!60). 

 

!

Figura 58 - Número de páginas com menção a Chávez em O Globo por década 
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!
Figura 59 – Número de páginas com menção a Chávez em O Globo por ano 

!
 

 
Figura 60 - Número de páginas com menção a Nicolas Maduro em O Globo por década 

  

!

!
Figura 61 - Número de páginas com menção a Nicolas Maduro em O Globo por ano 
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!
Nas páginas de opinião, a menção a Chávez cresceu 96,24% da década de 1990 para a 

de 2000. Já na década de 2010 em relação a de 2000 havia um decréscimo de 70,51% no 

número de páginas em que o presidente aparecia até novembro de 2016. No que se refere a 

Maduro, não há proporção uma vez que ele só surge nas páginas de opinião do jornal na 

década de 2010. 

No caso de Fidel Castro (Figura!62), na totalidade de editorias, houve aumento de 

29,86% no número de páginas entre os anos 1990 e os 2000. Da década de 2000 para a de 

2010, houve decréscimo de 63,81% até a data de coleta dos dados. 

Para as páginas de opinião, houve aumento de 58,50% da década de 1990 para a de 2000 e 

redução de 50,99% desta para a de 2010, até novembro de 2016. 

!
 

 
Figura 62 - Número de páginas com menção a Fidel Castro em O Globo por década 

 

Se para outros presidentes latino-americanos seria possível argumentar que o aumento 

de espaço a eles dedicados se justifica pela ascensão à presidência, o caso de Fidel é 

interessante porque contribui para apontar a centralidade que o contexto da virada à esquerda 

assume, uma vez que o presidente cubano continua sendo o presidente de longa data enquanto 

há um aumento claro do número de páginas com menções no contexto da virada (Figura!63). 
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!
Figura 63 - Número de páginas com menção a Fidel Castro em O Globo por ano 

 

Quanto ao então presidente equatoriano Rafael Correa (Figura!64), na totalidade de 

editorias, há um aumento de 95,39% no número de páginas (década de 1990/década de 2000) 

e um decréscimo de 25,28% no segundo período (década de 2000/década de 2010). Na 

editoria opinião, o número de páginas em que é mencionado aumenta em 98,53% dos anos 

1990 para o 2000. Desta década para a de 20010 (incompleta), há redução de 39,70%. 

 

 
Figura 64 - Número de páginas com menção a Rafael Correa em O Globo por década 
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!
Figura 65 - Número de páginas com menção a Rafael Correa em O Globo por ano 

 

Com referência aos presidentes argentinos da left turn, começando por Néstor 

Kirchner (Figura!66) , houve redução de 68,46% no número de páginas que o mencionam da 

década de 2000 para a de 2010 na totalidade de editorias; enquanto na editoria opinião, houve 

redução de 15,79% da década de 2000 para a de 2010. Néstor não apareceu nas buscas em 

menções nos anos 1990. 

Cristina Kirchner (Figura!68) não apareceu em menções na década de 1990 na totalidade 

de editorias (inclusive opinião). Considerando-se o segundo período (2000/2010), houve 

aumentos de 61,40% de páginas na totalidade de editorias e de 77,61% na editoria opinião 

especificamente. 

 

 
Figura 66 - Número de páginas com menção a Néstor Kirchner em O Globo por década 
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!
Figura 67 - Número de páginas com menção a Néstor Kirchner em O Globo por ano 

!

 
Figura 68 - Número de páginas com menção a Cristina Kirchner em O Globo por década 

 

!
Figura 69 - Número de páginas com menção a Cristina Kirchner em O Globo por ano 
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menções de 2000/2010 mesmo com a segunda década incompleta e mesmo com o caso 

2011/2012, tanto para a totalidade de editorias, quanto para opinião em particular.151 

No que diz respeito ao presidente boliviano Evo Morales (Figura!70), o número de 

páginas em que é mencionado na totalidade de editorias cresce 99,84% dos anos 1990 para os 

2000 e, até a data de coleta de dados, configurou-se uma redução de 63,19% na proporção dos 

anos 2000 para os 2010.  

Na editoria de opinião, não houve proporção para o período 1990/2000, já que Evo só 

aparece nessa editoria em O Globo na década de 2000. Já no período 2000/2010 há redução 

de 68,40% no número de páginas com menções nessa seção até a data coberta. 

 

 
Figura 70 - Número de páginas com menção a Evo Morales em O Globo por década 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 Coincidentemente as duas únicas mulheres na presidência consideradas aqui. Não é possível, no âmbito deste 
trabalho, relacionar o gênero a essa particularidade. Embora haja trabalhos que investiguem o posicionamento 
das presidentes Dilma, Cristina e Michele Bachelet no que diz respeito ao gênero feminino em suas próprias 
campanhas (ver PANKE & IASULAITIS, 2016), são ainda necessárias pesquisas que investiguem o 
posicionamento específico do jornal por meio de sua narrativa no que diz respeito ao gênero. Ressaltamos o caso 
aqui, portanto, apenas como uma observação. 
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!
Figura 71 - Número de páginas com menção a Evo Morales em O Globo por ano 

!
A Tabela 3 apresenta o quadro de editorialização de cada ator citado, o que significa a 

proporção do número de páginas localizada na editoria opinião sobre a totalidade de editorias. 

A partir dela podemos destacar que o espaço dedicado a menções aos presidentes cresceu ao 

longo do tempo para todos, exceto para Evo (mas ressaltando-se mais uma vez que a coleta de 

dados para a década de 2010 foi encerrada em novembro de 2016). Enquanto ao longo do 

tempo, Fidel e Lula foram os mais editorializados, no período específico de governo PT, 

Hugo Chávez assumiu o posto. 

Embora Néstor e Cristina Kirchner (ver FigurasFigura!66 e Figura!68) são os menos 

editorializados. 

 

Tabela 4 – Proporção editorial dos agentes/presidentes por década 

CONCEITO 
PROPORÇÃO EDITORIAL 

Década de 
1990 

Década de 
2000 

Década de 
2010 

Governo 
PT 

Chávez 3,60% 11,07% 12,55% 12,18% 
Fidel Castro 6,06% 10,25% 13,88% 11,60% 
Evo Morales – 11,56% 9,92% 11,22% 
Dilma 2,83% 6,21% 11,32% 10,33% 
Rafael Correa 3,45% 10,81% 8,72% 10,06% 
Lula 3,60% 8,03% 12,61% 10,01% 
Nicolás 
Maduro – – 10,29% 9,70% 

Cristina 
Kirchner – 4,42% 7,62% 6,60% 

Néstor 
Kirchner – 3,92% 10,96% 5,58% 
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3.5.2. Países$$
Nesta subcategoria, apresentaremos os dados referentes aos países da suposta “má 

esquerda”. Os dados foram obtidos através da busca pelo nome de cada país. O Brasil não foi 

incluído, uma vez que acreditamos que a subcategoria seria excessivamente ampla para 

apresentar tendências consideráveis. 

No caso da Venezuela (Figura!72), na totalidade de editorias o número de páginas com 

menções ao país cresceu 49,91% da década de 1990 para a de 2000. Desta para a de 2010 

encontrou-se uma redução de 31,85% até novembro de 2016. Na editoria de opinião em 

particular, o aumento foi de 69,64% (1990/2000) e de 9,69% (2000/2010). 

 

 
Figura 72 - Número de páginas com menção a Venezuela em O Globo por década 

!
A partir da distribuição anual das menções (Figura! 73) nota-se um aumento do 

número de páginas após a eleição de Hugo Chávez, que dá início ao movimento de virada à 

esquerda, com pico em 2007, ano em que o presidente não renova a concessão de canal aberto 

à RCTV. A partir daí nota-se um novo aumento médio do número de páginas tanto na 

totalidade do jornal, quanto especificamente na editoria de opinião. 
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!
Figura 73 - Número de páginas com menção a Venezuela em O Globo por ano 

!
Com relação ao Equador (Figura!74), nas editorias em geral, houve aumento de 37,72% 

no número de páginas com menção da década de 1990 para a de 2000 e redução de 44,28% de 

2000 para a de 2010. Enquanto na editoria opinião especificamente, o aumento foi de 72,11% 

da década de 1990 para a de 2000 e uma redução de 35,58% comparando-se a década de 2010 

(até novembro de 2016) com a de 2000. 

 

 
Figura 74 - Número de páginas com menção a Equador em O Globo por década 
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!
Figura 75 - Número de páginas com menção a Equador em O Globo por ano 

 

Como se observa no fluxo anual de menções (Figura!75), em 2001 há um salto. Nesse 

ano, a seleção brasileira perdeu no futebol para o Equador nas eliminatórias da Copa de 2002, 

o que possivelmente ajuda a explicar o salto desse ano. Depois disso, outro salto aparece a 

partir de 2007, ano em que Rafael Correa foi eleito presidente. Apenas no segundo caso há 

aumento também nas menções da editoria opinião. 

Considerando-se o número de páginas com menções a Cuba (Figura! 76) em todas as 

editorias, houve reduções de 6,69% (1990/2000) e de 38,26% (2000/2010). Com relação à 

editoria de opinião, houve aumento de 50,63% (1990/2000) e redução de 43,74% (2000/2010). 

 

 
Figura 76 - Número de páginas com menção a Cuba em O Globo por década 

!
Observando as menções a Cuba por ano (Figura!77), nota-se um primeiro sobressalto 

em 1991, ano em que os Jogos Pan-Americanos aconteceram em Havana. Outro salto ocorre 

nos primeiros anos da virada à esquerda. 
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!
Figura 77 - Número de páginas com menção a Cuba em O Globo por ano 

!
Quanto à Bolívia (Figura!78), nas editorias de modo geral, houve aumento de 33,78% 

no número de páginas com menção ao país comparando-se as décadas de 1990 e 2000 e 

redução de 58,77% dos anos 2000 para os 2010. Na editoria de opinião, houve aumento de 

70,99% comparando-se as décadas de 1990 e de 2000, e redução de 58,77% na década de 

2010 em relação a de 2000. 

 

 
Figura 78 - Número de páginas com menção a Bolívia em O Globo por década 

 

Com relação à distribuição anual de páginas, a Figura 79 indica um sobressalto 

considerável a partir de 2006, quando se inicia o mandato para o qual se elegeu Evo Morales. 

Também a partir daí o número de páginas da editoria opinião com menções ao país se eleva e 

assim se mantém.  
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!
Figura 79 - Número de páginas com menção a Bolívia em O Globo por ano 

 

O último caso é o da Argentina (Figura!80), em que houve aumento de 17,11% do 

número de páginas com menções da década de 1990 para a de 2000 e redução de 36,38% 

comparando-se a década incompleta de 2010 com a de 2000. No que se refere 

especificamente à editoria opinião, o aumento foi de 31,62% (1990/2000) e a redução de 

25,45% (2000/2010). 

 

 
Figura 80 - Número de páginas com menção a Argentina em O Globo por década 

 

Observando-se anualmente o número de páginas (Figura! 81), pode-se perceber que 

entre os casos citados, o histograma da Argentina parece mais homogêneo. Há picos entre 

2001 e 2002 que podem ser explicados pela intensa crise econômica pela qual o país passava, 

inclusive com a declaração de moratória. De 2007 em diante há também crescimento do 

número de páginas. Nesse ano, Cristina Kirchner se elege presidente. O número de páginas é 

mais elevado durante os seus mandatos do que nos períodos anteriores. Na editoria de opinião 
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há crescimento do número de páginas, que mantém um padrão mais elevado nos anos 2000 

em relação à década de 1990. 

!

!
Figura 81 - Número de páginas com menção a Argentina em O Globo por ano 

 

A Tabela! 5, como nos outros caso, mostra a proporção editorial de cada país n’O 

Globo. Da mesma forma que na subcategoria pessoas, todos os países passaram por aumento 

da proporção editorial. A Venezuela desponta entre eles como país mais editorializado, 

confirmando sua posição emblemática no contexto recente. 

A amplitude dos números de páginas considerando-se todas as editorias reforça o 

interesse histórico maior do Brasil pela Argentina e aponta também para o lugar histórico de 

Cuba pós-revolução. A variação nos números de páginas das editorias em geral reforça como 

os outros países passaram a ser interessantes principalmente a partir da virada à esquerda. 

 

Tabela 5 – Proporcão editorial de agentes/países por década 

CONCEITO 
PROPORÇÃO EDITORIAL 

Década de 
1990 

Década de 
2000 

Década de 
2010 

Governo 
PT 

Venezuela 3,72% 6,13% 9,97% 8,52% 
Bolívia 2,77% 6,33% 6,54% 7,27% 
Cuba 2,34% 5,08% 8,54% 6,81% 
Equador 2,24% 4,99% 5,77% 6,39% 
Argentina 2,26% 2,73% 3,20% 2,90% 
!
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5.3.3.$ Partidos$

Investigamos a frequência com que os três maiores partidos brasileiros – PT, PSDB e PMDB 

– aparecem n’O Globo. Entre 2003 e 2016, destacou-se o PT. Poder-se-ia argumentar que isso 

aconteceu já que o partido foi governo durante todo esse período. No entanto, a frequência da 

década de 1990 mostra que PT foi o partido mais mencionado em páginas do jornal mesmo na 

década anterior a sua ascensão à presidência da República, tanto nas editorias de modo geral 

(Figura!82) quanto na de opinião especificamente (Figura!83).  

 

 
Figura 82 - Número de páginas com menção a cada partido em todas as editorias por década 

!

 
Figura 83 - Número de páginas com menção a cada partido na editoria Opinião por década 
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!

A Tabela!6 mostra a porcentagem do número de páginas em que há menção ao partido 

na editoria de opinião em relação à totalidade de editorias. As proporções indicam que o PT 

sempre foi, entre os três, o partido mais editorializado, nas três décadas e, portanto, mesmo 

antes de chegar à presidência. 

 

Tabela 6 – Proporção editorial de agentes/partidos por década 

CONCEITO 
PROPORÇÃO EDITORIAL 

Década de 
1990 

Década de 
2000 

Década de 
2010 

Governo 
PT 

PT 3,54% 6,96% 10,66% 9,45% 

PSDB 2,65% 3,65% 5,25% 4,98% 

PMDB 2,23% 2,70% 6,13% 3,83% 

!

!

3.6. CRUZAMENTOS*
!

As figurasFigura! 84 eFigura 85 indicam os números de páginas em que se encontram os 

cruzamentos entre cada partido e o substantivo corrupção ou o adjetivo corrupto, ou seja: PT 

+ corrupção ou corrupto; PSDB + corrupção ou corrupto; PMDB + corrupção ou corrupto. 

Embora dados de outubro de 2016152 tenham apontado que o PSDB e o PMDB 

lideravam a lista de candidatos barrados nas eleições daquele ano com base na Ficha Limpa, 

enquanto o PT aparecia apenas em 12º lugar, as figuras abaixo mostram que este último foi, 

desde a década de 1990, quando ainda não estava na presidência, o partido mais mencionado 

junto aos termos corrupção e populismo, tanto na totalidade de editorias quanto na de opinião 

especificamente. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152  PMDB e PSDB lideram – com folga – candidatos barrados na Ficha Limpa. Disponível em: < 
http://www.huffpostbrasil.com/2016/10/01/pmdb-e-psdb-lideram-com-folga-candidatos-barrados-na-ficha-
l_a_21699016/?utm_hp_ref=br-pmdb>. Acesso em 28 de fevereiro de 2017.   
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Figura 84 - Número de páginas com menção a cada partido em cruzamento com os termos corrupção ou corrupto em todas as editorias  

!

 

Figura 85 – Número de páginas com menção a cada partido em cruzamento com os termos corrupção ou corrupto na editoria Opinião 
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Figura 86 – Número de páginas com menção a cada partido em cruzamento com os termos populismo ou populista em todas as editorias!

 

Figura 87 – Número de páginas com menção a cada partido em cruzamento com os termos populismo ou populista na editoria Opinião!!
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!

As figuras Figura 86 e Figura 87 indicam os números de páginas em que se encontram 

os cruzamentos entre cada partido e o substantivo populismo ou o adjetivo populista, ou seja: 

PT + populismo ou populista; PSDB + populismo ou populista; PMDB + populismo ou 

populista. Como se pode perceber, mais uma vez o PT é o partido que mais aparece no 

cruzamento na maioria dos anos verificados. 

 

!

3.7.$ Considerações$Finais$
!

Este capítulo foi dedicado a uma análise exploratória de dados sobre como temas centrais do 

contexto político democrático recente aparecem na narrativa do jornal. Interessam-nos menos 

os números absolutos e mais as proporções e tendências que as análises conjuntas sugerem. 

Os dados obtidos reforçam o contexto da left turn como um ponto sensível. A partir dele, 

agentes, conceitos contextuais, qualificações surgem ou tomam proporções distintas ao longo 

do tempo.  

A presente análise indicou, em síntese, no quadro internacional, que os países latino-

americanos envolvidos na virada e seus presidentes se transformam em temas mais frequentes 

no jornal e mais editorializados, destacando-se a Venezuela e Hugo Chávez. Nacionalmente, 

os dados apontam para a centralidade do PT, partido com mais menções em todo espaço do 

jornal e também na editoria de opinião isoladamente desde a década de 1990. Apontam ainda 

para a possibilidade de ser o partido mais correlacionado a temas sensíveis como a corrupção 

mesmo antes de se tornar governo e do surgimento dos escândalos que estouraram na era PT. 

Entre os dados apresentados, destaca-se especialmente  o termo Lulopetismo por apontar um 

sistema mais do que um adjetivo e ao se apresentar como um conceito plenamente editorial. 

Sobre isso tratará o próximo capítulo.  

! !
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Capítulo$4$–$“Sob$os$auspícios$do$Lulopetismo”:$A$narrativa$d’O$Globo$sobre$
os$governos$PT$

 

Neste capítulo, analisamos de perto o termo Lulopetismo, que surgiu nas páginas de opinião 

da grande imprensa durante o primeiro governo Lula. Embora o termo não dê conta de todos 

os aspectos da narrativa feita pela grande imprensa sobre a era PT, ele oferece um recorte 

representativo do posicionamento da grande imprensa, e do jornal O Globo em particular, 

nesse período, oferecendo um caminho que tornou possível dar corpo, começo e fim à análise.  

O Lulopetismo é entendido aqui como um pacote interpretativo (GAMSON & 

MODIGLIANI, 1989: 3), construído para dar sentido a uma questão, oferecendo “símbolos 

condensadores que sugerem o enquadramento central e as posições resumidas, tornando 

possível mostrar o pacote como um todo com uma metáfora ágil, uma frase-chave ou outro 

dispositivo simbólico”.153 

Funciona, ainda, como um rótulo que visa direcionar o olhar do leitor para uma 

determinada interpretação da política. Como outros “ismos” funciona prioritariamente nas 

páginas do jornal como um adjetivo do que como um substantivo, mais como avaliação do 

que como denotação (COLLOVALD, 1991; GRILL, 2012). Assume, por fim, a função de um 

termo condensador de estigmas (COLLOVALD, 1991). 

Foram analisados 326 textos considerando-se todas as editorias do jornal O Globo nos 

quais o termo é mencionado, tendo por base o período compreendido entre 1º de janeiro de 

2003, início do primeiro governo Lula e o dia 1º de setembro de 2016, dia subsequente ao 

afastamento definitivo de Dilma da presidência da República pelo Senado. A análise da 

narrativa do jornal construída acerca dos anos governados pelo PT, isolada e lida em 

sequência, permitiu identificar não só a construção da definição do termo Lulopetismo como a 

tentativa de cristalização de uma imagem – rotiniza práticas, isola atributos e fixa rótulos 

(GRILL, 2012) – mas também a posição defendida pelo jornal de como o Estado brasileiro 

deveria se posicionar. A narrativa aparece, portanto, como contraste entre um caminho errado 

e aquele que deveria ser seguido. A imprensa, e em particular O Globo, mobiliza o termo com 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 Tradução minha a partir do original: “Finally, a package offers a number of different condensing symbols that 
suggest the core frame and positions in shorthand, making it possible to display the package as a whole with a 
deft metaphor, catch-phrase, or other symbolic device” (GAMSON & MODIGLIANI, 1989: 3).  
!
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o objetivo de desqualificar os governos de Lula e de Dilma Rousseff estrategicamente, de 

acordo com a conjuntura.  

Para abordar o material citado, este capítulo se inicia com uma genealogia do termo. 

Neste tópico, consideraremos o surgimento do termo na Folha de S. Paulo, jornal em que 

apareceu pela primeira vez. Pontualmente, mencionaremos também o fluxo do termo em O 

Estado de S. Paulo, que junto com O Globo e a Folha de S. Paulo são os três principais jornais 

brasileiros. No tópico seguinte, analisaremos o uso do termo especificamente n’O Globo. 

 

4.1. Genealogia,do,termo,

Em 2009, André Singer154 publicou um artigo (SINGER, 2009) no qual analisava as razões 

que tornaram possível que Lula vencesse as eleições presidenciais pela segunda vez em 

2006.155 Embora o termo lulismo já tivesse sido mencionado em colunas do jornalista Merval 

Pereira desde 2005,156 o trabalho de Singer foi o primeiro esforço amplo para compreender o 

fenômeno, que teve sua base no realinhamento do eleitorado e na construção de um pacto 

conservador (SINGER, 2012), entre outras características. 

 

 
Figura 88 - Número de páginas com menção ao termo lulismo em O Globo por década 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 André Singer é cientista político e professor da Universidade de São Paulo. É também jornalista e trabalhou 
na Folha de S. Paulo nos anos 1980. Durante o primeiro mandato de Lula, foi porta-voz da Presidência (2003-
2007) e Secretário de Imprensa da Presidência (2005-2007). 
155 O mesmo assunto foi discutido em outros artigos, como Hunter & Power, 2007.!
156!Merval!Pereira,!no!final!do!primeiro!governo!Lula,!já!havia!falado!em!lulismo-petismo em sua coluna (O 
Globo, 14/10/2006, p. 4) e publicou!em!2010!o!livro!O lulismo no Poder.!
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!
Figura 89 - Número de páginas com menção ao termo lulismo em O Globo por ano 

!

No entanto, essa não foi a primeira vez que um nome foi criado para se referir ao 

governo Lula. Quatro anos antes, em 2005, o termo lulopetismo apareceu pela primeira vez 

em um jornal da grande imprensa em um artigo de opinião assinado pelo jornalista Clóvis 

Rossi.157  

 As Figuras !
Figura!90,!
Figura!91 e Figura!92158 mostram a frequência de aparecimento do termo nos três principais 

jornais brasileiros (Folha de S. Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo) entre janeiro de 2005 

– ano em que a palavra aparece pela primeira vez – e 31 de dezembro de 2016, último dia do 

ano em que Dilma foi afastada definitivamente da presidência. Esses periódicos estiveram, 

durante todo o período do governo PT, entre os cinco maiores jornais do país, com base em 

ranking da Associação Nacional de Jornais (ANJ) que considera a média de circulação dos 

jornais impressos e digitais.159 São os três maiores jornais de circulação nacional.!

Como se pode ver, a partir de uma genealogia do termo, poderíamos dizer que foi 

lançado nas páginas de opinião da Folha em 2005 para ser assimilado apenas mais tarde por O 

Globo e O Estado de S. Paulo. Sua emergência se encaixa historicamente com o período de 

aparecimento do escândalo do Mensalão e, na Folha, a despeito de sua frequência heterogênea, 

mantem-se em pequena escala similar durante a maior parte do tempo. Foi primeiramente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 ROSSI, Clóvis. Bandeira 2. Folha de S. Paulo, 21 de outubro de 2005, p. A2. 
158 As figuras !
Figura!90, !
Figura! 91 e Figura! 92 foram produzidas a partir de dados obtidos nos acervos digitais dos três jornais 
(referentes às versões impressas): http://acervo.oglobo.globo.com/; http://acervo.folha.com.br; 
http://acervo.estadao.com.br.  
159 Ranking anual disponível em: <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/>, acesso em 28 de fevereiro 
de 2017. 
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usado com mais frequência nos anos eleitorais em que os candidatos do PT foram reeleitos e, 

especialmente a partir de 2014.  

 

!
Figura 90 - Número de páginas com menção ao termo lulopetismo na Folha de S. Paulo160  

 

No caso de O Globo, apareceu pontualmente em 2006 e 2008, mas apenas a partir de 

2010 se tornou mais comum.  

 

!
Figura 91 - Número de páginas com menção ao lulopetismo em O Globo  

!
O espaço em que o termo foi mais usado foi o do jornal O Estado de S. Paulo (Figura!

92), que também aparece como o caso menos oscilante ao longo do tempo. O conceito de 

lulopetismo apareceu em um movimento sempre progressivo e passou a ganhar mais 

importância especialmente a partir de 2011.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Adotamos a mesma escala para as Figuras 3, 4 e 5 com o intuito de facilitar comparações. 
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Figura 92 - Número de páginas com menção ao lulopetismo em O Estado de S. Paulo  

 

Diferentemente do lulismo de Singer, que foi uma tentativa de promover a discussão 

acadêmica sobre uma série de eventos políticos históricos, lulopetismo é um termo de repulsa 

e se tornou uma palavra recorrente ao longo do tempo, especialmente nas páginas de op-ed, 

mas não exclusivamente nelas. Portanto, é primeiramente um conceito jornalístico criado para 

atribuir algumas ideias de fundo ao governo do PT. Enquanto o lulismo de Singer foca no 

realinhamento eleitoral e suas características sociais em um contexto histórico, o conceito de 

lulopetismo pressupõe uma ruptura e se posiciona diante dela, contribuindo para a formulação 

de uma agenda de notícias cujo propósito é contar uma história única sobre desvio e 

corrupção.   

 
Figura 93 - Número de páginas com menção ao lulopetismo em O Globo, separado por 

editorias 
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Figura 94 - Número de páginas com menção ao lulopetismo em O Globo, separadas por 

notícias e opinião  

 

 
Figura 95 - Número de páginas em que o Lulopetismo foi mencionado na Folha de S. Paulo 

(até agosto de 2015), separado por editorias 
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Figura 96 - Número de páginas com menção ao lulopetismo na Folha de S. Paulo (até 

agosto de 2015), separado por notícias e opinião 

 

Para além da tendência geral negativa sobre a maneira que o conceito é usado, que 

diferenças pode-se encontrar em seu uso nos três principais jornais? Na Folha, como se pode 

ver na figura 90, o termo já havia se destacado em 2006, ano da reeleição de Lula, só 

tornando a sobressair em 2014, ano em que Dilma foi eleita. Neste jornal, há pelo menos duas 

fases diferentes entre 2005 e 2014. A primeira vai de 2005 a 2011, refere-se principalmente 

ao segundo mandato de Lula. Durante esse tempo o uso do conceito lulopetismo foi assinado 

basicamente por Clóvis Rossi, um jornalista experiente com quatro décadas de carreira. Como 

membro do quadro editorial e colunista regular da Folha, ele foi o primeiro a lançar o 

conceito entre os três jornais e foi também o seu propagador-líder, definindo-o e 

aprofundando-o ao longo dos anos. Primeiramente de forma ofensiva. Através de uma 

linguagem agressiva, Rossi sistematicamente relacionava, em seus artigos, o lulopetismo a 

termos como “bandidagem”, “organização criminosa”, “comportamento desavergonhado” e 

desonestidade.  

Em setembro de 2006, o mês anterior às eleições presidenciais, após a publicação de 

um texto de Rossi – Como criar uma gang?161 –, a coalizão que dava suporte à campanha de 

Lula buscou representação legal pelo direito de resposta a um trecho que considerava 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Como se faz uma quadrilha?, Folha de S. Paulo, 22 de setembro de 2006, p. A2 . 
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ofensivo.162 O Tribunal Superior Eleitoral primeiro garantiu à coalizão o direito de resposta, 

mas o jornal apelou da decisão e no fim o direito de resposta foi negado. No dia anterior à 

publicação do texto em questão, outra coluna de Rossi, Pior que República bananeira,163 na 

qual o jornalista chamou o PT de “organização criminosa”, novamente motivou um pedido de 

direito de resposta pelo partido, mais uma vez sem sucesso. O jornalista não foi o primeiro a 

mobilizar a ideia de uma “organização criminosa” neste cenário. Em abril de 2006, o 

procurador-geral da República Antônio Fernando de Souza, no contexto do Mensalão, enviou 

denúncia ao Supremo Tribunal Federal apontando 40 pessoas por participação no esquema, 

entre as quais, parlamentares de cinco partidos (PL, PMDB, PP, PT e PTB). No documento, 

apontava a existência de “uma organização criminosa”. O termo ganhou as páginas de opinião, 

mas vinculado especificamente ao PT, não só pelas mãos de Rossi, mas também nos editoriais 

d’O Globo por um longo tempo. 

Dali em diante, os artigos de Rossi mantiveram a linguagem agressiva, mas de 

maneira sutilmente diferente – agora de forma defensiva – criticando com mais frequência o 

que ele considerou serem alegações petistas sobre uma suposta conspiração da mídia contra o 

governo. Nesse cenário, criticou o que chamou de “patrulha ideológica”, “uma teoria da 

conspiração descerebrada” e o que considerou um argumento repetitivo e irreal de golpismo 

supostamente usado por Lula e o PT contra a mídia. Nesses momentos falava sobre a “sujeira 

produzida pelo PT” e sobre petistas “desocupados e hidrófobos”. 

Até 2010, Rossi foi o principal nome da Folha a empregar o termo no jornal. Após um 

período de calmaria, o papel é, então, assumido no mesmo jornal, em fins de 2013, por 

Demétrio Magnoli, formado em sociologia e em jornalismo pela Universidade de São Paulo 

(USP), doutor em geografia humana e membro do Grupo de Análise da Conjuntura 

Internacional da mesma universidade.  

Essa não foi a primeira vez que Magnoli assinou, contudo, coluna política em um 

grande jornal. Desde outubro de 2006 era colaborador quinzenal d’O Globo, assinando artigos 

às quintas-feiras. Já naquele tempo foi apresentado pelo jornal como um novo colaborador 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 O artigo critica a suposta atitude condescendente de Lula e do PT com relação a más condutas. O trecho em 
questão é o seguinte: “Para manter o poder, fazem o diabo, contando com o acobertamento do chefe, que, mesmo 
quando os demite, acaricia-os depois. Foi essa cultura que gerou a "quadrilha" antigamente chamada de Partido 
dos Trabalhadores.” 
163 ROSSI, Clovis. Pior que república bananeira. Folha de S. Paulo, 21 de setembro de 2006, p. A2.!
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polemista que faria “análise crítica do PT e do projeto de poder de Lula”.164 Logo ao ser 

apresentado, o colunista dedica sua entrevista às críticas ao PT e a acadêmicos a que chamou 

de “intelectuais do PT”. O título da entrevista, Sociologia de combate, dá pistas sobre a 

função primordial de sua nova coluna. Esse caso aponta para uma estratégia de longa data de 

combate ao PT. O termo Lulopetismo só passou a ser usado por ele em 2011. Como apontam 

as figuras Figura!91 e Figura!92, em O Globo e O Estado de SP, o termo ganhou força após 

2010 com a eleição de Dilma. Em 2013 (janeiro a maio), Magnoli também assinou colunas 

n’O Estado de S. Paulo. É, ainda, comentarista de política internacional da Globo News e 

autor de artigos publicados na página do Instituto Millenium desde 2011. 

As colunas de opinião publicadas na Folha de São Paulo vincularam sistematicamente 

o PT e seu principal líder aos termos corrupção, bandidagem, corrosão da ética, politização 

imprópria do aparato do Estado e a uma política externa indesejável. Nesse espaço já foi 

possível notar a presença sistemática de um discurso que se opunha ao governo Lula 

especialmente. Essa oposição assumiu um caráter estrutural e perdurou ao longo do tempo. 

 

4.2.$ O$Lulopetismo$em$O$Globo$
4.2.1. Panorama,

Enquanto na Folha de S. Paulo, o termo Lulopetismo apareceu veiculado principalmente em 

artigos de opinião por colunistas do jornal, tendo como principais divulgadores Clóvis Rossi e 

Demétrio Magnoli, n’O Globo, o termo é, indiscutivelmente, uma bandeira dos editoriais do 

jornal. Considerando-se os 326 textos analisados – publicados entre 1/1/2003 e 1/9/2016 –, 

em que há menções ao termo, a Figura! 97 mostra a proporção entre os de opinião e as 

matérias. Enquanto 98% dos textos são de opinião, apenas 2% correspondem a matérias. 

Mesmo esses 2%, no entanto, não correspondem necessariamente ao uso do termo em notícias. 

Correspondem ao todo a nove matérias, enquanto em cinco delas o termo aparece citado por 

alguém mencionado ou entrevistado – em dois casos o citado é Roberto Freire, presidente 

nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB); em outros dois, o ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB); e, em um, é o Clube Militar. O sexto caso é uma resenha escrita 

por Pedro Malan (economista e ex-ministro da Fazenda do governo FHC) sobre o livro de 

Merval Pereira – O lulismo no poder. As matérias restantes são do jornalista Felipe Awi (2), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 Matéria de Aluízio Maranhão e Luiz Antônio Novaes que apresenta e entrevista o novo colaborador d’O 
Globo, Demétrio Magnoli. “Sociologia de combate”, O Globo, 15/10/2006, Segundo Caderno, p.1.  
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que fala sobre uma mesa realizada na ANPOCS em 2006, e da coluna de Luiz Antônio 

Novaes (1), na qual publica uma pequena entrevista com Tales Ab’saber – o entrevistado, no 

entanto, não usa o termo neste caso. 

 

 
Figura 97. Proporção opinião/notícia dos textos que empregam o termo lulopetismo 

 

A Figura!98, considera apenas os textos de opinião e separa os editoriais de artigos e 

colunas em geral. Como fica claro, o termo é essencialmente editorial. Por essa razão, nossa 

análise será mais centrada nesse espaço. No que diz respeito às colunas em que o termo 

apareceu (ver Figura!99), consideraremos em nossos comentários apenas os três colunistas 

com maior número de textos mencionando o termo (Demétrio Magnoli, Roberto DaMatta e 

Rodrigo Constantino). 

 

 
Figura 98. Configuração dos textos de opinião que empregam o termo lulopetismo 
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Depois dos editoriais, que correspondem a 214 dos 325 textos, o segundo segmento 

com mais menções foi de Cartas dos Leitores. As cartas empregam o termo negativamente em 

sua totalidade, uma vez que sempre associado a adjetivos ou características de teor negativo, 

como se verá mais a frente.  

 A Figura!99 indica as autorias dos textos envolvidos com o uso do termo. Após os 

editoriais e as Cartas dos Leitores, os principais colunistas do jornal a empregar o termo 

foram Demétrio Magnoli novamente, e, em seguida, o antropólogo Roberto DaMatta. Ainda 

que os números de colunas de autoria de cada um não pareça alto, se considerarmos sua 

periodicidade semanal, torna-se relevante. Ressaltamos ainda que esses números de colunas 

referem-se especificamente àquelas em que o termo Lulopetismo é empregado, o que 

significa que é possível e provável que a ideia a ele subjacente extrapole esses números. 

 Pelo notório investimento no termo, Magnoli foi indagado como se o tivesse 

cunhado,165 embora anos antes, esse papel tenha cabido a Clóvis Rossi. Em O Globo, 

empregou o termo pela primeira vez em junho de 2011. Entre 2012 e 2013 o termo não 

apareceu em nenhuma coluna de Magnoli ou de DaMatta, acompanhando o movimento já 

notado anteriormente166 para as categorias investigadas no capítulo 3, no que diz respeito à 

editoria opinião. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
165 LOPES, Rodrigo. Demétrio Magnoli: “O PT, para se manter no governo, teve de abrir mão do poder.” Zero 
Hora, 25/04/2015. Consultado em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2015/04/demetrio-magnoli-
o-pt-para-se-manter-no-governo-teve-de-abrir-mao-do-poder-4747429.html>. 
166 Ver p. 87, segundo parágrafo, desta tese.!
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Figura 99. Número de textos que empregam o termo lulopetismo, divididos por autoria 

 

Roberto DaMatta publicou seu primeiro texto como colunista regular em 26 de janeiro 

de 2005, inaugurando coluna semanal às quartas-feiras. Foi apresentado pelo jornal em 22 de 

janeiro de 2005167 junto a uma ampla lista de temáticas de interesse. A primeira vez que 

empregou o termo Lulopetismo foi também em junho de 2011, no contexto de demissão do 

então ministro-chefe da Casa Civil Antônio Palocci.168  

O próprio DaMatta, contudo, admite a existência de uma questão de cunho pessoal 

que influencia sua visão sobre Lula e o PT.169 Assim como Magnoli, é um colaborador regular 

do Instituto Millenium – que tem Rodrigo Constantino entre os fundadores e do qual João 

Roberto Marinho é um dos mantenedores –, assinando artigos como especialista desde 2007. 

Constantino é o autor que aparece logo em seguida n’O Globo em uso do termo (Figura!99), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 VENTURA, Mauro; FERNANDES, Rodolfo. O Brasil nas entrelinhas,  O Globo, 22 de janeiro de 2005, 
Segundo Caderno, p. 1-2. 
168 No âmbito da operação Lava-Jato, foi acusado em delações premiadas de envolvimento no pagamento de 
propinas que teriam sido pagas, segundo a Justiça, ao marqueteiro João Santana durante a campanha do PT. 
Preso desde setembro de 2016, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a mais de doze anos de prisão.  
169 Em entrevista à revista Trip, foi indagado sobre se a morte de seu filho, Rodrigo, em 2006, havia influenciado 
sua visão do governo Lula (“A morte do seu filho influenciou sua visão do governo Lula?”), ao que respondeu: 
“Sim... Acho que sim. Porque o governo Lula facilita para tantas empresas. No caso da Varig, o governo 
obviamente lavou as mãos. E reteve o dinheiro do fundo de pensão dos funcionários da Varig. A viúva e os 
filhos do meu filho não recebem o que ele investiu. Eu acho até que foi uma vingança do PT contra o fato de que 
a Varig foi uma empresa que floresceu no governo militar”.169!
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embora em escala ainda menor. DaMatta mobiliza os argumentos da mentira, do fisiologismo 

e da marcha à ré para caracterizar os governos do PT e para declarar seu voto na oposição. 

Como foi comum em suas colunas, assim como nas de Magnoli, nas de Constantino e também 

nos editoriais do jornal, como se verá mais adiante, o governo PT é responsabilizado e 

apontado como fundador de características há muito presentes no sistema político. 

 

Mas não se pode viver democraticamente aceitando, como tem ocorrido no 
lulopetismo, pessoas com o direito de mentir e roubar publicamente.170 

 

No Brasil isso se exprime no ditado popular ‘Quem foi rei nunca perde a 
majestade!’ e tem ocorrido no chamado lulopetismo. O termo traduz um 
improvável casamento teórico de carisma e personalismo com burocratismo 
impessoal e ideologia. (...) o Brasil de Dilma, a gerentona inventada por Lula, 
mostra que suas fórmulas trazem anticrescimento e um fisiologismo estrutural 
cujo resultado é uma série de escândalos. Voto no Aécio.171 

 

Talvez como prova de que nem tudo está perdido neste nosso Brasil obcecado 
pela disputa eleitoral, Marina Silva mudou o penteado: tirou o coque e soltou o 
cabelo. No meio de um tiroteio que o nosso viés aristocrático rejeita como de 
mau gosto, esse é o fato alvissareiro desta etapa derradeira que vai confirmar 
ou não o governo lulopetista e mendaz de Dilma Rousseff. (...) O cabelo solto 
ou liberto do coque tem um sentido oculto. Ele fala de um engajamento 
expressivo de Marina ao desejo de emancipar o Brasil do lulopetismo.172 

 

Magnoli, entre outros aspectos, critica notadamente o que considera a agenda 

ideológica na política externa dos governos petistas. Definitivamente, ele não foi o único ou o 

primeiro colunista do jornal a ocupar-se disso. A crítica ao caráter ideológico do governo 

petista se fez presente em uma série de críticas à política externa dos governos petistas 

(GAGLIARDI & ALBUQUERQUE, 2014; GOLDSTEIN, 2013; LESSA & GAVIÃO, 2011), 

configurando um movimento de reação contra as alianças e o modelo adotados. Os resultados 

são subsídios que permitem verificar uma estrutura narrativa que precede o aparecimento do 

termo Lulopetismo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170 DAMATTA, Roberto. Mentira e politicagem. O Globo, 23 de novembro de 2011, p. 7. 
171 DAMATTA, Roberto. Eleição. O Globo, 3 de setembro de 2014, p. 21. 
172 DAMATTA, Roberto. Mudar o penteado. O Globo, 22 de outubro de 2014, p. 21.!
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Os trechos reproduzidos abaixo de colunas de Magnoli, indicam que o autor 

representa os dois braços da estratégia de abordagem do conceito de Lulopetismo; de um lado 

a referência externa – a bolivarianização do Brasil. De outro, o viés interno – mais 

propriamente a mobilização do argumento de corrupção do modelo pelo Lulopetismo. 

 

Mas, sob o signo do lulopetismo, o Brasil figurará como cúmplice da tirania 
sem futuro do sucessor de Hugo Chávez.173 

 

Por essa via, o Brasil do lulopetismo encerra-se na caverna dos países aliados 
do chavismo, habitada por argentinos, bolivianos, equatorianos, cubanos e 
nicaraguenses.174 

 

O lulopetismo não inventou o sistema político brasileiro. (…) Os governos de 
Lula, entretanto conduziram o sistema às suas mais extremas consequências. 
FH governara com base em uma coalizão coerente, nucleada pela aliança 
PSDB/PFL e ancorada num programa de reformas econômicas de mercado. 
Lula e sua sucessora, pelo contrário, estabeleceram coalizões incongruentes, 
que conectam a esquerda à direita. O preço da governabilidade foi a extensão 
inédita das redes de corrupção. Nesse passo, a corrupção tradicional, 
fragmentária, deu lugar ao assalto partidário centralizado e sistemático dos 
cofres públicos.175  

 

A linguagem lulopetista liga-se à tradição da esquerda nacionalista latino-
americana, que usa o conceito de imperialismo para exibir os demais partidos 
como representações internas de um "inimigo externo". Do ponto de vista do 
PT, o PSDB está devotado a vender o "patrimônio nacional" às empresas 
estrangeiras. (...) No Brasil, o lulopetismo impede a formulação de consensos 
básicos como os que sustentaram a Agenda 2010 e o Pacto de Moncloa. Nosso 
pacto nacional teria que associar a consolidação fiscal a reformas estruturais 
destinadas a incrementar a produtividade. O pensamento econômico do PT, 
porém, continua hipnotizado pela combinação fracassada de estatismo e 
expansão fiscal do primeiro mandato de Dilma – e qualifica qualquer 
alternativa como uma maléfica conspiração "neoliberal". (...) As vozes petistas 
que, de repente, descobriram as virtudes do "pacto" buscam apenas uma saída 
tática para o desastre histórico do Lulopetismo. (...) Nosso pacto é para o pós-
Dilma, seja isso daqui a poucos meses ou apenas em 2018.176 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 MAGNOLI, Demétrio. Dilma, carcereira. O Globo, 9 de abril de 2015, p. 15. 
174 MAGNOLI, Demétrio. Duplicidade moral. O Globo, 7 de maio de 2015, p. 15. 
175 MAGNOLI, Demétrio. República dos políticos. O Globo, 4 de junho de 2015, p. 17. 
176 MAGNOLI, Demétrio. Os pactos deles  e o nosso. O Globo, 10 de setembro de 2015, p. 19. 
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Rodrigo Constantino, além de ter sido colunista regular d’O Globo, escreveu para o 

Valor Econômico, a Veja e a Istoé. Assim como Magnoli, espalhou o termo por outros 

veículos além d’O Globo. Desde 2016 é colunista do jornal paranaense Gazeta do Povo, onde 

emprega o termo com frequência. Demétrio Magnoli também passou a assinar colunas nesse 

jornal. Abaixo estão reproduzidos trechos de colunas de Constantino n’O Globo. 

 

As urnas deram um resultado legal, apesar de denúncias de fraude que 
deveriam ser averiguadas. Mas qual a legitimidade de uma vitória tão apertada 
conquistada somente com base nas táticas mais perfídias e imorais que 
existem? É uma vitória que colocou boa parte da classe trabalhadora de luto. 
Aqueles que pagam as contas do populismo petista. Aqueles que não suportam 
mais tantos impostos, tanta demagogia, tanta roubalheira. (...) Metade do Brasil 
finalmente acordou. Os anos de lulopetismo serviram ao menos para isso: 
despertar a indignação daqueles que são obrigados a pagar a fatura da 
irresponsabilidade, da incompetência e da corrupção do PT. (...) A reação 
odienta e raivosa de muitos petistas, mesmo vencedores, demonstra como estão 
inseguros, tensos, afinal o Brasil ainda não é uma Venezuela. Temem ainda a 
punição legal por tantos anos de falcatruas, por terem permitido que uma 
quadrilha se instalasse dentro de nossas empresas e instituições. A oposição 
acordou.177 

!
Os petistas ainda estão na fase da negação. Agem como autistas, descolados da 
realidade, sem se dar conta de que os dias de mamatas acabaram. Muitos da 
quadrilha disfarçada de partido vão parar atrás das grades, sem dúvida. É do 
que precisamos para passar a limpo essa fase sombria de lulopetismo e 
fortalecermos nossas instituições republicanas. 

Não dá para ficar indiferente diante de tudo de podre que já emergiu do 
pântano petista. O muro pertence ao diabo. Estamos lidando com uma corja de 
bandidos da pior espécie, com safados que roubam tudo pela frente, até 
presentes para o chefe de Estado, pois se acham acima das leis, donos do Brasil. 
Não são! Mostraram-se apenas oportunistas sedentos por poder e dinheiro, 
nada mais. (...) 

O Brasil trabalhador e honesto mostrou que é possível sonhar com um futuro 
melhor, com um país mais justo e sem impunidade. A “gangue da mortadela” 
não pode contra o povo brasileiro. Os cúmplices do PT estão apavorados com a 
possibilidade iminente de perda das boquinhas, e deveriam estar mesmo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177 CONSTANTINO, Rodrigo. Vitória de Pirro. 28 de outubro de 2014, p. 25. 
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Afinal, Dilma vai cair, e essa turma medíocre terá que procurar emprego no 
livre mercado, onde reina a meritocracia. Qual sua chance?178 

 

Os três colunistas partem de uma ironia mordaz e de repulsa para abordar o que 

chamam de Lulopetismo. O mesmo ocorre com os editoriais do jornal O Globo. A Figura!

100 representa o fluxo de uso do termo especificamente nos editoriais. Como se vê, o mesmo 

já começa em ascensão em 2010 e, após a já mencionada queda que atingiu todas as 

categorias pesquisadas na seção de opinião, entre 2012 e 2013, não parou de crescer.  

 

 
Figura 100. Uso do termo Lulopetismo nos editoriais de O Globo (até 31/8/2016) 

 

Diante dos dados analisados até aqui, podemos dizer que o Lulopetismo, embora 

focado em Lula e no PT, é um termo pós-2010 e que cresce exponencialmente após a segunda 

eleição de Dilma. O próximo tópico aborda especialmente seu espaço de existência mais 

significativo: os editoriais do jornal O Globo. Incluem-se aqui boxes de opinião editorial que 

foram encaixados em outras editorias, prática adotada pelo jornal. Constitui-se num termo de 

combate, que não é essencialmente analítico, mas panfletário. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 CONSTANTINO, Rodrigo. Acabou, PT! O Globo, 15 de março de 2016, p. 15. 
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4.2.2. Conteúdo:,o,Lulopetismo 

Já mencionamos que antes do aparecimento e da disseminação do termo Lulopetismo já havia 

se configurado no jornal um quadro interpretativo de oposição ao governo PT que se 

organizou, por exemplo, a partir da reprovação da política externa brasileira. Neste tópico 

centramos a discussão no termo Lulopetismo, apresentando a análise qualitativa dos 326 

textos do jornal O Globo nos quais é mencionado. Em nossa busca, foi considerado o período 

de 1 de janeiro de 2003, quando Lula toma posse pela primeira vez, até 1º de setembro de 

2016, dia seguinte ao afastamento definitivo de sua sucessora Dilma Rousseff. Consideramos 

esse período extenso para abarcar os quatro governos PT. A primeira aparição do termo no 

jornal, contudo, só se deu em 28 de outubro de 2006. Ainda assim, houve apenas três textos 

empregando o termo até 2010, quando o fluxo de aparição passou a crescer gradativamente.  

As menções ao termo apareceram basicamente em seis espaços ao longo do tempo: 

editoriais, artigos de opinião, cartas de leitores, notícias, entrevistas e resenha. Os três 

primeiros espaços poderiam ser agrupados dentro de um campo maior de opinião, enquanto os 

três últimos, poderiam ser agrupados no campo mais próximo de matérias gerais. As notícias 

correspondem a apenas sete matérias entre as 326 entradas consideradas e ainda assim com 

ressalvas. As duas primeiras aparições contabilizadas são as primeiras vezes que o termo 

aparece no jornal de modo geral considerando-se todos os espaços. São, no entanto, do 

mesmo dia – 28 de outubro de 2006 – e de uma mesma matéria que foi alterada na impressão 

da segunda edição do exemplar. No contexto da campanha eleitoral de 2006, o jornalista 

Fellipe Awi escreveu uma matéria intitulada PT e PSDB saem enfraquecidos, sobre o suposto 

enfraquecimento dos dois partidos no quadro político daquele momento tendo por base 

discussões realizadas no 30° Encontro Anual da ANPOCS. O termo foi empregado, segundo a 

matéria, pelo sociólogo da USP Chico Oliveira e foi reproduzido pelo jornalista no subtítulo 

da matéria (conclusão é de cientistas políticos, que acham que Lulopetismo é que sai 

fortalecido). A matéria foi publicada na página 3 da editoria O País na primeira edição do 

jornal impressa às 21h46 da véspera (27 de outubro de 2006). Uma segunda edição do mesmo 

jornal impressa às 23h20 modificou a página 3, substituindo a matéria por outra (Voltados 

para o passado – Lula e Alckmin trocam acusações sobre gestões petistas e tucanas e dão 

poucas soluções) de autoria de outros jornalistas (Maiá Menezes, Paula Autran e Bernardo 

Mello Franco). A matéria de Felippe Awi é, então transferida, com alterações no título, para a 

página 12A, do espaço especial Eleições na mesma editoria O País, como Para especialistas, 
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PT e PSDB saem enfraquecidos – Cientistas políticos avaliam que Lulopetismo é que sai 

fortalecido e que sistema partidário não resistirá às eleições. 

As duas primeiras aparições gerais do termo (e únicas do ano de 2006) referem-se, 

portanto, a uma mesma matéria apenas alterada da impressão da primeira para a segunda 

edição de um mesmo exemplar. Essa foi a única vez, contudo, que essa duplicação de 

contagem aconteceu em razão da impressão de uma segunda edição em todo o recorte. Com 

relação às outras cinco matérias nas quais o termo aparece, uma é um box sem informação de 

autoria que informa o lançamento do livro de Merval Pereira – O lulismo no poder – na 

Academia brasileira de Letras,179 publicado na seção especial Eleições da editoria O País. O 

livro é composto pela reunião de colunas publicadas n’O Globo desde 2002 por Merval, e os 

fatos de ter sido lançado no mês anterior às eleições180 e de esse box ter sido publicado nesta 

seção (e não em Prosa & Verso ou em Rio, por exemplo) compõem uma estratégia mais 

ampla de conformação de um quadro interpretativo sobre o partido e seus líderes. 

Nas outras quatro matérias, a menção é resultado direto de citações de terceiros: das 

três matérias de 2014,181 duas como citação de Roberto Freire, presidente do Partido Popular 

Socialista (PPS), em agosto e em outubro, e uma como citação de um texto do Clube Militar; 

em uma matéria publicadas em 2015,182 aparece na fala do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso.  

O campo de entrevistas é composto por dois textos apenas. O primeiro também se 

refere a FHC,183 que foi entrevistado, na editoria O País, por ocasião da proximidade do 

lançamento do seu livro A miséria da política: crônicas do Lulopetismo e outros escritos.184 

Ao ser perguntado em primeiro lugar sobre o que é o Lulopetismo, respondeu: “É a ideia de 

hegemonia do partido, de que o partido domina o Estado e o Estado muda a sociedade. Essa é 

a trajetória que o PT tentou imprimir”. A segunda e última entrevista aparece em uma coluna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 Do Lulopetismo ao lulismo em oito anos. O Globo, 28/09/2010, p. 14. 
180 No ano anterior, no dia 29 de agosto de 2009, uma nota na coluna de Ancelmo Gois (p. 26,editoria Rio) 
contava que Merval havia assinado contrato com a editor Record para a produção do livro, que seria publicado 
em abril de 2010. Contudo, ao fim, o livro foi publicado no mês anterior às eleições. 
181 GRANJEIA, Julianna. PT tenta dividir PSB. O Globo, 15/08/2014, p. 3; OTAVIO, Chico. Manifesto do 
Clube Militar indica Marina como esperança, O Globo, 05/09/2014, p. 7; BRAGA, Isabel, BARRETO, Eduardo. 
PPS anuncia apoio a tucano para a presidência. O Globo, 08/10/2014, p. 8. 
182 TARDÁGUILA, Cristina. FH: “Só se consegue aumentar imposto quando há credibilidade”. Ex-presidente 
lança no Rio livro com crônicas sobre o Lulopetismo. O Globo, 10/09/2015, p. 5. 
183 SANCHES, Mariana. “Hoje, Dilma representa um fiapo da base que já teve no passado” [entrevista com 
Fernando Henrique Cardoso], O Globo, 05/09/2015, p. 6. 
184 CARDOSO, Fernando Henrique. A miséria da política: crônicas do Lulopetismo e outros escritos. Rio de 
Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2015.!



! 156!

de Luiz Antônio Novaes, de 2016, e é composta por três perguntas feitas ao psicanalista Tales 

Ab’saber.185 Nela, o jornalista emprega o termo Lulopetismo entre aspas no título, embora o 

entrevistado não o mencione nas respostas publicadas. 

 No campo resenha, há apenas um texto,186 que se refere ao livro de autoria de Merval 

Pereira, escrito por Pedro Malan para o caderno Prosa & Verso. É digno de nota que o ex-

ministro da Fazenda (1995-2002) do governo Fernando Henrique Cardoso seja o escolhido 

para escrever a resenha do livro. 

As aparições nos campos que não são de opinião indicam, por seu número limitado, 

que houve separação no uso termo. Enquanto a esmagadora maioria das 326 entradas em que 

foi mencionado integra a editoria de opinião, como se verá adiante, seu uso em outras 

matérias foi escasso em O Globo. Isso não significa que o quadro interpretativo que o termo 

implica não estivesse presente em todas as outras editorias de notícias. Significa apenas que o 

termo pode ser confirmado como um termo qualitativo, símbolo de julgamento, ao contrário 

do que foi dito em entrevista por Demétrio Magnoli, um dos colunistas do jornal a capitanear 

o uso da expressão, de que seria basicamente uma expressão analítica e não uma crítica ou 

insulto.187 

No que diz respeito ao espaço Dos Leitores, o termo apareceu em 32 cartas de leitores 

publicadas entre 2008 e 2016 e na totalidade aparece de forma depreciativa. Alguns exemplos 

são reproduzidos a seguir: “roubou do PSDB a autoria do programa do governo” e 

“incompetência petista em administrar crises”,188 “período criminoso do Lulopetismo”189, 

“recorde econômico negativo”190; “desastre”191; “repulsa ao Lulopetismo”192; “roubalheira 

engendrada pelo Lulopetismo”193; “ofensa do Lulopetismo ao povo brasileiro”194; “pragas que 

incrustaram no submundo da política”195; “maior esquema de corrupção que o Brasil já 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185 NOVAES, Luiz Antônio. Três perguntas para Tales Ab’saber. O Globo, 26/03/2016, p. 2. 
186 MALAN, Pedro. Memórias do futuro? O Globo, 25/09/2010, Prosa & Verso, p 5. 
187 LOPES, Rodrigo. Demétrio Magnoli: “O PT, para se manter no governo, teve de abrir mão do poder.” Zero 
Hora, 25/04/2015. Consultado em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2015/04/demetrio-magnoli-
o-pt-para-se-manter-no-governo-teve-de-abrir-mao-do-poder-4747429.html>. 
188 Cartas dos Leitores, O Globo, 11/12/2008, p. 6. 
189 Idem, 23/11/2015, p. 11. 
190 Idem, 10/01/2016, p. 13. 
191 Idem, 11/01/2016, p. 11. 
192 Idem, 25/02/2016, p. 15. 
193 Idem, 9/03/2016, p. 15. 
194 Idem, 20/03/2016, p. 17. 
195 Idem, 12/04/2016, p. 17. 
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teve”196; “legado já tão lamentável que deixará ao país” 197; “influência maléfica”198; “o povo 

não quer mais o Lulopetismo no poder”199; e “danos morais, políticos e econômicos”200 

O jornal recebe diariamente cerca de 250 cartas de leitores (MENDES, 2011, p. 2), 201 

dentre as quais em torno de 20 são selecionadas para publicação. De acordo com a editora do 

espaço, “não há regra ou censura”, são barrados “xingamentos e agressões a pessoas” e 

evitadas cartas longas por causa dos cortes necessários.202 De modo geral, a seleção de menos 

de 10% das cartas que chegam para publicação é, portanto, uma decisão da editora e uma 

pesquisa mais profunda seria necessária para verificar a pluralidade e a diversidade do espaço. 

A esta tese o ponto importante é que as 32 cartas que mencionam o termo Lulopetismo no 

recorte escolhido corroboram o teor depreciativo que o acompanham nas menções editoriais 

de modo geral. 

Os dois espaços restantes são aqueles em que o termo aparece mais consistentemente: 

editoriais e artigos de opinião, que somam 283 entradas. Dentre essas, três203 são redundantes 

por serem chamadas de capa para os editoriais do jornal. Chamadas de capa para o editorial 

ou para colunas de opinião do jornal não são incomuns. De modo geral, contêm o título do 

texto, o nome do colunista e a página em que se encontra. No caso de uma dessas chamadas, 

no entanto, há a reprodução de um trecho do editorial junto com a chamada na capa e isso sim 

se tornou incomum desde o início dos anos 1990, quando os editoriais deixaram de ser 

publicados na íntegra na primeira página do jornal. O trecho é reproduzido a seguir: 

 

Mais do que uma tosca engenharia de raciocínio, porém, esta percepção lulista da 

imprensa deriva de um entendimento autoritário da função dos meios de comunicação: 

segundo a vulgata ideológica dos intelectuais orgânicos do lulopetismo, a imprensa é 

um instrumento de manipulação da sociedade. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 Idem, 17/04/2016, p. 13. 
197 Idem, 8/05/2016, p. 15. 
198 Idem, 19/05/2016, p. 17. 
199 Idem, 3/08/2016, p. 15. 
200 Idem, 1/09/2016, p. 15. 
201 Este número de cartas se refere a 2010, conforme entrevista prestada pela editora de cartas do jornal 
Antonietta Ramos a MENDES, 2011. Em 2012, a editora mencionou o mesmo número de cartas diárias em 
matéria do jornal (O PhD das cartas não publicadas, O Globo, 21/04/2012. Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/rio/o-phd-das-cartas-nao-publicadas-4707861>.) 
202 O PhD das cartas não publicadas, O Globo, 21/04/2012. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/o-phd-
das-cartas-nao-publicadas-4707861>. 
203 O Globo, 21/09/2010, p1; O Globo, 06/09/2015, p.1; O Globo, 30/03/2016, p.1.!



! 158!

E, sendo assim, precisa estar subordinada ao partido e ao Estado, os quais, no 

imaginário desses militantes, se confundem.204 

 

O editorial Lula e a visão autoritária de imprensa foi uma reação a um comício do PT 

realizado em Campinas no dia 18 de setembro de 2010, durante a campanha eleitoral, em que 

Lula criticou a imprensa e afirmou, segundo o jornal, que o povo mais pobre não precisava 

mais “de formador de opinião” – “Nós somos a opinião pública” – e que a vitória de Dilma 

seria a derrota da imprensa.205 

A relação de Lula com a imprensa se tornou particularmente conturbada a partir de seu 

segundo governo. Mesmo após sofrer uma intensa campanha de oposição por parte da grande 

mídia, reelegeu-se presidente em 2006, ocasião em que o jornalista Luiz Garcia teria afirmado 

que “o povo votou contra a opinião pública” (ALBUQUERQUE, 2016). Como não houve 

avanço de regulação da mídia no Brasil, diferentemente de outros países da América Latina 

como a Argentina ou o Uruguai, e como Dilma manteve um discurso mais distante de críticas 

diretas enquanto governou, embora um ponto ressaltado nas páginas do jornal, foi menos 

batido do que outros.  

O Globo tem se esforçado em moldar, no senso comum, um conceito de opinião 

pública no Brasil cuja particularidade é concorrer com a ideia de maioria. A frase de Garcia 

deixa explícito que uma coisa e outra são diferentes. O impacto disso para a democracia é 

subordinar o resultado eleitoral à vontade de um grupo menor que tem acesso à mídia e que 

reivindica a chancela de opinião pública. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204 O Globo, 21/09/2010, p. 1. 
205 O Globo, 19/09/2010, p. 4.!
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Figura 101 – Campanha institucional O Globo (dezembro de 2015) 

 

A Figura!101 é uma peça da campanha institucional lançada por O Globo em 19 de 

dezembro de 2015, com o mote “quem forma opinião no país assina O Globo”. A campanha 

contou também com vídeos206 para a veiculação em TV. No texto da peça impressa lê-se: 

“Até quem entende tudo de jornalismo recorre aos colunistas do Globo como sua principal 

fonte de informação. E você pode estar com eles todos os dias. Assine, siga, compartilhe.” A 

campanha reforça o espaço de colunas de opinião como fonte de informação e dá destaque 

aos colunistas, não aos repórteres.  

 Com relação às outras 280 entradas, a impossibilidade de abordá-las pontualmente em 

razão de tempo e espaço, nos levou a analisar esse material a partir da identificação de 

características que se repetem sistematicamente na abordagem aos governos petistas e que, 

com isso, criam uma narrativa a priori sobre eles. Desses 280 textos, 212 são editoriais e 68, 

colunas de opinião, publicados a partir de 2010. Abordaremos os dois grupos separadamente. 

 

4.2.2.1, Editoriais,
 

Os 212 editoriais que empregam o termo lulopetismo aparecem em dois locais. Há os 

editoriais propriamente ditos, publicados diariamente no jornal na seção Opinião, que são a 

maioria das 212 entradas, e, dentre elas, há 22 boxes com comentários editoriais que 

aparecem espalhados no tempo. As figuras Figura! 102 e Figura! 103 são exemplos desses 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 Disponível em: < https://vimeo.com/204836641>.  
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boxes editoriais. Os conteúdos de ambos os espaços são semelhantes, mudando apenas o fato 

de que os boxes são anexos editoriais espalhados nas outras editorias do jornal. 

Embora esta pesquisa não tenha se dedicado a analisar a relação existente entre notícia 

– as reportagens do jornal – e os editoriais, os dois exemplos citados a seguir permitem 

apontamentos. Na Figura! 102, nota-se que o box editorial inserido ao lado da matéria 

defende incisivamente a aprovação do projeto de lei que propunha acabar com a 

obrigatoriedade de ter a Petrobras como única operadora do pré-sal. Os adjetivos caracterizam 

a situação da exploração prévia ao projeto como “travada”, sujeita a “amarras” e os opositores 

do projeto de lei – os governos petistas e aliados – como agentes de “cegueira ideológica”. 

Por fim, a aprovação do projeto é posta pelo jornal como uma “cruzada contra as trevas”. A 

linguagem não é, portanto, apenas opinativa, é quase insultuosa. Se observarmos a matéria a 

qual o box se conecta, encontramos um título que também resulta de um juízo de valor. A 

expressão “injeção de ânimo” demonstra claramente de que lado o jornal está no contexto em 

questão: a possibilidade de aprovação do projeto de lei do PSDB é apresentada como 

desejável uma vez que injetaria “ânimo” (disposição, coragem, vontade) no setor. Além disso, 

toda a matéria foca no que seriam as vantagens de aprovação da lei. Todos os citados 

defendem a mudança prevista no projeto. Não há espaço dedicado a discutir quais seriam os 

contras ou o que mudaria para o Estado brasileiro com o fim do monopólio de exploração. 

Portanto, vemos a opinião expressa no box editorial e a reportagem favorecendo o mesmo 

viés. Embora fosse necessária uma pesquisa mais ampla para discutir se é possível dizer que o 

editorial se infiltra na notícia, casos como este indicam coincidências relevantes. 

Na Figura! 103, o box editorial atribui à corrupção e à má-gestão “lulopetistas”, na 

perspectiva do jornal, o prejuízo que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) apresentaria, inédito nos últimos 13 anos. Mas não discute que 13 anos são 

exatamente o tempo em que o petismo esteve na presidência – tempo em que o banco não 

apresentou, portanto, prejuízo. No parágrafo seguinte credita às dificuldades das grandes 

empreiteiras apontadas na Operação Lava-Jato e aos problemas da Petrobras, “assaltada pelo 

Lulopetismo”, a situação do Banco. No entanto, nada disso é discutido claramente nas duas 

reportagens sobre o BNDES ao lado das quais o box editorial aparece – nem a Lava-Jato, nem 

a Petrobras, nem o papel de ambas na situação do Banco, nem os 13 anos sem prejuízos do 

BNDES ou a ocasião anterior em que houve prejuízo na história da instituição. Exemplos 
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como este mostram que tais boxes parecem assumir mais a função de propagar estigmas 

políticos do que de prover uma análise crítica do episódio. 

 
Figura 102. Jornal O Globo, 26/02/2016, p. 19 

http://acervo.oglobo.globo.com/?service=printPagina&imag...

1 of 2 10/3/17, 3:54 PM
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!
Figura 103. Jornal O Globo, 28/07/2015, p. 20 

 

http://acervo.oglobo.globo.com/?service=printPagina&imag...
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No que diz respeito aos outros editoriais regulares que empregam o termo 

Lulopetismo e se localizam na seção de Opinião, podemos apontar três fases que caracterizam 

a abordagem do governo PT pel’O Globo: 1. Desaprovação moral, 2. Culpabilização, 3. 

Narrativa estratégica. Esses três momentos não são excludentes e não marcam períodos 

rígidos. Ao contrário, enquanto as características da segunda já davam sinais na primeira, as 

características de uma continuam a aparecer nas que se seguem. Trata-se do que sobressai em 

uma ou outra ao abordar o que o jornal chama de Lulopetismo. A divisão em três fases 

adotada neste trabalho funciona como um aporte cronológico que auxilia a análise de como se 

conformou uma narrativa estratégica do jornal para combater Lula e o PT. 

A primeira fase ocorre durante o ano de 2010, até a eleição de Dilma e se refere à 

conduta de Lula na corrida eleitoral especialmente. A desaprovação moral engloba o 

“atropelamento do aliado Ciro Gomes”, cuja candidatura não teria sido lançada por pressão do 

Lulopetismo207 e a crítica a Lula por ter mencionado Dilma antes do período eleitoral. O texto 

foca em Lula e mesmo quando menciona en passant a oposição, atribui a ele a 

responsabilidade: 

 

A Justiça eleitoral — talvez inibida diante da popularidade recorde de Lula — demorou a agir. 
E quando passou a multar o presidente-cabo eleitoral, em obediência à lei, não houve recuo do 
ocupante do mais elevado cargo da República. 

Um primeiro efeito negativo da lerdeza da Justiça foi estimular a oposição a cometer os 
mesmos delitos: José Serra, ainda governador, recebeu honras de candidato em eventos típicos 
de governo, e, há poucos dias, seu sucessor, Alberto Goldman, imitou Lula ao propagandear 
em solenidade oficial alegadas virtudes do candidato tucano. 208 

 

Engloba também o fato de Lula “colocar a candidata para surfar na sua alta 

popularidade e forçar uma eleição plebiscitária entre ‘nós’ e ‘eles’, os tucanos.” Para o jornal, 

“a estratégia de Lula, executada com frieza – vide o atropelamento de Ciro Gomes –, se 

mostrou correta, enquanto ele conseguia tirar a desconhecida Dilma Rousseff de cinco pontos 

nas pesquisas para colocá-la como grande favorita a ganhar no primeiro turno.” E continua: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207 As crises previstas por Ciro Gomes. O Globo, 27/04/2010, p. 6; Um ‘não’ ao personalismo. O Globo, 
05/10/2010, p. 6.!
208 Postura de Lula tensiona campanha. O Globo, 20/07/2010, p. 6. 
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A realização do segundo turno, contra a previsão dos institutos de pesquisa, pune gestos de 
arrogância e de autossuficiência de quem se considerou hegemônico e impune, devido aos 
níveis recordes de aprovação do governo e de popularidade do presidente.209 

 

Em outra ocasião, diz o editorial: 
Intoxicado pela estratégia do lulopetismo de tornar as eleições plebiscitárias – “Lula contra 
FH”, sem que nenhum dos dois tenha nome e foto na tela da urna – o pleito terminou 
mediocrizado, nivelado por baixo, campo fértil para táticas de marquetagem política.210 
 

Também no contexto das eleições: “A gana do lulopetismo para vencer o pleito a 

qualquer custo ampliou-se. E assim, facetas já expostas da Era Lulopetista ficam mais 

explícitas”.211 Ou, ainda: 

A primeira vítima em campanha eleitoral é a verdade. A frase, adaptada da opinião de um 
senador americano sobre a veracidade da cobertura jornalística feita da Primeira Guerra 
Mundial, pode muito bem ser aplicada a algumas passagens desabonadoras do atual embate 
entre o lulopetismo, capaz de tudo para não deixar de usufruir as benesses do poder, e a 
oposição. 

A escalada da atuação do presidente Lula como animador de comício, cabo-eleitoral, 
instigador de grupos de militantes nas ruas, é em grande parte responsável pelo acirramento 
indesejável dos ânimos. Tendo jogado às favas a liturgia do cargo, avançado sobre as 
fronteiras estabelecidas pela legislação eleitoral para o uso de recursos públicos a favor de 
candidatos e partidos, o presidente dá péssimo exemplo a uma sociedade que precisa exercitar 
ao máximo a virtude de conviver na diversidade de opiniões, uma característica da democracia 
ainda com raízes pouco profundas em solo brasileiro. 

A esperteza rasteira e o cacoete doentio de sempre olhar a realidade pela ótica míope 
da conspiração são características de momentos desta campanha expostas na reação de Lula, 
de sua candidata Dilma, de dirigentes lulopetistas e militantes diante da agressão ao candidato 
José Serra, cometida por um grupo de dilmistas no subúrbio do Rio, na quarta-feira. (...) O 
virtual chefe da campanha de Dilma foi apressado e cometeu grave erro, como comprovado 
pelo “Jornal Nacional” de quinta-feira: quinze minutos depois da bolinha de papel, Serra foi 
de fato atingido por uma bobina. 

O desabonador comportamento do presidente Lula, mais próximo ao de líder de 
facção sindical do que de chefe de nação, justifica que se façam especulações sobre a que 
ponto pode chegar a criatividade lulopetista na sabotagem e ataque a adversários vistos como 
inimigos a serem extirpados.212 

 

Frieza, atropelamento, arrogância, autossuficiência, ser capaz de tudo, gana, vencer a 

qualquer custo, esperteza rasteira, cacoete doentio, desabonador comportamento são 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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211 Partidarização de estatais e dirigismo. O Globo, 19/10/2010, p. 6.!
212 Impedir a violência na campanha. O Globo, 23/10/2010, p. 6. 
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característica cujo objetivo é desqualificar moralmente Lula e o PT. Essa narrativa insistente, 

que foca em aspectos ordinários de campanhas eleitorais, como atacar o adversário, “eleições 

plebiscitárias” ou o fato de um presidente fazer campanha pelo seu sucessor entre seus 

apoiadores (o que o jornal descreve como ser “cabo eleitoral”, “animador de comícios” e 

“instigador de grupos de militantes”), criminaliza o processo político de forma seletiva. 

A seletividade também é uma característica da segunda fase – culpabilização –, que se 

inicia após a eleição de Dilma. Nesse momento, mesmo as menções pontuais a delitos de 

outros partidos são apontados como responsabilidade dos governos do PT, conforme os 

trechos reproduzidos abaixo: 

 
Um dos melhores símbolos do estado de degradação a que chegou o Ministério dos 
Transportes sob o controle do PR  e os auspícios do lulopetismo é Frederico Augusto de 
Oliveira Dias. Pois Fred, ao cumprir expediente no mal-afamado Dnit sem pertencer aos 
quadros do departamento, é a prova viva de como a repartição pública foi privatizada pelos 
interesses da baixa política.213 

!

Mal foi concluída a rodada de faxina no Ministério dos Transportes/ Dnit, próceres do PR, 
legenda ungida síndica plenipotenciária da Pasta pelo jeito fisiológico de governar do 
lulopetismo, passaram a reclamar de um suposto tratamento discriminatório pelo Planalto.214 
 
A manutenção do mandato de Jaqueline é fruto da degradação da vida pública, aprofundada 
pelo exercício crescente do toma lá dá cá por parte do lulopetismo. Como, a partir de 2003, 
passou a ser executado um projeto de manutenção do poder a qualquer preço, a qualidade da 
representação política foi ainda mais rebaixada.215 
 
Já rastros explícitos de corrupção foram deixados na queda do segundo ministro, Alfredo 
Nascimento (PR-AM), dono da Pasta dos Transportes, doada a ele e ao partido pelo esquema 
fisiológico de montagem de governo adotado pelo lulopetismo.216 
 
O incentivo de Lula para que Orlando Silva e PCdoB resistam confirma a visão do ex-
presidente de que o importante é a manutenção da base parlamentar. Às favas com a ética. Se 
este for o preço a pagar para a manutenção de votos no Congresso, que seja. E assim o 
lulopetismo segue a empurrar a vida pública brasileira para os níveis éticos mais baixos desde 
a redemocratização, em 1985.217 
 

Carlos Lupi vai, até agora, pela mesma rota percorrida por ministros que, com o beneplácito 
do Lulopetismo, ocuparam espaço na máquina pública com a preocupação prioritária de 
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217 Dilma volta à encruzilhada ética. O Globo, 25/10/2011, p. 6. 
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favorecer os respectivos partidos na liberação descuidada, para dizer o mínimo, de dinheiro do 
contribuinte.218 

 

Portanto, há algo em comum na narrativa dos casos citados. A responsabilidade é de início 

sempre atribuída ao PT. Na ótica do jornal, o PT foi o partido que fundou a forma de fazer 

política responsável por esses desvios e como tal a narrativa editorial é sistematicamente 

construída. Quando se refere aos governos PT, criminaliza a coalizão e a expõe como se fosse 

uma prática criada pelos governos do partido.  

Essa estratégia de culpabilização desloca Lula e o PT sempre para o centro do problema. 

Não importando quem seja o agente da suposta transgressão, ao fazer isso o jornal indica 

quem deve ser responsabilizado e investe na exposição seletiva. 

A terceira fase – narrativa estratégica – corresponde ao desfecho de um movimento que 

começa muito antes da adoção do termo Lulopetismo, mas que é coroado por ele. Marca o 

momento em que é possível identificar uma narrativa coerente com esse movimento de 

combate, estruturada especialmente ao redor de oito categorias adotadas sistematicamente 

pelo jornal. São elas: 1. fisiologismo, 2. cooptação, 3. aparelhamento, 4. perpetuação no poder, 

5. corrupção, 6. estatismo delirante, e 7. instituições fortes. Especificamente a partir de 2011, 

esses substantivos aparecem insistentemente ao longo do tempo até o afastamento definitivo 

de Dilma Rousseff, em agosto de 2016. A seguir, descreveremos cada um deles, apresentando 

exemplos de editoriais em que aparecem. 

 

4.2.2.2$ Fisiologismo$
 

Fisiologismo é um substantivo de caráter depreciativo definido em dicionários como a busca 

de interesses pessoais ou privados em detrimento dos interesses públicos comuns no 

desempenho de cargos políticos ou públicos. Aparece em pesquisas (LIMONGI & 

FIGUEIREDO, 2001; LIMONGI, 2006) como categoria de análise do arranjo institucional 

que estrutura o processo orçamentário no Brasil, designando a relação entre Executivo e 

Legislativo na distribuição orçamentária. Designa, de modo geral, a ocorrência de ações 

políticas em troca de apoio. Tal arranjo está presente na dinâmica política brasileira desde o 

primeiro período de experiência democrática do país, entre 1946 e 1964 (AMORIM NETO & 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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SANTOS, 2001). Além disso, fisiologismo e aparelhamento são práticas presentes em todas 

as democracias modernas (BARBOSA, 2004).  

O fato de ser um arranjo antigo e difundido não é lembrado aqui com o objetivo de 

justificá-lo, relevá-lo ou afastar as críticas necessárias sobre essa dinâmica. O objetivo aqui é 

reforçar o aspecto que interessa a este trabalho: o fato de que os editoriais d’O Globo 

apresentam a prática como sendo fundada essencialmente pelos governos petistas e a expõem, 

desse modo, desvinculada de sua historicidade – criminalizada e não debatida –, apenas como 

um adjetivo a ser atribuído.  

Abaixo são reproduzidos alguns trechos que exemplificam o aparecimento do termo. 

 
Se o governo pretende ampliar e melhorar a qualidade dos investimentos na precária 
infraestrutura do país, não tem mesmo outra alternativa a não ser resgatar o ministério do 
fisiologismo consolidado na Pasta sob os auspícios do lulopetismo.219 
 

Ora, a política exercida pela via do fisiologismo, como é praticada de maneira mais 
sistemática há oito anos, sempre teve forte cheiro de enxofre. Exercida sem pudor em nome da 
“governabilidade”, ela fez com que lideranças do PT vendessem a alma ao diabo.220 
 

Aliás, como o fisiologismo passou a guiar as negociações de alianças desde a ascensão do 
lulopetismo, em 2003, mesmo partidos com história de luta político-ideológica perderam o 
rumo programático e também entraram no pregão do toma lá dá cá de Brasília.221 

 

Houve tempo para a montagem de enorme sistema de dragagem de dinheiro público. Ele 
simboliza o fisiologismo com que o lulopetismo governou a partir de 2003 e montou a equipe 
de Dilma.222 
 

O caso parece ser mais uma herança maldita que Dilma recebe do modelo fisiológico de 
montagem de governo pelo lulopetismo. Há fortes evidências de que o Ministério foi “doado” 
ao PSB de Bezerra, como tantos a outros aliados.223 

!

Afinal, dentro do modelo de puro fisiologismo pelo qual o lulopetismo montou equipes de 
governos nestes últimos nove anos, coube ao MST o privilégio de atuar dentro da máquina do 
Estado, em aparelhos montados no Incra e no Ministério do Desenvolvimento Agrário.224 

 
Será a hora de intensas barganhas – no sentido exato da palavra – no balcão de negociações 
fisiológicas , bastante familiar ao lulopetismo.225 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Por exemplo, se forem preservadas, como se noticia, as secretarias com status de ministério 
sob controle dos chamados “movimentos sociais” – secretarias de Igualdade Racial, das 
Mulheres, dos Direitos Humanos. Se isso acontecer, a reforma terá como saldo o aumento da 
presença do PT no novo Ministério, pois esses “movimentos” e o partido se confundem. (...) 
Esta quantidade excessiva de ministérios existe como expressão administrativa do 
fisiologismo adotado pelo lulopetismo na montagem de seus governos. No toma lá dá cá entre 
cargos, verbas e apoio no Congresso, chegou-se a esta deformidade.226 

 
É maligna a conjugação da proliferação do mosquito Aedes aegypti com uma conjuntura 
econômica crítica, de inflação alta, recessão profunda, desemprego em ascensão e desarranjo 
nas contas públicas. (...) Esta crise do mosquito demonstra ter a capacidade de desnudar, de 
forma dramática, os problemas administrativos do SUS e o que restou de um Ministério da 
Saúde usado sem qualquer cerimônia pelo lulopetismo no toma lá dá cá do fisiologismo, para 
manter unida a base parlamentar do governo.227 

 

Nos editoriais, como se pode perceber, o fisiologismo – associado com frequência a outra 

expressão depreciativa “toma lá, dá cá” – aparece como má-conduta referente à barganha de 

cargos, posições ou ao estabelecimento de alianças pelo governo, ignorando, contudo, que 

essas são práticas características de todos os governos desde a redemocratização. Emerge, 

portanto, com o objetivo de deslegitimar seletivamente a atuação política do PT. 

Os trechos deixam claro que há uma narrativa de mito de origem sobre o fisiologismo 

atribuída aos governos PT, fazendo, inclusive, menção à data de seu início com frequência. 

 

4.2.2.3.,,,Cooptação,
 

Giacomo Sani (1998: 286) assim define a cooptação em verbete do Dicionário de Política: 

 

Denomina-se assim o sistema de integração de um corpo colegial, diretivo ou consultivo, pelo 
qual um ou mais membros são escolhidos, sob a indicação dos membros já efetivos. Em 
sentido mais lato, este termo é usado também para designar o acolhimento, por parte de um 
grupo dirigente em funções, de idéias, orientações e programas políticos propostos por grupos 
da oposição, com o fim de eliminar ou reduzir as consequências dos ataques vindos de fora. 

Na linguagem democrática, o termo Cooptação tem geralmente significado pejorativo, 
porquanto os mecanismos de escolha de tipo cooptativo se prestam facilmente a favorecer a 
permanência no cargo de dirigentes que não gozam do consenso, ou são até mesmo contrários 
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226 Cortes nos ministérios não podem ter subterfúgios. O Globo, 04/08/2015, p. 14. 
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aos desejos da base. (SANI, 1998). 

 

Nos editoriais do jornal, a cooptação é referida como a manipulação de lideranças de 

organizações sociais. Na ótica do jornal, resulta no “sequestro” das organizações pelo governo 

petista, como se pode perceber a partir dos trechos reproduzidos abaixo.  

 
O fenômeno da inapetência política diante de assaltos aos cofres abastecidos com pesados 
impostos pelo contribuinte tem múltiplas raízes. A mais profunda deriva da bem-sucedida 
execução de um projeto de cooptação — com dinheiro público, claro — dos sindicatos, 
organizações da sociedade civil, como a União Nacional dos Estudantes (UNE), e 
movimentos ditos sociais. Todos convertidos em correias de transmissão do lulopetismo.228 
 

Da sociedade dita organizada não se deve esperar muito, devido à cooptação de sindicatos e 
entidades como a UNE pelo lulopetismo. Mas qualquer luta contra a corrupção vale a pena 
travar.229 
 
O Brasil contribui para esta nova era de mobilização espontânea de cidadãos com protestos 
públicos contra a corrupção encastelada em Brasília pelo método fisiológico de constituição 
de governos utilizado pelo lulopetismo. Por não interessar a grupos tradicionalmente 
mobilizadores de multidões, como sindicatos e organizações estudantis (UNE), beneficiados 
financeiramente pelo apoio do lulopetismo, a denúncia da corrupção ficou delegada à pauta da 
imprensa independente e profissional - como em qualquer democracia no mundo -, e políticos 
oposicionistas.230 
 
A Petrobras é o mais dramático exemplo deste aparelhamento. Executado, inclusive, com 
funcionários de carreira cooptados. Saqueada para sustentar o projeto de poder lulopetista e de 
aliados, e usada para projetos megalomaníacos no estilo do “Brasil Grande” da ditadura 
militar, a estatal passa pela maior crise de sua história.231 

 

Ao sugerir que tais organizações são manipuladas pelo governo petista, o jornal 

deslegitimiza a sua atuação.  

A forma como o termo cooptação aparece nos editoriais d’O Globo fala também sobre 

o posicionamento do jornal com relação a determinadas organizações sociais como a União 

Nacional dos Estudantes (UNE), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) – esta 

caracterizada como o “braço sindical petista”232 e como uma “corporação sindical petista”233 – 
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e o movimento sindical de modo geral. Historicamente, a narrativa do jornal tem sido hostil às 

mobilizações da classe trabalhadora (ARÊAS, 2015). 

 

4.2.2.4.,,,Aparelhamento,do,Estado,
 

A terceira categoria na qual os editoriais de O Globo investiram ao construir a imagem 

do Lulopetismo foi o aparelhamento de estado. Chama-se Aparelho partidário o “conjunto de 

pessoas, distribuídas por funções diretivas e executivas, que nele desenvolvem uma atividade 

profissional e lhe garantem o funcionamento continuado” (BELLIGNI, 1998: 49). 

Deslocada para falar sobre a estrutura de governo a ideia de aparelhamento ganha 

contornos negativos. Na ótica do jornal, assume a função de apontar uma suposta 

ideologização da administração pública em favor dos governos petistas. Os trechos 

reproduzidos abaixo são alguns exemplos. 

 
Falhas na supervisão de atividades essenciais não são novidades no país. Ao contrário, elas 
têm se sucedido com preocupante constância, e em praticamente todas as áreas, resultado de 
um danoso processo de aparelhamento político que o lulopetismo montou a partir de 2003, na 
esfera federal, e que contaminou administrações desses órgãos também em estados.234 
!

E fica mais evidente o choque entre o lulopetismo e Dilma, em torno do passado nebuloso da 
Petrobras. (...) O conflito dentro de hostes do PT realça, ainda, o aparelhamento da estatal pelo 
lulopetismo, um combo de que participam sindicalistas e frações fisiológicas de partidos 
aliados na função de padrinhos de técnicos da casa, um estilo gerencial que marca a 
administração de Gabrielli.235 
!

A aquisição da refinaria de Pasadena, Texas, a um grupo belga, por um elevado preço final 
(US$ 1,2 bilhão) já teve importante função pedagógica por alertar sobre o que pode acontecer 
quando cargos-chave em uma empresa da importância da Petrobras fazem parte do jogo 
fisiológico do aparelhamento, por motivos político-ideológicos, pessoais ou ambos. E não foi 
apenas Pasadena o único mau negócio fechado pela estatal no longo período em que a 
empresa esteve sob controle de uma falange sindical do lulopetismo.236 
 
Não há argumentos que justifiquem tal leniência, fora os que atendem a interesses políticos ou 
cartoriais (de grupos, PT fluminense à frente, que aparelharam organismos da União para 
perpetuar as invasões) — portanto, contrários à preservação do Jardim Botânico. (...)As 
invasões que o descaracterizam representam nada menos que a privatização de área pública, 
numa demonstração de desapreço a um patrimônio do país. Chega-se ao absurdo de, pelo 
aparelhamento do lulopetismo, órgãos como a Superintendência do Patrimônio da União e a 
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Advocacia-Geral da União, ao se alinharem com os invasores, atuarem no sentido contrário ao 
de sua natureza — e da lei.237!!
!
À medida que avançam as investigações na Lava-Jato, com base nas delações premiadas, fatos 
se entrelaçam com histórias anteriores e surge o contorno do amplo projeto de tomada do 
poder no Estado e de desvio de dinheiro público para financiar a perpetuação do lulopetismo 
no Planalto. (...) No mensalão, o desfalque dado no Banco do Brasil, para abastecer o 
propinoduto de Marcos Valério, pelo sindicalista da CUT e militante petista Henrique 
Pizzolato, ganha maior importância quando visto de uma perspectiva histórica. Ele mostra 
como sempre foi crucial, para o esquema lulopetista, aparelhar o Estado com a militância. Ter 
Pizzolato numa diretoria do BB não deixou de gerar dividendos. 
Em 2003, aflorou o fisiologismo do PT, outra peça-chave no projeto de cooptação de partidos 
e grupos. O PL de Costa Neto, por exemplo, depois rebatizado de PR, recebeu em doação o 
Ministério dos Transportes. Neste toma lá dá cá, Costa Neto e turma tomaram conta do rico 
orçamento da Pasta, formalmente assumida por Alfredo Nascimento. O mesmo ocorreu com 
outros ministérios. O aparelhamento emergiu também na Petrobras, com os sindicalistas e 
militantes José Eduardo Dutra e José Sérgio Gabrielli. Na estatal, fica evidente, nos 40 
acordos de delação já firmados na Lava-Jato, a influência decisiva de políticos do PT e aliados 
na nomeação de técnicos da Petrobras para trabalharem pelo esquema em cargos de diretoria e 
alta gerência. (...) As informações prestadas por Cerveró são coerentes com todo um roteiro 
seguido para cooptar organizações ditas sociais, partidos, entidades estudantis e políticos, tudo 
com dinheiro público. Uma história já longa, de mais de década.238 
 
Nestes 13 anos de lulopetismo no poder, travam-se discussões deflagradas por iniciativas 
oficiais de cunho dirigista, estatista, marcas dominantes no DNA ideológico do PT. Na 
política econômica, área muito sujeita a esses desvios, há muitos exemplos desses equívocos. 
Mas não só na economia. Há casos estridentes também no Ministério da Cultura. Isso por ele 
ser um braço do Estado que pode ser usado para distribuir verbas públicas com intenções 
político-partidárias e ideológicas, e com um álibi irresistível: fomentar a produção cultural em 
comunidades carentes, em favor de artistas desassistidos. Nem toda ação com essas 
características é dirigista e tem intenções políticas. Há mesmo segmentos da produção artística 
que precisam desse suporte. Mas, em quase todos os 13 anos de lulopetismo, este foi o tom 
que dominou o MinC, e com ele sempre se afinou Juca Ferreira, secretário-geral do ministro 
Gilberto Gil. (...)  
Seria desastroso se a administração dos recursos para a produção cultural fosse contaminada 
por interesses partidários e de grupos. A virtual quebra da Petrobras mostra o poder de 
destruição do aparelhamento de gestores de dinheiro público.239 
 
Entre as heranças malditas deixadas pelo lulopetismo para o governo do presidente interino 
Michel Temer, uma das mais intrincadas é o aparelhamento da máquina pública, executada 
com método pelo PT e aliados no decorrer de 13 anos. Equívocos de política econômica 
podem ser equacionados por meio de medidas corretas, mais ainda se houver apoio no 
Congresso, como é o caso. Já o aparelhamento é impossível ser eliminado de uma hora para 
outra. 
Mas era preciso começar, e uma primeira medida correta foi a exoneração, pelo ministro da 
Secretaria de Governo, Eliseu Padilha, do diretor-presidente da Empresa Brasileira de 
Comunicação (EBC), Ricardo Melo. 
Caso exemplar de aparelhamento, a EBC, controladora da TV Brasil, rádio e agência de 
notícia, fora convertida em instrumento de propaganda lulopetista. A um custo anual de 
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R$ 750 milhões, dinheiro que estaria sendo várias vezes mais bem empregado se de fato a 
empresa se pautasse pelo interesse público e não partidário. (...) Há, ainda, o aparelhamento 
com fins pecuniários, de corrupção, em que o exemplo imbatível é o da Petrobras, mas não só, 
conforme tem sido relatado pela Operação Lava-Jato.240 

 

Como se pode perceber, assim como nas outras categorias, ressalta-se a tentativa de 

apontar os governos petistas como a origem do problema. Discussões sobre a estrutura das 

empresas públicas e o fato de que é uma atribuição antiga do presidente da República, que 

não foi inaugurada com o governo PT, nomear os presidentes da Petrobras, da Empresa Brasil 

de Comunicação (EBC) e do Banco do Brasil (BB), por exemplo. Para deslegitimar as 

escolhas feitas, adota-se o argumento da ideologização/partidarização. O último trecho 

transcrito acima, retirado do editorial “Aparelhamento e desvio no setor público”,241 afirma 

que a exoneração do então presidente da EBC, Ricardo Melo, foi um decisão acertada do 

governo Temer, uma vez que ele representaria essa partidarização da empresa, que teria se 

convertido em “instrumento de propaganda lulopetista”. No entanto não há no editorial 

completo nenhuma explanação que justifique essa acusação ou que explique quais mudanças 

o novo diretor-presidente tomaria para mudar esse suposto status. 

4.2.2.5.,,,Perpetuação,no,poder,
 

A intenção de perpetuação no poder é outro argumento que O Globo emprega com frequência 

para explicar a atuação de Lula e do PT. Abaixo são destacados alguns trechos sobre isso. 

Não se podia esperar, entretanto, que o mesmo grupo do PT responsável pela operação 
fraudulenta [mensalão] repetiria o delito e, talvez, até em maiores dimensões. (...) O lema de 
esquerda de que "os fins justificam os meios" justificou mais delinquências do que se pensava. 
Tudo pela perpetuação no poder.242 

!
E assim foi feito, comprovam o mensalão e o petrolão. Numa escala tal que, tudo indica, a 
intenção deixou de ser o azeitamento de votos no Congresso, mas a sustentação indefinida do 
projeto de poder do Lulopetismo.243 
 
A queda vertiginosa da cotação internacional do petróleo força todo o setor, em escala 
mundial, a rever investimentos, fazer cortes e se desfazer de ativos para colocar dinheiro em 
caixa. A Petrobras não é exceção. A crise na estatal, porém, é maior do que em outras 
companhias, porque ocorre no momento mais difícil da história da empresa. Afinal, os efeitos 
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da conjuntura foram potencializados pelas consequências do esquema de corrupção 
sistemática montado pelo lulopetismo na companhia, para perpetuar um projeto de poder.244 
!
O PT resolveu literalmente comprar a base parlamentar, para viabilizar um projeto de 
eternização no poder. Para isso, assaltou a Petrobras, outras empresas públicas e se enredou 
em um novelo do qual está longe de se livrar nos tribunais. Sempre guiado pela máxima dos 
“fins que justificam os meios”.245 
 
O argumento de eternização do poder tal qual é empregado, além de ignorar a 

responsabilidade de parlamentares e outros personagens na dinâmica política e nos esquemas 

de corrupção apontados, deixa de fora o voto. Permanece ausente da narrativa o fato de que a 

manutenção do PT na presidência deve-se às eleições e reeleições previstas na Constituição e, 

portanto, próprias do funcionamento democrático brasileiro. 

 

4.2.2.6.,,,Corrupção,
 

O argumento da corrupção aparece na narrativa do jornal como base fundadora dos governos 

do PT. Abaixo são destacados alguns trechos em que aparece. 

!

As investigações da Lava-Jato continuam a dissecar o código genético da corrupção 
lulopetista, e as informações que sustentam a nova prisão do ex-ministro José Dirceu 
fornecem peças para o quebra-cabeça da incrível operação engendrada por um partido de 
esquerda que optou por se perpetuar no poder com dinheiro desviado dos cofres públicos. (...) 
Agora a Lava-Jato confirma o que também se suspeitava: se a corrupção lulopetista, naqueles 
primórdios, era justificada pela "causa", ou seja, pela "redenção dos pobres", com o passar do 
tempo companheiros se deixaram seduzir pelos prazeres da vida da alta burguesia, seus 
"inimigos de classe". E foram, enfim, cooptados. Com uma enorme diferença: enquanto 
burgueses gastam dinheiro próprio, lulopetistas passaram a se valer da roubalheira do dinheiro 
público para azeitar o próprio alpinismo social.246  
 
Se o Planalto não estivesse condicionado pela visão ideológica do estatismo, a crise já o teria 
levado a projetar luz no avantajado universo de empresas estatais, várias desnecessárias, 
ociosas, e repletas de funcionários. Mais um peso morto para o Tesouro, a ser lançado ao mar 
numa crise fiscal como a de agora, a mais grave desde a redemocratização. O Planalto tem na 
própria administração pública, na Petrobras, um bom exemplo a seguir. Dilapidada pelo 
esquema de corrupção montado pelo lulopetismo, a estatal, com ações em bolsas mundiais, 
tem sido punida pelo mercado, como merece, e precisou reagir para refazer o caixa, da 
maneira tecnicamente mais indicada: vendendo ativos. Registre-se mais uma ironia, a de um 
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governo do PT ser responsável pelo maior programa de privatizações já realizado desde a Era 
FH.247 
 
Confirma-se que foi erro crasso do lulopetismo, movido a ideologia, suspender por cinco anos 
os leilões, a fim de instituir o modelo de partilha no pré-sal, com alta intervenção do Estado. 
Assim , o Brasil perdeu importante janela para atrair bilhões de dólares. 
Agora, na atual conjuntura, não há mais interesse no pré-sal brasileiro. Nem a Petrobras tem 
como tocar a exploração como estabelece a legislação estatista, com 30% obrigatórios de 
todos os consórcios e monopólio da operação. Se já seria difícil antes do petrolão, hoje, com 
as finanças da estatal arruinadas pela corrupção, é impossível.248 
 
Não se duvida que a corrupção no Brasil seja pluripartidária. Num país de tão arraigada 
cultura patrimonialista, em que donos de cargos públicos costumam misturar negócios do 
Estado com interesses privados, o ofício de surrupiar o dinheiro do contribuinte não haveria de 
ser exclusivo de algumas poucas correntes político-ideológicas. 
Ainda mais depois que o PT e aliados, conhecidos por construir no palanque um discurso pela 
absoluta lisura no manejo de recursos do povo, terminaram nivelados por baixo nos 
subterrâneos das traficâncias financeiras mais tenebrosas. A ponto de desestabilizarem a maior 
empresa brasileira, a Petrobras, num escândalo de dimensões para além das fronteiras. Os 
malfeitos do lado do PSDB também não podem ser esquecidos. Por exemplo, a primazia de ter 
sido o partido, na sua seção mineira, em que Marcos Valério, então um lobista e operador 
financeiro do mundo da política atuando também como publicitário, testou a tecnologia de 
lavagem de dinheiro desviado dos cofres do Palácio da Liberdade, por meio de campanhas 
publicitárias fajutas articuladas com empréstimos forjados em bancos mineiros. 
A cúpula do PT da campanha de Lula de 2002 se interessou pelo know-how de Valério, e foi 
assim que surgiu o mensalão mais famoso que o mineiro. (...) Por estes dias, enquanto o 
lulopetismo sangra na Lava-Jato, com revelações sobre o sítio e o tríplex reformado por 
empreiteiras para agradar (ou ressarcir) Lula, estourou mais um caso tucano: fraude no 
fornecimento da merenda escolar, com o suposto pagamento de propinas a gente ligada ao 
governador Geraldo Alckmin. 
O PT não perde a oportunidade de alvejar o governador, um dos prováveis candidatos ao 
Planalto. O próprio Lula atua no canhoneio, numa tentativa de redução de danos. O importante 
é que tudo seja investigado, com o mesmo rigor da Lava-Jato. Sem deixar de lado a menção 
do senador Aécio Neves (PSDB-MG) em delação premiada de amigo de Dirceu sobre 
esquemas em Furnas. Não importa que seja pouco verossímil um tucano ter feito nomeações 
no governo Lula. Deve-se é checar, sem preocupações com partidos e pedigrees políticos, e 
punir, como tem sido feito até agora.249 
 
A renúncia do ministro da Transparência, Fiscalização e Controle pôs no caminho correto o 
desdobramento final do episódio em que Fabiano Silveira foi flagrado conspirando contra a 
Lava-Jato. Teria sido um equívoco do presidente interino, Michel Temer, de dimensões 
incalculáveis, mantê-lo no cargo, como chegou a fazer, em contradição com o princípio da 
limpidez abraçado pelo governo e na contramão das fortes pressões que pediam a saída do 
ministro. O gesto de Silveira livrou o presidente de um desgaste maior. 
Era inescapável o simbolismo de uma situação em que o responsável por controles e 
transparência dentro do governo apareceu criando obstáculos ao combate à corrupção. Isso 
ficava evidente nos diálogos entre Silveira e o presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), captados pelo gravador do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado e 
divulgados pelo “Fantástico”. Mais uma conspirata contra a Lava-Jato. (...) 
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Ao longo do dia, Temer manteve Silveira, até ser salvo pela renúncia, induzida ou não. Mas o 
episódio contém ensinamentos que o presidente não pode negligenciar. Assim como assumiu 
um país economicamente depauperado, Temer também o encontrou eticamente degradado, em 
vista dos escândalos do mensalão e do petrolão, frutos do bilionário mercado de propinas 
financiadas pelo superfaturamento de obras no mandarinato do lulopetismo. Tais “malfeitos” 
contribuíram para que se formasse mal juízo dos governos petistas e aliados, incluindo o 
PMDB de Temer. 
Por isso, o compromisso de Temer com a transparência tem de ser inquestionável. E a 
inaceitável manutenção do ministro teria ainda outras nefastas consequências, de ordem 
política. Por mais fantasiosa que seja a ideia de que o impeachment foi uma manobra para 
enfraquecer a Lava-Jato, as gravações dariam força ao discurso lulopetista de que o 
afastamento de Dilma foi um “golpe”. O PT não perderia essa brecha para alvejar Temer. A 
saída do ministro tira essa munição do partido e contribui para desmontar o devaneio.250 

 

É na verdade uma categoria cuja lógica é subjacente a todas as outras, porque se 

baseia nos princípios do desvio, da infração, do crime, presentes em todos os outros 

argumentos mencionados aqui, empregados sistematicamente pelos editoriais do jornal. 

Embora a menção a crimes de outros partidos possa aparecer pontualmente, como no 

quarto exemplo transcrito acima, ela não ocorre de forma tão repetitiva e sistemática como 

acontece nos casos de Lula e do PT. Além disso, o benefício da dúvida (“deve-se checar”, 

“pouco verossímil”) pode ser mantido nesses casos – o tom não é necessariamente de 

acusação e a condenação não aparece previamente à checagem, como se tornou frequente nos 

casos do petismo. 

 

4.2.9.Crítica ao estatismo  

 

A sexta categoria presente na narrativa do jornal sobre os governos PT é o estatismo, que 

aparece como uma característica negativa. De acordo com os editoriais do jornal, o projeto de 

capitalismo de Estado de Lula resulta em um Estado obeso, tendo o monopólio e o 

intervencionismo como características que o transformam em um sistema autoritário que 

ainda privilegia a vontade de líderes partidários. Abaixo estão transcritos alguns exemplos. 

!

A comparação confirma os estilos diferentes de visão sobre o funcionalismo: com Fernando 
Henrique, menos contratações e ênfase numa reforma administrativa em busca de eficiência 
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profissional, por meio de avaliações, metas e premiação; com Lula, a máquina entulhada de 
gente em nome de um projeto de "Estado forte", mas cujo resultado é um estado obeso, pois a 
preocupação com a eficiência do servidor foi engavetada por pressão das corporações 
sindicais petistas (CUT).251 
 
O lulopetismo viu no pré-sal a base de um projeto de capitalismo de Estado, num modelo 
semelhante ao tentado na ditadura militar por Geisel. Este é um sistema que se nutre do 
autoritarismo e o reproduz. (…) A corrupção se aproveitou da falta de controles de um 
"método de gestão" que dispensava parâmetros técnicos nas decisões para privilegiar a 
vontade de líderes partidários. Aplainou-se o terreno para se repetir na Petrobras, numa escala 
muito maior, o mensalão, também com o desvio de dinheiro público de uma estatal para o 
projeto de poder lulopetista. Trágico para a Petrobras e o país, mas foi simples assim.252 
!
Nem o militar mais furioso da ditadura de 64 fez tanto mal à esquerda quanto o PT, na sua 
vertente lulopetista. Por um desses paradoxos, o mesmo partido que se mantém no poder por 
13 anos consecutivos, índice para o Guiness da República brasileira, é que, por sólidos 
motivos, desmonta o ideário de um projeto de poder estatista, para o “bem do povo", e na 
democracia. 
Tiveram, ainda, sorte de surfar a mais vigorosa onda de crescimento mundial sincronizado do 
pós-Guerra, puxada pela expansão americana com inflação baixa e conversão da China a leis 
de mercado (mas não à democracia). Porém, foi mais forte a ideologia, e Lula, a partir do 
segundo mandato, pendeu para o capitalismo de Estado, velho projeto da esquerda verde e 
amarela e dos militares nacionalistas desde o tenentismo, tendo ao lado a ministra-chefe da 
Casa Civil, Dilma Rousseff, que, eleita, radicalizaria o modelo batizando-o de “novo marco 
macroeconômico". Os resultados estão aí, e não adianta culpar o mundo, pois os Estados 
Unidos se recuperam e até mesmo países europeus como Irlanda, Espanha e Portugal voltam a 
dar sinal de vida. 
Na vertente política da crise do PT, destacam-se o mensalão e o petrolão, um mesmo esquema 
de desvio de dinheiro público via estatais, a Lava-Jato começa a deixar claro, para financiar o 
projeto de poder do lulopetismo e satélites à direita e à esquerda. Por si só uma excrescência. 
Mas evidências de que o dinheiro do projeto lulopetismo, a “causa”, também financiou o alto 
padrão de vida de pelo menos um líder importante, José Dirceu, têm sido um golpe bastante 
forte no partido.253 
!
A história da criação da Petrobras, no segundo governo Getúlio, no início da década de 50, 
converteu a estatal em símbolo da nação. E por isso mesmo, por ter surgido de uma saga 
nacionalista, ela se presta a muita manipulação. O resultado tem sido desastroso, 
principalmente nestes tempos de PT no Planalto. (...)  
Na primeira metade do governo inicial de Dilma, emergiu o projeto megalomaníaco 
lulopetista de converter o pré-sal no pilar de uma ambiciosa política de substituição de 
importações, inspirada no modelo — que já não dera certo — da ditadura militar, no governo 
Geisel. 
Para isso, foi estabelecido o monopólio da estatal na operação dos campos no pré-sal. Ao 
mesmo tempo, criou-se uma participação compulsória da empresa em no mínimo um terço 
dos consórcios, com o modelo de partilha. Regras restritivas e que, além do mais, fizeram 
retardar a primeira licitação sob as novas normas, enquanto o petróleo estava na faixa de US$ 
100 o barril. Por isso, era bastante atraente investir em novas áreas, mesmo tecnicamente 
difíceis como as do pré-sal. 
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O preço começou a cair e, assim, o leilão do grande campo de Libra, em 2013, foi um 
fracasso. Não houve competição, por falta de interessados. Só um consórcio ofereceu lance, 
composto pela Petrobras, associada à Total, à Shell e a duas estatais chinesas (CNPC e 
CNOOC). 
Na visão estatista de mundo, seria uma operação infalível: monopolista na operação no pré-sal 
e dona de no mínimo um terço de todos os consórcios, a Petrobras encomendaria o máximo de 
equipamentos no mercado interno, e com isso fomentaria o surgimento de forte base industrial 
no setor, incluindo estaleiros, robustecidos por encomendas de navios de apoio e plataformas. 
Mas tudo sem maiores cuidados com produtividade e custos. Uma industrialização à la China 
maoista. (...) 
O escândalo do petrolão veio apenas acelerar a falência deste megaprojeto lulopetista. 
Também ajudada, nesse trabalho de desmonte, pelo ciclo de vertiginosa baixa do preço 
mundial do petróleo. Com a maior dívida empresarial do mundo, de meio trilhão de reais, a 
empresa precisa vender ativos. Ou seja, por ironia, o PT tem sido o agente da privatização da 
companhia. Tudo por miopia ideológica, além da avidez por financiar um projeto de poder por 
meio de corrupção, dentro do lema de que “os fins justificam os meios”.254 
 
A virtual quebra da Oi, sacramentada pelo pedido de proteção judicial, outro nome de 
concordata, representa a conversão em pó de delírios estatistas, expressos no sonho que virou 
pesadelo de ressuscitar o espírito da velha Telebras por meio de uma empresa de capital na 
prática misto, turbinada com dinheiro público via BNDES (sempre ele), fundos de pensão de 
estatais e, mais tarde, com um braço internacional baseado em Lisboa (Portugal Telecom, 
Banco Espírito Santo), com extensões na África de língua portuguesa (Angola, Cabo Verde). 
Foi assim que a Telemar, saída de várias costelas da privatização das teles regionais do grupo 
Telebras, com exceção da Telesp, virou a “Supertele”, em que lulopetistas e a CUT (via 
fundos de pensão, Previ, Petros, Funcef) tiveram grande influência. E certamente benefícios. 
Mas, no final, dissabores. A ver se vêm processos. (...) 
Fica, então, para a História que o lulopetismo está ligado aos três maiores fracassos 
empresariais no Brasil de Cabral até agora, considerando o estouro da Sete Brasil, outro 
projeto delirante com o selo do PT, para substituir a importação de plataformas. Como 
esperado, gerou propinas, ineficiência — e um rombo de R$ 19,3 bilhões.255 
 
O Brasil, nos 13 anos de lulopetismo, principalmente a partir da eclosão da crise mundial em 
fins de 2008, aplicou, por inspiração ideológica, um receituário heterodoxo encharcado de 
intervencionismo estatal e, por isso, explodiu as finanças internas. Tem agora, afinal, de fazer 
mudanças estruturais para impedir que as despesas continuem a crescer mais que a inflação e 
o próprio PIB, numa corrida insana rumo ao precipício da crise fiscal. E nela de fato caiu. 
O governo do presidente interino Michel Temer, com Henrique Meirelles no Ministério da 
Fazenda, faz o diagnóstico correto das causas da tempestade econômica e encaminhará ao 
Congresso proposta de emenda constitucional para impedir a evolução real (acima da inflação) 
das despesas públicas. Na situação em que se encontra o país, tal indexação é bem-vinda. Um 
mal menor. 
Outra frente de trabalho do governo, estratégica para o resgate do país, são os ditos gastos 
sociais como um todo, em que se inclui a Previdência, a dos servidores públicos e a dos 
assalariados da iniciativa privada (INSS). O total dos gastos com a seguridade soma 36% do 
PIB, mais que os 27% da Áustria, por exemplo, país com população de idade média superior à 
da brasileira. (...) 
O fato de a partir do segundo mandato de Lula o Planalto ter seguido uma rota populista mais 
acentuada, com a aceleração dos gastos em custeio, indica que foi criada uma gordura espessa 
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de despesas sem lastro em leis e normas, apenas para dar sustentação ao tal projeto de poder 
lulopetista. O momento de se começar a cortá-las é agora.256 
 
O impacto econômico ficaria visível num segundo momento. A começar pelas empresas 
atingidas, a maior delas a Petrobras, o grande filão escavado pelo esquema de corrupção 
lulopetista montado nela e conectado em outras companhias públicas (Eletronuclear, por 
exemplo). A Petrobras já abateu, no balanço referente a 2014, R$ 6,2 bilhões correspondentes 
a perdas com a corrupção. 
É bem mais. Já houve, ainda, muitos bilhões contabilizados com sinal negativo, devido a 
projetos mal feitos, decorrentes de erros técnicos crassos cometidos em diretorias envolvidas 
no assalto à empresa. 
Nas últimas semanas, tem ficado evidente o impacto do petrolão, e de políticas estatistas 
saídas da cartilha do lulopetismo, num segmento sensível da economia: o setor bancário, 
incluindo o público, e fundos de pensão de estatais. (...) 
Os bancos estatais são as primeiras vítimas, porque os governantes de turno os forçam a 
financiar empresas companheiras e empreendimentos arriscados, tocados por interesses 
políticos e fé ideológica. 
A Sete Brasil, uma empresa nascida do delírio estatizante de se usar a Petrobras e o pré-sal 
para fabricar no Brasil grandes plataformas — sonho típico da ditadura de Geisel —, é um 
grande foco de prejuízo em bancos, forçados a reforçar provisões para enfrentar o calote. 
Algumas instituições privadas — Bradesco, Itaú Unibanco, BTG, Santander — também não 
escaparam da debacle do estatismo. (...) 
Fundos de pensão de estatais, muitos deles convertidos em braço financeiro da CUT/PT, 
entraram no mesmo buraco negro. Era óbvio. O Funcef (Caixa), por exemplo, terminou com 
17,6% da Sete Brasil, péssimo negócio para os funcionários do banco e o Tesouro, para onde 
será despachada parte do prejuízo. Esse mesmo enredo foi seguido na Previ (Banco do Brasil), 
e assim por diante. Sem se considerar desvios de dinheiro dos cotistas, patrocinados também 
pelo lulopetismo.257 
!
O país acompanha, e infelizmente sua população — principalmente os mais pobres — paga 
elevado preço, o equívoco que tem sido a obsessão do lulopetismo com o modelo do “novo 
marco macroeconômico”, cujo primeiro receituário começou a ser adotado a partir de 2009, 
ainda no segundo governo Lula, quando a explosão da crise financeira das hipotecas 
imobiliárias nos Estados Unidos mostrou todo seu efeito destrutivo. 
Naquele momento, o governo aplicou uma terapia anticíclica, de aumento de gastos e 
expansão creditícia, para se contrapor ao impacto recessivo que veio da economia 
internacional. A reação era correta, mas Lula, com Dilma na Casa Civil, imaginou que era o 
momento de desengavetar o velho projeto econômico do PT: intervencionismo, muitos 
subsídios, nada de prudência nas contas públicas. (...) 
Hoje, o lulopetismo, enquanto luta para evitar o impeachment de Dilma pelo Congresso, tenta 
reequilibrar uma economia que vai para o segundo ano com recessão acima de 3%, inflação 
elevada, desemprego nos dois dígitos. Só o setor externo vai bem, mais muito devido à 
recessão que cortou de maneira drástica as importações. (...) 
Guiada por convicções ideológicas, Dilma, dedicada exclusivamente a se salvar do 
impedimento, trouxe Lula para perto e, com isso, o governo dela não fará mais qualquer ajuste 
fiscal. Assim, não melhorarão as percepções dos mercados em relação ao Brasil. A crise 
continua. (...) 
O certo é arrumar as contas públicas para dar confiança às empresas privadas e ao capital 
externo a voltarem a investir. Com isso, as engrenagens da produção funcionarão mais uma 
vez, sem os artificialismos que não garantem um crescimento sustentado. 
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Mas a fé ideológica impede que o lulopetismo perceba que, com déficits públicos de 10% do 
PIB, o país, na melhor hipótese, ficará estagnado longos anos, com todos os devidos 
desdobramento negativos políticos e sociais.258 

!

De acordo com o jornal, o “delírio estatizante” (ou “delírios estatistas”), o 

“intervencionismo estatal” do petismo resultam de “inspiração ideológica” e, mais 

especificamente, de “miopia ideológica”. 

!

4.2.2.7.,,,Instituições,fortes,
 

O sétimo e último argumento destacado dos editoriais d’O Globo refere-se não a acusações 

feitas ao petismo, como nas categorias anteriores, mas à defesa de quem a ele resiste. De 

acordo com essa perspectiva, o Brasil não correria o risco de cair na mesma situação que 

países como a Venezuela chavista e a Argentina kirchnerista – populistas, autoritários – 

porque possui instituições fortes que seriam um mecanismo de controle, de resistência ao 

petismo. 

!!
O lulopetismo já deveria entender que o Brasil tem uma diferença radical e positiva em 
relação a Venezuela e Argentina, dois países de que os petistas são admiradores: as 
instituições republicanas brasileiras estão cada vez mais fortes.259 
!
A América Latina, como mostra a História, é marcada por ciclos alternados de autoritarismo e 
abertura política. Infelizmente, não é raro que, ao sair de um regime ditatorial, o caminho à 
democracia plena se veja desviado perversamente por atalhos populistas, também autoritários, 
interrompendo o processo de reconstrução das instituições fundamentais da república. Em 
nome de uma ideia difusa de “libertação” ou da “defesa nacional" contra um inimigo externo, 
adultera-se a democracia, intervém-se na economia, personaliza-se o que é público, 
apadrinham-se segmentos da sociedade e corrompem-se agentes do Estado e atores da 
sociedade, com alto custo para o desenvolvimento político, econômico e social. (...) No Brasil, 
as instituições republicanas mostraram até agora boa resistência às tentativas de 
hegemonização política do lulopetismo, representante deste nacional-populismo. Mas, no 
campo da economia, a adoção da “nova matriz macreconômica” empurrou o país para o 
mesmo caminho de infortúnio dos vizinhos bolivarianos.260 
É num momento de relativa baixa da Operação Lava-Jato, quando se espera que um recurso 
do Ministério Público ao Supremo reveja o fatiamento de seu trabalho, que, na sua 21ª fase, 
ela aprofunda as investigações da organização criminosa montada no lulopetismo para drenar 
recursos públicos em estatais, com o objetivo de financiar campanhas de políticos, projetos de 
poder e de enriquecimento pessoal. (...) 
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Do impeachment do presidente Collor, em 92, até hoje, as instituições não pararam de ganhar 
músculos. Neste sentido, o mensalão também foi um momento especial. E mais ainda tem sido 
no petrolão, em que estão envolvidos muitos políticos em cargos importantes e de folha 
corrida de peso. Não pode haver recuo nesse processo de afirmação da República no país. O 
desfecho de tudo precisa servir de divisor de águas, a partir do qual não haverá mesmo 
dúvidas de que todos são iguais perante a Constituição.261 

 
É possível que a campanha de agitação e propaganda (Agitprop) desfechada pelo lulopetismo 
também no exterior, para difundir a delirante versão de que o processo de impeachment da 
agora presidente afastada Dilma Rousseff é um “golpe”, tenha induzido a se pensar lá fora que 
o Brasil passa por um preocupante retrocesso político-institucional. 
Nada mais falso. As instituições republicanas, mais consolidadas do que em 1992, quando 
houve o primeiro impeachment de um presidente, Fernando Collor, funcionam bem, e os 
pesos e contrapesos característicos de uma democracia representativa atuam a contento. 
A patranha de denunciar um “golpe” no Brasil é facilmente desmontada se forem feitas 
algumas perguntas simples: por que a presidente suposta vítima desta ruptura da ordem 
institucional não busca asilo no exterior? Em vez disso, por que recorre com frequência ao 
Supremo Tribunal Federal, quando, em golpes, o Poder Judiciário, junto com o Legislativo, é 
sempre manietado? 
Estranho golpe este, em que o Congresso funciona livremente, a ponto de admitir o processo 
de julgamento do chefe do Executivo, por crimes de responsabilidade. E o Judiciário media 
divergências entre Executivo e Legislativo em torno do assunto, e suas deliberações são, 
estranhamente, obedecidas. 
Tivesse ido o Brasil no mesmo caminho da Venezuela chavista — bem que alguns seguidores 
do lulopetismo gostariam —, a presidente Dilma estaria imune a qualquer ação do Legislativo 
e do Judiciário. 
Porque uma característica básica dos regimes da onda nacional-populista que começou a 
varrer a América Latina a partir do início da década de 90 — e já perde força, felizmente — é 
serem verticais. O chefe do Executivo detém todos os poderes, e a ele se subordinam o 
Legislativo e o Judiciário. 
A Venezuela chavista, em crise terminal, é exemplar. A assembleia nacional só recentemente 
passou a ter maioria oposicionista, mas, como resposta, o regime, com Nicolás Maduro à 
frente, passou a governar com o tribunal superior, aparelhado de juízes militantes. Uma 
excrescência. O que a oposição aprova na assembleia é revogado pela Corte. 
É uma evidência gritante que o Brasil nada tem a ver com a Venezuela. E por isso é possível o 
Congresso processar um presidente, e puni-lo. Não importa a votação que tenha obtido nas 
urnas. 
Este aspecto tem sido de difícil compreensão para petistas e em especial a presidente afastada. 
Ela costuma citar os 54 milhões de votos que amealhou na reeleição como se pudessem torná-
la inimputável. Ideia equivocada. Nenhuma quantidade de votos coloca o governante a salvo 
de preceitos constitucionais e de leis. Afinal, por suposto, Brasil não é Venezuela.262 
 
O aparelhamento do setor público, incluindo estatais, é lição da cartilha chavista de tomada do 
poder sob um simulacro de democracia. O lulopetismo tentou aplicar a mesma tática no Brasil, 
mas foi em parte frustrado pelas instituições. 
A Petrobras é o mais dramático exemplo deste aparelhamento. Executado, inclusive, com 
funcionários de carreira cooptados. Saqueada para sustentar o projeto de poder lulopetista e de 
aliados, e usada para projetos megalomaníacos no estilo do “Brasil Grande” da ditadura 
militar, a estatal passa pela maior crise de sua história. 
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A Operação Lava-Jato, de combate ao esquema de corrupção montado na estatal, mas não só 
nela, em que atuam o Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça, não aconteceria na 
Venezuela. 
Outra diferença é que Chávez, vitorioso nas eleições de 1999, aproveitou a popularidade e 
conseguiu convocar uma Constituinte, pela qual moldou um Estado autoritário, com um 
regime de democracia direta populista, a base da tragédia política venezuelana. Já no Brasil as 
instituições barram toda vez que lulopetistas tentam avançar com o Cavalo de Troia das 
“Constituintes exclusivas". O mesmo ocorre quando tentam controlar a imprensa profissional. 
Sorte do Brasil.263 
 
O essencial é que, desde o escândalo do mensalão do PT, no qual a Procuradoria-Geral da 
República deu demonstrações de competência, as instituições republicanas têm dada provas de 
vigor crescente. Neste caso mesmo, um plenário do Supremo constituído, na maioria, por 
ministros indicados pelos dois presidentes petistas, condenou a cúpula do PT que subiu a 
rampa do Planalto com Lula, em 2003 — José Dirceu, José Genoíno, Delúbio Soares, João 
Paulo Cunha.264 
 
Até que, no início da semana passada, um grupo de deputados do PT — entre eles, Wadih 
Damous (RJ), ex-presidente da OAB-RJ, ativo militante do lulopetismo — foi ao gabinete de 
Cardozo preocupado com rumores de que o juiz Sérgio Moro estaria prestes a decretar a 
quebra de sigilos de Lula. Pressionaram novamente para o ministro controlar a PF, 
reivindicação repetida algumas vezes pelo próprio Lula. No fim de semana, Cardozo acertou a 
saída com Dilma, e esta, para mantê-lo por perto, transferiu-o para a Advocacia-Geral da 
União (AGU), onde continuará com o status de ministro. Herda o Ministério da Justiça, o qual 
o lulopetismo quer aparelhar, o baiano Wellington Cesar Lima e Silva, procurador-geral de 
Justiça da Bahia no governo de Jaques Wagner, chefe da Casa Civil de Dilma. Terá um 
trabalho árduo para, com a ajuda de Wagner, conter o avanço lulopetista a fim de tentar barrar 
investigações sobre Lula e, certamente, a própria Lava-Jato. (...) 
 É sintomático que ontem mesmo a Associação dos Delegados da Polícia Federal tenha 
divulgado nota preocupada com o risco de intervenções espúrias na PF e pedindo “apoio do 
povo brasileiro” à instituição. Pode ser um exagero, porque a atuação da PF não é um caso 
isolado. Vem dentro de um movimento histórico de consolidação de instituições republicanas, 
como a Justiça e o Ministério Público. Daí as cabeças lulopetistas precisarem refletir com 
equilíbrio se compensa arriscarem-se numa manobra que pode causar ainda mais 
dissabores.265 
 
Na segunda-feira, em entrevista à “Folha de S.Paulo”, o ex-ministro Gilberto Carvalho 
radicalizou o recado lulopetista com ameaças à Operação Lava-Jato, ou seja, à Justiça, ao 
Ministério Público e à PF, caso tentem prender Lula: “Espero que não brinquem com fogo.” 
E ainda condicionou ao que acontecerá, na evolução das investigações, se no Brasil ocorrerá o 
descalabro de milícias armadas chavistas à solta nas ruas, praticando justiçamentos. 
Mas o Brasil não é a Venezuela, onde as instituições foram quase integralmente aparelhadas 
pelos bolivarianos. Lula, uma vez, chegou a ameaçar convocar o “exército de Stédile”, do 
MST. Que fique na bravata, pois não há como fazer o Brasil urbano de 2016 recuar às Ligas 
Camponesas de Francisco Julião, das longínquas décadas de 50/60. 
Já foi reiterado por promotores da Operação que o ex-presidente merece o tratamento que a 
Constituição concede a todo brasileiro. É certo que o status de Lula faz com que a sua 
condução coercitiva seja intensamente debatida. Porém, foi uma em 117 já executadas. Em 
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116 não houve este clamor, acima até mesmo da curiosidade em se saber as suspeitas em torno 
de Lula. 
A maneira como transcorre a Lava-Jato, sempre com respeito à lei — tanto que a maioria dos 
recursos contra atos do juiz Sérgio Moro tem sido rejeitada nas instâncias superiores —, 
precisa servir de exemplo a líderes de partidos e grupos políticos. Explosões de violência 
agravarão a crise, o que não interessa ao país.266 
 
À medida que a campanha pelo impedimento crescia e o juiz Sérgio Moro, com a força-tarefa 
da Lava-Jato, se aproximava do ex-presidente Lula, a militância criou termos paradoxais, 
como “golpe constitucional”. Ora, se é golpe, não pode ser constitucional. 
PT e aliados marcaram para amanhã, 31 de março, manifestações em defesa do governo e, por 
óbvio, farão referência ao golpe dado pelos militares, apoiados pelas classes médias e alta, há 
52 anos. 
Pura manipulação, porque o Brasil de 2016 nada tem a ver com o de 1964. A Lava-Jato, em 
que atuam de maneira coordenada a Justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal, trabalha 
sem atropelos constitucionais. E quando a defesa considera haver alguma ilegalidade, recorre 
às devidas instâncias judiciais. Se não tem conseguido muitos êxitos, é pela solidez das provas 
e argumentos do juiz Sérgio Moro. Equivocam-se, então, os que enxergam uma conspiração 
antidemocrática no combate à corrupção. (...) Em 1964, houve ruptura institucional, com o 
atropelamento, pelos militares, das instituições. O golpe farsesco convence apenas 
desinformados e ingênuos, serve tão-somente aos mal-intencionados — estes, sim, golpistas 
— que desejam envolver numa espessa nuvem de fumaça as provas e evidências de grossa 
corrupção que envolve quadros petistas. 
Aceite quem quiser que políticas de supostos benefícios aos pobres podem justificar a 
roubalheira. Não num país com instituições republicanas sólidas.267 
 
A prisão preventiva de Lázaro Báez, um dos maiores empreiteiros argentinos e amigo da 
família Kirchner, lança luz sobre obscuros esquemas criminosos do kirchnerismo por meio de 
concessões, contratos públicos e licitações. O empresário foi detido sob a justificativa de que 
possui meios para evadir-se do país, e sua prisão se soma a outras já efetuadas, numa 
investigação que pode desvendar um padrão de desvio de verbas, lavagem de dinheiro, 
suborno, pagamento de propinas, entre outros delitos ocorridos durante as administrações de 
Néstor Kirchner (2003-2007) e sua mulher, Cristina (2007-2015). (...) 
A prisão de Báez sugere que os esquemas envolvendo empreiteiras, bancos, doleiros e 
empresas públicas servem tanto ao propósito de enriquecimento pessoal, como ao 
financiamento de projetos de perpetuação no poder. A evocação do mensalão e do petrolão 
não é mera coincidência, mas a constatação deste padrão comum ao lulopetismo e ao 
kirchnerismo — o poder a qualquer custo. 
A diferença é que, no Brasil, a solidez das instituições — sobretudo a Justiça, o Ministério 
Público, a Polícia Federal e a imprensa profissional — permitiu que o esquema fosse 
investigado e denunciado ainda em governos do PT. Na Argentina, isso só foi possível após a 
derrota de Cristina Kirchner nas urnas.268 

 

Em um contexto em que acadêmicos têm demonstrado preocupação com os rumos da 

democracia no país, pelo aprofundamento do conservadorismo político e religioso no 

Congresso, que tem tido impacto direto em suas resoluções, pela realização de um processo 
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de impeachment em que não houve nenhuma acusação contra a presidente Dilma Rousseff e 

pela crescente prática de condenações precipitadas e sem provas em operações que envolvem 

a Justiça, a Polícia Federal e o Ministério Público, O Globo tem ido de encontro a essas 

ponderações, além de esvaziar o espaço dedicado ao contraditório, defendendo que as 

instituições brasileiras gozavam de bom funcionamento e salvariam o país.  

!

4.3. Considerações$finais$
!

Fica evidente nos trechos acima que as sete categorias que destacamos se entrelaçam, 

aparecem combinadas muitas vezes em um mesmo texto. Essa característica reforça a ideia de 

construção de uma narrativa estratégica acerca dos governos petistas, definida e repetitiva. 

Não aparecem na narrativa do jornal como críticas, como análise, mas sim como 

características depreciativas inerentes aos governos do PT e, de modo geral, não aparecem 

acompanhadas de historicização. Essa omissão frequente abre espaço para a configuração de 

um mito de origem, como se fossem inovações exclusivas do petismo. 

Quando Lula assumiu seu primeiro mandato, O Globo afirmou em editorial no dia da 

posse: 
Luiz Inácio Lula da Silva e muitos do seu governo são homens com biografia esculpida na 
militância de esquerda. Tanto quanto o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A 
diferença está em que FH e vários outros optaram por uma política ampla de alianças. 
Fundaram um partido que traz “social democracia” na sigla; Lula, por sua vez, liderou a 
criação de um outro, com a palavra “trabalhadores” no emblema. A boa notícia é que a fração 
majoritária do PT aprendeu a fazer alianças. E assim o partido ganhou as eleições. Mais do 
que isso, mostrou-se disposto a governar voltada para a pluralidade do Brasil, um país muito 
mais diversificado do que o ABC paulista.269  

 

Essa não foi a única vez que se justificou certo otimismo, ainda que cauteloso, a partir 

da observação de que Lula e o PT teriam, finalmente, aprendido a negociar e a fazer alianças 

e, por isso, teriam saído vitoriosos do pleito de 2002. No entanto, anos depois, no contexto da 

onda de escândalos de corrupção envolvendo políticos de diversos partidos, Lula e o PT 

foram acusados pelo jornal de fisiologismo, de instituir o “toma lá dá cá” para montar a base 

de apoio. Não houve espaço equivalente no jornal para discutir como se estabelece alianças na 

política brasileira desde a redemocratização. Em um momento aprender a fazer alianças era 
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uma condição necessária para se tornar governo; em outro, tornou-se um defeito grave. Isso 

não significa dizer que as alianças devem ser incondicionalmente defendidas ou que não 

mereçam críticas as alianças feitas pelo petismo, que ruíram gravemente culminando no 

impeachment de Dilma Rousseff. O que se quer ressaltar aqui, por outro lado, é que o jornal 

manejou a questão de modo superficial.  

 Ainda que o PT fosse governo e que se possa argumentar que entre as funções da 

imprensa está a de criticar governantes, devemos ressaltar que, ao abordar a era PT, a mesma 

máxima não serviu com fôlego equivalente para os parlamentares de modo geral. Além dos 

dados abordados no capítulo anterior, que indicam que os editoriais já tendiam a abordar mais 

o PT do que outros partidos mesmo antes de Lula chegar à presidência, notamos na 

abordagem dos governos PT um desbalanço generalizado: seletividade nas críticas, tom 

ameno nas poucas vezes em que se mencionou a oposição e raivoso com frequência no 

tratamento do petismo, e, não menos importante, o Congresso e as instituições sendo 

poupados. O foco está reiteradamente na criminalização dos presidentes petistas – 

principalmente Lula – e seu partido. As alianças políticas, que já não prestam mais, são um 

erro petista. De fato, sua responsabilidade por suas escolhas políticas é passível de discussão. 

Mas isso não é razão suficiente para naturalizar o apagamento da responsabilidade de outros 

atores políticos. Os mesmos partidos que passaram a motivar a desaprovação pelas alianças 

políticas feitas pelo PT não são examinados ou responsabilizados de forma semelhante. Cerca 

de metade do Congresso que afastou a presidente Dilma Rousseff enfrenta processos na 

Justiça.270 Mas nos editoriais do jornal considerados nesta pesquisa, aparece como uma das 

instituições que salvariam o país do petismo. 

 Outras caraterísticas, como a cooptação política também aparecem como um problema 

exclusivo do PT. E também não são discutidas ou contextualizadas historicamente. Ao fim, a 

lição que os editoriais dão aponta para o PT como o principal responsável pela colapso da 

política brasileira, como se a corrupção e todos os outros argumentos usados sistematicamente 

na narrativa do jornal não tivessem existido significativamente antes e como se pudessem ser 

minimizados depois.  
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 Outro ponto a se destacar é que o desmerecimento do voto pode ser entendido como 

um pano de fundo na narrativa sobre o petismo no poder. Há um “lapso” discursivo entre o 

voto e a “realidade”. As eleições e a maioria de votos válidos não recebem muito espaço na 

discussão. Enquanto o argumento do projeto de “permanência no poder” está presente para 

criticar a conduta do governo fica subentendida a ideia de uma manipulação generalizada: do 

voto – uma vez que a manutenção dos presidentes petistas se deu por eleições diretas –  e do 

Congresso, já que o modo “fisiológico” de governo – o “toma lá dá cá”– seria uma base dessa 

permanência, na perspectiva do jornal. O voto, quando aparece, vem seguido de ressalva, 

como no trecho a seguir, publicado pouco antes do afastamento definitivo de Dilma Rousseff: 

  

Ela [Dilma Rousseff] costuma citar os 54 milhões de votos que amealhou na reeleição como 
se pudessem torná-la inimputável. Ideia equivocada. Nenhuma quantidade de votos coloca o 
governante a salvo de preceitos constitucionais e de leis.271 

 

De fato, ter sido previamente eleito por voto direto da maioria não livra nenhum ator 

político de cumprir a legislação. No entanto, é aquilo que o jornal omite que faz uma grande 

diferença nessa interpretação: o fato do processo de impeachment realizado contra Dilma ter 

sido tão ambíguo, cheio de incoerências e ter afastado uma presidente contra a qual não houve 

provas de má conduta ou acusações formais, sendo o desfecho de  parte de um projeto amplo 

das elites que visava criminalizar o PT. Essa é uma das razões que torna difícil apontar a 

atuação da imprensa e d’O Globo em particular no combate ao petismo: embora use-se por 

vezes enunciados que não são falsos genericamente, eles aparecem de forma seletiva, 

desbalanceada, relacionados a personagens específicos e sem historicização. 

  

!

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
271 Impeachment mostra que Brasil não é Venezuela. O Globo, 15/05/2016, p. 20. 
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Conclusão$
 

 

A patranha de denunciar um “golpe” no Brasil é facilmente desmontada se 
forem feitas algumas perguntas simples: por que a presidente suposta vítima 
desta ruptura da ordem institucional não busca asilo no exterior? Em vez disso, 
por que recorre com frequência ao Supremo Tribunal Federal, quando, em 
golpes, o Poder Judiciário, junto com o Legislativo, é sempre manietado?. (...) 

É uma evidência gritante que o Brasil nada tem a ver com a Venezuela. E por 
isso é possível o Congresso processar um presidente, e puni-lo. Não importa a 
votação que tenha obtido nas urnas.272 

 

Em 13 anos de lulopetismo, o Planalto assumiu, pela primeira vez, uma 
postura correta diante dos desmandos autoritários do chavismo venezuelano. O 
GOLPE “judicial” que Maduro e companheiros tentam desfechar, para retirar 
na mão grande a maioria conquistada pela oposição nas urnas, recebeu o 
correto repúdio oficial do governo brasileiro. Como novas afrontas à 
democracia ocorrerão em Caracas, o Planalto terá oportunidade de demonstrar 
que a acertada mudança de posição sobre o autoritarismo chavista é pra 
valer.273  

 

Os dois trechos de editoriais d’O Globo reproduzidos acima ajudam a ilustrar alguns aspectos 

discutidos neste trabalho. Em primeiro lugar, explicitam a oposição do jornal aos governos 

petista no Brasil e chavista na Venezuela. Em segundo lugar, relativizam seu discurso sobre 

“golpe” e sobre o peso dado às urnas dependendo de a quem ele se refira. Conforme 

argumentamos aqui, o contexto estabelecido com o movimento de virada à esquerda é central 

para compreender a atuação da grande imprensa, que, de modo geral, configurou-se em uma 

postura de reação contra esse cenário. 

É fato que a narrativa de criminalização do PT n’O Globo não é nova e não teve início 

com a chegada de Lula à presidência (ARÊAS, 2015). Uma interpretação política 

predominantemente negativa do petismo já podia ser encontrada nos editoriais da grande 

imprensa desde 1989 (AZEVEDO, 2016). Essa narrativa se intensificou e passou a ganhar 

contornos mais claros após o fim do primeiro governo Lula, mas foi a partir da primeira 

eleição de Dilma que se tornou sistemática. A possibilidade de manutenção do partido na 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
272  Impeachment mostra que Brasil não é Venezuela. O Globo, 15 de maio de 2016, p. 20. 
273 Enfim. O Globo, 7 de janeiro de 2016, p. 24. (Box editorial na seção Mundo) 
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presidência mesmo após o fim do segundo governo Lula, pelo voto direto, impulsionou uma 

narrativa estratégica adotada sobre os governos PT, contribuindo para o cenário construído ao 

longo dos anos, que culminou na destituição de Dilma e na possibilidade de impedimento da 

recandidatura de Lula. 

Para Cook (1998), entre outros aspectos, um dos que torna a mídia reconhecível como 

uma instituição política, é ter como resultado produtos previsíveis em todas as organizações 

de notícias. O jornal O Globo atuou como agente político contribuindo para a criminalização 

do partido ao construir uma narrativa invariavelmente negativa e sistemática, centrada no PT 

e baseada na afirmação da inexistência de qualquer solução que não a saída do partido do 

governo. Dessa forma contribuiu para canalizar e organizar os interesses dos que se opunham 

ao governo, posicionando-se claramente no cenário de polarização política e fornecendo às 

elites políticas seu suporte. Assim, atuou ativamente na tomada de decisão sobre a destituição 

da presidente Dilma e na elaboração de políticas subsequentes, haja vista que após a 

substituição de governo, o desmonte de medidas do governo anterior e as novas pautas 

políticas têm ecoado recomendações apontadas pelo jornal, como mudanças nas lei trabalhista, 

reforma da previdência e uma agenda de privatizações. 

O que essa atuação do jornal significou para a democracia brasileira? Quando O 

Globo constrói uma narrativa sistemática que visa criminalizar não só um partido, mas um 

modelo de governo – que encontra paralelo na América Latina –, de modo seletivo, 

desbalanceado, acatando acusações e prescindindo de provas, apagando a dúvida, e se presta a 

legitimar a relativização do voto, sua atuação contribui para a desestabilização da democracia. 

Essa narrativa se constrói menosprezando processos da democracia representativa – eleições, 

referendos, plebiscitos. O jornal não apenas deixa de oferecer a pluralidade de visões que se 

supunha necessária para bem informar, mas, ao contrário, investe em um determinado 

enquadramento de caráter parcial, negativo, que foi empregado ao longo do tempo de modo 

estratégico. Em um contexto histórico distinto, Maria Victoria Benevides, refletindo sobre as 

ambiguidades do liberalismo brasileiro, resumiu o espírito udenista em sua defesa da 

intervenção militar: “Tratava-se, enfim, de violar a democracia para melhor salvá-la.” (1981: 

242) Ainda hoje, trata-se disto: o discurso de que a democracia deve ser salva e a prática de 

atropelar os seus processos. Nisso, a imprensa desempenha o papel central de construir uma 

narrativa a partir da qual não havia outra opção admissível, que não o fim do governo PT. 

Assim, do mesmo modo que outros governos da virada à esquerda, o governo PT é apontado 
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como incompatível com o bom funcionamento da democracia, admitindo-se, portanto, a sua 

interrupção. 

Dessa forma, o jornal contribuiu para reforçar o poder das elites e seus interesses 

políticos privados na tomada de decisão, rebaixando o poder da maioria eleitoral. Ao fazer 

isso, a imprensa demonstra, de fato, não servir a interesses público, mas privados. Como isso 

afeta a agenda de pesquisa da área? Ao contrário da interpretação predominante, essa atuação 

antidemocrática não apenas mostra que o funcionamento “natural” da imprensa não tem 

necessariamente como fim o aprimoramento da democracia, mas ao contrário, pode atuar 

contra ela em nome de interesses particulares. 

Com relação aos limites desta pesquisa, não é possível afirmar, a partir da análise 

realizada aqui, que essa estrutura de visão da política foi a responsável pela polarização 

política que se verificou de forma crescente na sociedade. No entanto, a coincidência desse 

viés com a postura então atribuída à opinião pública nos encoraja a falar de uma confluência. 

Se não podemos afirmar que a imprensa causa a polarização política, podemos dizer que ela 

contribui para este contexto ao se posicionar a partir do investimento em um enquadramento 

específico e negativo e do apagamento de alternativas. 

Se também não podemos afirmar que esse enquadramento das páginas de opinião 

necessariamente “contamina” a cobertura, uma vez que não analisamos aqui a cobertura mais 

ampla dos governos PT apartada do uso do termo – que é essencialmente editorial –, podemos 

dizer que se espalha pelo jornal no mínimo por meio dos boxes de opinião que são alocados 

em outras editorias – prática do jornal que não se restringe a este tema. Podemos também 

ressaltar que diversas pesquisas já apontaram, contudo, para viés semelhante na cobertura 

(BEZERRA & MUNDIM, 2011; MUNDIM, 2012 e 2014; AZEVEDO, 2016; BECKER et al., 

2016; FERES JÚNIOR, 2017). 

Duas semanas após a destituição de Dilma, O Globo afirmava, no subtítulo de seu 

editorial, que as denúncias da Lava-Jato contra Lula refletiam a “reação de organismos de 

Estado à tentativa de execução de um projeto de poder por vias não democráticas”,274 ainda 

que tantos especialistas tenham apontado toda a série de ambiguidades, excessos e 

inconsistências patrocinados no âmbito da operação (PRONER et al., 2017). Enquanto 

pesquisadores vêm apontando, de um lado, o impeachment de Dilma como um golpe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
274 O acerto de contas das institicões contra o lulopetismo. O Globo, 16 de setembro de 2016.  
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/opiniao/o-acerto-de-contas-das-instituicoes-com-lulopetismo-
20120802>. Acesso em 20 de fevereiro de 2018.!
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parlamentar, e, de outro, a atuação igualmente parcial, seletiva e autoritária do Poder 

Judiciário como uma ameaça à democracia (ALBUQUERQUE, 2017), O Globo defendeu o 

vigor das instituições brasileiras e as apontou como as responsáveis pela defesa da 

democracia. A narrativa do Lulopetismo, a partir da criminalização da política, com uma 

abordagem predominantemente negativa, seletiva, desproporcional, é construída como uma 

estratégia de combate do jornal não apenas contra os governos PT, mas, no âmbito regional, 

contra o que a virada à esquerda representa. Essa atuação sistemática e parcial, ela sim tem 

sido um projeto que anda na contramão da democracia. 
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Presidente!da!sigla!diz!
que!decisão!doi!
unânime!e!que!o!
fundamental!é!
derrotar!o!PT]!

O!País! Matéria! Isabel!Braga!
e!Eduardo!
Barreto!

8!

96. 09/10/14$ Dois!Brasis,!quase! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

23!
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97. 15/10/14$ Um!hóspede!não!
convidado!

Opinião! Opinião! Roberto!
DaMatta!

17!

98. 18/10/14$ O!dia!seguinte! Opinião! Opinião! Ana!Maria!
Machado!
[escritora]!

20!

99. 22/10/14$ Mudar!o!penteado! Opinião! Opinião! Roberto!
DaMatta!

21!

100. 23/10/14$ Dilma!2,!a!crise! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

17!

101. 27/10/14$ Análises!da!
Campanha!

O!País! Opinião! Demétrio!
Magnoli!
[Além!dele:!
Ancelmo!
Góis,!Ilmar!
Franco,!
Miriam!
Leitão,!José!
Casado!e!
Fernando!
Gabeira]!

16!

102. 28/10/14$ Vitória!de!Pirro! Opinião! Opinião! Rodrigo!
Constantino!

25!

103. 02/11/14$ Diálogo!ou!novas!
imposturas?!

O!País! Opinião! Fernando!
Henrique!
Cardoso!

8!

104. 05/11/14$ Cerco!amplo!ao!
esquema!de!
corrupção!na!
Petrobras!

Opinião! Opinião! Editorial! 22!

105. 06/11/14$ [Escândalos!na!
Petrobras]!TCU!
recomenda!
suspender!repasses!
para!refinaria!

O!País! Opinião! Editorial! 11!

106. 08/11/14$ Dilma!começa!a!
descer!do!palanque!

Opinião! Opinião! Editorial! 22!

107. 11/11/14$ Youssef!detalha!
propina!para!políticos!

O!País! Opinião! Editorial! 6!
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108. 15/11/14$ LavaXJato!amplia!
escândalo!na!
Petrobrás!

Opinião! Opinião! Editorial! 22!

109. 20/11/14$ O!BRICS!na!
imaginação!
ideológica!

Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

19!

110. 24/11/14$ Em!direção!ao!atraso! Opinião! Opinião! Nelson!Paes!
Leme!
[cientista!
político]!

15!

111. 25/11/14$ Projeto!pode!
banalizar!corrupção!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

112. 27/11/14$ Cegueira!ideológica!
no!manifesto!de!
petistas!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

113. 04/12/14$ A!incrível!história!de!
Joaquim!e!Barbosa!

Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

19!

114. 10/12/14$ Investigações!nos!
EUA!ampliam!crise!do!
petrolão!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

115. 13/12/14$ Forte!evidência!de!
grave!conluio!na!
Petrobras!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

116. 14/12/14$ Política!para!o!
petróleo!terá!de!ser!
revista!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

117. 18/12/14$ A!Líbia!na!esquina! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

19!

118. 20/12/14$ Petrobras!esteve!a!
serviço!da!base!
partidária!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

119. 30/12/14$ Um!ministério!à!
feição!de!mensalões!e!
petrolões!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

120. 01/01/15$ A!esquerda!palaciana! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

19!

121. 07/01/15$ Campanha!de!2018!já!
começou!no!PT!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!
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122. 07/01/15$ Pesporrência!e!vazio! Opinião! Opinião! Roberto!
DaMatta!

17!

123. 11/01/15$ Ministério!testa!
habilidade!política!de!
Dilma!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

124. 14/01/15$ A!Petrobras!que!atua!
no!paralelo!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

125. 31/01/15$ E!o!lulopetismo!
desestabilizou!a!
Petrobras!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

126. 07/02/15$ O!petrolão!chegou!de!
vez!ao!PT!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

127. 26/02/15$ Voz!do!Brasil! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

17!

128. 09/03/15$ Legal!e!eficaz! Opinião! Opinião! Editorial! 16!

129. 12/03/15$ A!corrupção!em!
escala!industrial!na!
Petrobras!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

130. 12/03/15$ O!touro!alado!de!
Nínive!

Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

19!

131. 17/03/15$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

! 17!

132. 17/03/15$ Presidente!sitiada! Opinião! Opinião! Rodrigo!
Constantino!

19!

133. 18/03/15$ Chega!a!hora!do!
lulopetismo!no!
petrolão!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

134. 23/03/15$ Os!reais!assaltantes! Opinião! Opinião! Editorial! 12!

135. 26/03/15$ Santa!Aliança!2.0! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

19!

136. 27/03/15$ A!perigosa!
descoordenação!
política!do!governo!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

137. 01/04/15$ Lulopetismo!foge!da!
autocrítica!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!
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138. 02/04/15$ Dilma!e!a!liberdade!
de!imprensa!e!
expressão!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

139. 09/04/15$ Dilma,!carcereira! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

15!

140. 22/04/15$ Palaras,!palavras,!
palavras…!

Opinião! Opinião! Roberto!
DaMatta!

15!

141. 07/05/15$ Duplicidade!moral! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

15!

142. 21/05/15$ Paralelos!italianos! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

19!

143. 26/05/15$ Levy!sob!pressão!do!
PT!e!da!omissão!de!
Dilma!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

144. 26/05/15$ Pare!de!acreditar!no!
governo!

Opinião! Opinião! Rodrigo!
Constantino!
[apresentad
o!agora!
como!
"economist
a!e!
presidente!
do!Instituto!
Liberal"]!

17!

145. 27/05/15$ Voluntarismo!
'desenvolvimentista'!
destroçou!a!
Petrobras!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

146. 04/06/15$ República!dos!
políticos!

Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

17!

147. 18/06/15$ Falta!sistemade!
avaliacão!dos!gastos!
públicos!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

148. 25/06/15$ A!ilusória!visão!
lulopetista!de!que!o!
Planalto!tudo!pode!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!
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149. 02/07/15$ A!'agenda!positiva'!
buscada!pelo!
lulopetismo!está!
visível!

Opinião! Opinião! Editorial! 12!

150. 30/07/15$ O!significado!do!
avanço!da!LavaXJato!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

151. 03/08/15$ Impeachment!não!é!
solução!

Opinião! Opinião! Carlos!
Alberto!Di!
Franco!
[jornalista]!

15!

152. 04/08/15$ Cortes!no!Ministério!
não!podem!ter!
subterfúgios!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

153. 05/08/15$ O!DNA!da!corrupção!
no!lulopetismo!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

154. 06/08/15$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

! 15!

155. 08/08/15$ As!agruras!do!PT!ao!
som!de!panelaços!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

156. 11/08/15$ AUTOCRÍTICA! AUTOCRÍTICA! Opinião! ! 11!

157. 20/08/15$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

! 17!

158. 05/09/15$ Levy!tem!sido!apenas!
um!símbolo!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

159. 05/09/15$ Entrevista!Fernando!
Henrique!Cardoso!X!
'Hoje,!Dilma!
representa!um!fiapo!
da!base!que!já!teve!
no!passado'.!

O!País! Entrevista! Mariana!
Sanches!

6!

160. 06/09/15$ [chamada!para!o!
editorial]!

!Capa! Opinião! Editorial! 1!
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161. 06/09/15$ O!lulopetismo!e!a!
trajetória!de!José!
Dirceu!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

162. 07/09/15$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

! 11!

163. 10/09/15$ FH:!"Só!se!consegue!
aumentar!imposto!
quando!há!
credibilidade."!ExX
presidente!lança!no!
Rio!livro!com!crônicas!
sobre!o!lulopetismo!

O!País! Matéria! Cristina!
Tardáguila!

5!

164. 10/09/15$ Os!pactos!deles!X!e!o!
nosso!

Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

19!

165. 15/09/15$ Sem!credibilidade! O!País! Opinião! Merval!
Pereira!

4!

166. 16/09/15$ Lição! Economia! Opinião! Editorial! 26!

167. 20/09/15$ A!metamorfose!de!
Lula!em!oposicionista!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

168. 23/09/15$ Recorde! O!País! Opinião! Editorial! 10!

169. 23/09/15$ Ajuste!teria!de!incluir!
venda!e!fechamento!
de!estatais!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

170. 23/09/15$ Eu!quero!ir!pra!
Plutão!!

Opinião! Opinião! Roberto!
DaMatta!

21!

171. 24/09/15$ Razões!para!derrubar!
a!CPMF!

Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

17!

172. 27/09/15$ Erros!na!diplomacia!
limitam!exportações!
na!crise!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

173. 27/09/15$ Um!abraço!no!urso! Segundo!
Caderno!

Opinião! Fernando!
Gabeira!

2!



! 213!

174. 03/10/15$ Reforma!amplia!a!
influência!de!Lula!no!
governo!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

175. 06/10/15$ A!incrível!proposta!da!
CPMF!em!dose!dupla!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

176. 07/10/15$ Flexibiização!do!
desarmamento!é!
retrocesso!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

177. 18/10/15$ populismo!deixa!
rastro!de!ruínas!no!
continente!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

178. 20/10/15$ Dilma!precisa!ir!além!
das!palavras!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

179. 20/10/15$ Adeus!às!ilusões! Segundo!
Caderno!

Opinião! Arnaldo!
Jabor!

8!

180. 25/10/15$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 21!

181. 26/10/15$ Aposta!equivocada! Opinião! Opinião! Editorial! 14!

182. 28/10/15$ No!mais…! Rio! Opinião! Ancelmo!
Gois!

16!

183. 28/10/15$ Pressão!lulopetista!
para!conter!a!PF!
atinge!Dilma!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

184. 05/11/15$ O!afeto!que!se!
encerra!

Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

21!

185. 06/11/15$ Voluntarismo! O!País! Opinião! Editorial! 10!

186. 06/11/15$ Agonia!de!Cunha!
atravanca!a!Câmara!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

187. 07/11/15$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 19!

188. 08/11/15$ "Tática!do!avestruz"!
só!faz!agravar!a!crise!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!
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189. 23/11/15$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 11!

190. 24/11/15$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 13!

191. 24/11/15$ O!começo!do!fim!do!
bolivarianismo!

Opinião! Opinião! Rodrigo!
Constantino!

15!

192. 26/11/15$ Nova!fase!da!LavaX
Jato!requer!
instituições!fortes!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

193. 27/11/15$ Tom!afinado!do!
veredicto!da!2a!turma!
do!STF!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

194. 30/11/15$ A!política!criminosa! Opinião! Opinião! Denis!Lerrer!
Rosenfield!
[professor!
de!Filosofia!
da!
Universidad
e!Federal!
do!Rio!
Grande!do!
Sul]!

14!

195. 06/12/15$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 17!

196. 08/12/15$ Estados!repetem!o!
erro!de!elevar!
impostos!contra!crise!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

197. 12/12/15$ Venceu!o!prazo!de!
validade!de!Eduardo!
Cunha!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

198. 15/12/15$ IDH!já!detecta!
retrocesso!social!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

199. 17/12/15$ A!narrativa!suja! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

19!
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200. 20/12/15$ O!préXsal!pode!ser!
patrimônio!inútil!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

201. 30/12/15$ Populismo!latinoX
americano!em!ciclo!
de!baixa!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

202. 01/01/16$ À!procura!da!luz!no!
fim!do!túnel!

Opinião! Opinião! Editorial! 12!

203. 04/01/16$ Porta!aberta!à!
corrupção!

Opinião! Opinião! Editorial! 12!

204. 06/01/16$ ! O!País! Opinião! Editorial! 3!

205. 06/01/16$ As!coisas!mudam,!
Roberto!

Opinião! Opinião! Roberto!
DaMatta!

13!

206. 07/01/16$ Reforma!trabalhista!é!
a!favor!do!emprego!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

207. 07/01/16$ Enfim![Matéria!
principal:!"Oposição!
venezuelana!desafia!
Supremo"]!

Mundo! Opinião! Editorial! 24!

208. 10/01/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 13!

209. 11/01/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 11!

210. 12/01/16$ Predadores!da!
República!

Opinião! Opinião! Nelson!Paes!
Leme!
[cientista!
político]!

15!

211. 13/01/16$ Segundo!passo!
[Matéria!principal:!
"Depois!de!23!anos,!
ascensão!meteórica"!
X!sobre!Nestor!
Cerveró]!

O!País! Opinião! Editorial! 6!
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212. 13/01/16$ Quem!nunca!comeu!
melado!

Opinião! Opinião! Roberto!
DaMatta!

17!

213. 14/01/16$ Em!alta![Matéria!
principal:!FH!
questiona!denúncia!
de!Cerveró!sobre!
propina"]!

O!País! Opinião! Editorial! 4!

214. 14/01/16$ Imprevidência!e!
corrupção!
desestruturam!a!
Petrobras!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

215. 15/01/16$ Aparelhamento!e!
fisiologismo!
sustentam!a!
corrupção!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

216. 20/01/16$ As!relações!
incestuosas!de!um!
empreiteiro!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

217. 26/01/16$ RealizaXse!o!projeto!
de!se!equiparar!Brasil!
à!Venezuela!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

218. 29/01/16$ LavaXJato!expõe!a!
extensão!do!
fisiologismo!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

219. 07/02/16$ O!certo!e!o!errado! O!País! Opinião! Fernando!
Henrique!
Cardoso!

7!

220. 07/02/16$ É!imperioso!investigar!
toda!denúncia!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

221. 11/02/16$ Macri!dá!provas!de!
credibilidade!na!
Argentina!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

222. 11/02/16$ O!maior!de!todos!os!
erros!

Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

17!

223. 12/02/16$ Má!gestão!é!um!
perigo!tão!grande!
quanto!o!"Aedes"!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

224. 12/02/16$ Sem!legitimidade!
para!tributar!

Opinião! Opinião! Bolívar!
Lamounier!

15!
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225. 14/02/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 15!

226. 14/02/16$ Continuam!as!
incompreensões!com!
a!Lei!Rouanet!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

227. 16/02/16$ A!esculhambação!
criadora!

Segundo!
Caderno!

Opinião! Arnaldo!
Jabor!

16!

228. 20/02/16$ Suspense![Matéria!
principal:!
Economistas!
continuam!a!prever!
um!corte!de!juros!no!
fim!do!ano]!

Economia! Opinião! Editorial! 20!

229. 25/02/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 15!

230. 25/02/16$ Crise!e!desgaste!tiram!
eficácia!de!discurso!
de!Lula!e!PT!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

231. 25/02/16$ Populismo!também!é!
derrotado!na!Bolívia!
de!Morales!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

232. 26/02/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 15!

233. 26/02/16$ Novo!rebaixamento!
marca!a!falácia!do!
ajuste!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

234. 26/02/16$ Cruzada![matéria!
principal:!Injeção!de!
ânimo]!

Economia! Opinião! Editorial! 19!
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235. 27/02/16$ PT!força!
distanciamento!da!
presidente!Dilma!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

236. 29/02/16$ Missão!difícil! Opinião! Opinião! Editorial! 10!

237. 01/03/16$ São!nítidos!os!limites!
do!ministro!da!Justiça!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

238. 03/03/16$ PT!descontente!é!
promessa!de!mais!
pressão!sobre!Dilma!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

239. 05/03/16$ Uma!reafirmação!de!
princípios!
republicanos!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

240. 08/03/16$ Crise!política!joga!a!
economia!no!chão!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

241. 09/03/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 15!

242. 09/03/16$ A!responsabilidade!
dos!líderes!pela!paz!
nas!ruas!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

243. 15/03/16$ Realidade![Matéria!
principal:!Câmara!
pode!votar!
impeachment!em!30!
dias,!diz!Cunha]!

O!País! Opinião! Editorial! 7!

244. 15/03/16$ Acabou,!PT!! Opinião! Opinião! Rodrigo!
Constantino!

15!

245. 18/03/16$ ValeXtudo!empurra!
Lula!e!Dilma!para!a!
ilegalidade!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!
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246. 20/03/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 17!

247. 21/03/16$ A!serviço!do!
desemprego!

Opinião! Opinião! Editorial! 12!

248. 22/03/16$ A!preocupante!
ofensiva!do!governo!
contra!a!LavaXJato!

Opinião! Opinião! Editorial! !

249. 23/03/16$ Piada![Matéria!
principal:!Texto!
contra!impeachment!
foi!distribuído!em!
Cuba]!

O!País! Opinião! Editorial! 4!

250. 26/03/16$ Três!perguntas!para!
Tales!Ab'saber!

Página!2! Entrevista! Luiz!
Antônio!
Novaes!
(coluna)!

2!

251. 27/03/16$ Delírios!estatistas! Opinião! Opinião! Editorial! 18!

252. 30/03/16$ A!farsa!do!'golpe'!
construída!pelo!
lulopetismo!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

253. 30/03/16$ Chamada!para!o!
editorial!acima!

Capa! Opinião! Editorial! 1!

254. 01/04/16$ Um!retrato!na!parede! O!País! Opinião! Merval!
Pereira!

4!

255. 01/04/16$ Provas!da!
despreocupação!com!
o!equilíbrio!fiscal!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

256. 02/04/16$ LavaXJato!não!pode!
ter!o!destino!da!Mãos!
Limpas!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

257. 03/04/16$ A!Constituição!é!o!
caminho!

O!País! Opinião! Fernando!
Henrique!
Cardoso!

8!

258. 05/04/16$ Mensalão!e!petrolão!
evidenciam!
'organização!
criminosa'!!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!
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259. 09/04/16$ Delação!de!
empreiteira!é!chave!
para!a!LavaXJato!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

260. 09/04/16$ Argentina!começa!
seu!combate!à!
corrupção!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

261. 10/04/16$ Economia!lulopetista!
provoca!retrocessos!
sociais!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

262. 11/04/16$ Fé!religiosa! Opinião! Opinião! Editorial! 14!

263. 12/04/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 17!

264. 17/04/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 13!

265. 18/04/16$ Um!passo!para!o!
impeachment!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

266. 19/04/16$ Temer!precisará!
blindar!a!Polícia!
Federal!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

267. 29/04/16$ Reformar!a!
Previdência!seria!bom!
começo!de!Temer!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

268. 03/05/16$ Compromisso!de!
Temer!precisa!ser!
com!a!História!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

269. 04/05/16$ Mr.!Trump!e!os!
hispânicos!

Opinião! Opinião! Roberto!
DaMatta!

19!

270. 05/05/16$ MP!inclui!Lula!na!
'organização'!de!
Dirceu!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

271. 05/05/16$ Europa!não!segue!
conselho!de!Dilma!e!
cresce!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!
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272. 08/05/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 15!

273. 12/05/16$ Breve!história!de!uma!
queda!

O!País! Opinião/artigo! Demétrio!
Magnoli!

33!

274. 12/05/16$ Novo!marco!de!
defesa!da!
responsabilidade!
fiscal!

Opinião! Opinião! Editorial! 22!

275. 13/05/16$ Otimismo!com!novo!
tom!do!Planalto!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

276. 14/05/16$ Ir!fundo![matéria!
principal:!menos!
quatro!mil!cargos]!

O!País! Opinião! Editorial! 3!

277. 15/05/16$ Impeachment!mostra!
que!Brasil!não!é!
Venezuela!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

278. 15/05/16$ Os!três!paradoxos! Opinião! Opinião! Gustavo!
Müller!
[professor!
de!Ciência!
Política!da!
Universidad
e!Federal!de!
Santa!
Maria]!

21!

279. 17/05/16$ Todo!cuidado!é!
pouco!com!a!CPMF!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

280. 18/05/16$ Governo!reintegra!o!
Itamaraty!ao!Estado!
brasileiro!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

281. 19/05/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 17!

282. 19/05/16$ Aparelhamento!e!
desvios!no!poder!
público!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!
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283. 19/05/16$ Prova!de!fogo! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

19!

284. 20/05/16$ Descaso!exige!
reforma!mais!ampla!
na!previdência!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

285. 22/05/16$ Quem!paga!a!conta!
num!país!de!
corporações!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

286. 31/05/16$ Renúncia!de!ministro!
reduz!danos!de!
Temer!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

287. 02/06/16$ O!partido!dos!artistas! Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

17!

288. 07/06/16$ Conta!pesada! O!País! Opinião! Editorial! 3!

289. 09/06/16$ Estrutura!partidária!
calamitosa!agrava!
crise!política!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

290. 10/06/16$ Obra!da!RioX2016!não!
pode!ficar!sob!
suspeita!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

291. 12/06/16$ Momento!para!se!
quebrar!a!rigidez!das!
leis!trabalhistas!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

292. 13/06/16$ Ideia!danosa! Opinião! Opinião! Editorial! 12!

293. 17/06/16$ Resta!a!Temer!e!a!
todos!responder!de!
forma!convincente!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

294. 20/06/16$ Contra!a!impunidade! Opinião! Opinião! Editorial! 14!

295. 22/06/16$ Delírios!estatistas!e!
corrupção!na!quebra!
da!Oi!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!
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296. 23/06/16$ Segundo!passo!
[Matéria!principal:!
Meta!fiscal!para!2017!
será!anunciada!até!a!
próxima!semana]!

Economia! Opinião! Editorial! 23!

297. 26/06/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 19!

298. 26/06/16$ Existência!de!estatais!
é!causa!básica!da!
corrupção!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

299. 05/07/16$ Legalizar!o!jogo!é!
inadequado!e!
eticamente!
condenável!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

300. 15/07/16$ Temer!ganha!e!Cunha!
perde!com!Maia!na!
Câmara!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

301. 19/07/16$ Gastos!ditos!sociais!
requerem!auditoria!
permanente!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

302. 20/07/16$ Distensão!política!
ajuda!nas!
expectativas!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

303. 22/07/16$ Liberar!o!jogo!tem!
custo!social!e!criminal!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

304. 22/07/16$ Vida!Real![Matéria!
principal:!Crédito!
para!construtoras.]!

Economia! Opinião! Editorial! 23!

305. 27/07/16$ Privatizações!
precisam!ir!além!da!
BR!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!
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306. 28/07/16$ Ressaca![Matéria!
principal:!desembolso!
do!banco!cai!42%!no!
1o!semestre]!

Economia! Opinião! Editorial! 20!

307. 29/07/16$ Risível![Matéria!
principal:!Para!conter!
'aparelhamento',!
Saúde!exonera!73!
servidores!]!

O!País! Opinião! Editorial! 10!

308. 03/08/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 15!

309. 03/08/16$ Tese!do!'golpe'!da!
perseguição!a!lula!é!
pulverizada!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

310. 06/08/16$ Políticos!demonstram!
não!perceber!
gravidade!da!crise!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

311. 07/08/16$ Crise!fiscal!leva!a!que!
se!repense!a!
Federação!

Opinião! Opinião! Editorial! 14!

312. 08/08/16$ Hora!da!mudança! Opinião! Opinião! Denis!Lerrer!
Rosenfield!
[professor!
de!Filosofia!
da!
Universidad
e!Federal!
do!Rio!
Grande!do!
Sul]!

12!

313. 12/08/16$ Câmara!deve!ao!país!
a!cassação!de!Cunha!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!
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314. 13/08/16$ Cúmplices![Matéria!
principal:!PT!ensaia!o!
retorno!ao!papel!de!
oposição]!

O!País! Opinião! Editorial! 6!

315. 15/08/16$ Ajuste!ilusório! Opinião! Opinião! Editorial! 11!

316. 19/08/16$ Estatais!criadas!desde!
lula!sobrecarregam!
Tesouro!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

317. 19/08/16$ Uruguai!faz!bem!ao!
recuar!no!choque!
com!Brasil!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

318. 21/08/16$ O!terremoto!do!
petrolão!em!bancos!e!!
fundos!!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

319. 24/08/16$ Antiamericanismo!
aproxima!autoritários!
do!planeta!

Opinião! Opinião! Editorial! 18!

320. 25/08/16$ Muito!além!do!
impeachment!

Opinião! Opinião! Demétrio!
Magnoli!

21!

321. 26/08/16$ Paz!na!Colômbia!
sinaliza!nova!era!no!
continente!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!

322. 27/08/16$ Duas!faces![Matéria!
principal:!Lula!e!
Marisa!são!
indiciados]!

O!País! Opinião! Editorial! 3!

323. 30/08/16$ Dilma!não!responde!a!
acusações!e!repete!
argumentos!

Opinião! Opinião! Editorial! 20!

324. 01/09/16$ CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!
LEITORES!

CARTAS!DOS!LEITORES! 15!

325. 01/09/16$ Para!que!jamais!haja!
outro!impeachment!

Opinião! Opinião! Editorial! 16!
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ANEXO$1$–$Freedom$in$the$World$_$Country$Ratings$_$1972_2014$/$Freedom$
House$/$[Liberdade$no$mundo$–$avaliações$por$país]275$

!

!

Edição!*!
Ano(s)!
coberto!

!! A
rgentina!

B
rasil!

Chile!

Colôm
bia!

E
quador!

P
araguai!

U
ruguai!

V
enezuela!

Jan.^Fev.!
1973!

! PR! 6! 5! 1! 2! 7! 4! 3! 2!

1972! CL!! 3! 5! 2! 2! 3! 6! 4! 2!

!! Status! PF! PF! F! F! PF! PF! PF! F!

Jan.^Fev.!
1974!

!!

1973!

!!

PR! 2! 5! 7! 2! 7! 5! 5! 2!

CL!! 2! 5! 5! 2! 4! 5! 5! 2!

Status! F! PF! NF! F! PF! PF! PF! F!

Jan.^Fev.!
1975!

!!

1974!

!!

PR! 2! 4! 7! 2! 7! 5! 5! 2!

CL!! 4! 4! 5! 2! 4! 5! 5! 2!

Status! PF! PF! NF! F! PF! PF! PF! F!

Jan.^Fev.!
1976!

!!

1975!

!!

PR! 2! 4! 7! 2! 7! 5! 5! 2!

CL!! 4! 5! 5! 3! 4! 5! 5! 2!

Status! PF! PF! NF! F! PF! PF! PF! F!

Jan.^Fev.!
1977!

!! PR! 6! 4! 7! 2! 6! 5! 6! 1!

1976! CL!! 5! 5! 5! 3! 4! 6! 6! 2!

!! Status! NF! PF! NF! F! PF! NF! NF! F!

1978!

!! PR! 6! 4! 7! 2! 6! 5! 6! 1!

1977! CL!! 6! 5! 5! 3! 4! 6! 6! 2!

!! Status! NF! PF! NF! F! PF! NF! NF! F!

1979!

!!

1978!

!!

PR! 6! 4! 6! 2! 5! 5! 6! 1!

CL!! 5! 4! 5! 3! 4! 5! 6! 2!

Status! NF! PF! NF! F! PF! PF! NF! F!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
275 Dados coletados na página eletrônica da Freedom House (https://freedomhouse.org/), em 3 de julho de 2015. 
Onde, F: Livre [Free]; NF: Não livre [Not Free]; PF: Parcialmente Livre [Partly Free] 
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1980!

! PR! 6! 4! 6! 2! 2! 5! 6! 1!

1979! CL!! 5! 3! 5! 3! 2! 5! 6! 2!

Status! NF! PF! PF! F! F! PF! NF! F!

1981!

!!

1980!

!!

PR! 6! 4! 6! 2! 2! 5! 5! 1!

CL!! 5! 3! 5! 3! 2! 5! 5! 2!

Status! NF! PF! PF! F! F! PF! PF! F!

1982!

! PR! 6! 4! 6! 2! 2! 5! 5! 1!

Jan.1981^
Ago.!1982!

CL!! 5! 3! 5! 3! 2! 5! 5! 2!

! Status! NF! PF! PF! F! F! PF! PF! F!

1983^84!

!! PR! 3! 3! 6! 2! 2! 5! 5! 1!

Ago.1982^
Nov.1983!

CL!! 3! 3! 5! 3! 2! 5! 4! 2!

!! Status! PF! PF! PF! F! F! PF! PF! F!

1984^85!

! PR! 2! 3! 6! 2! 2! 5! 5! 1!

Nov.1983^
Nov.1984!

CL!! 2! 3! 5! 3! 2! 5! 4! 2!

! Status! F! PF! PF! F! F! PF! PF! F!

1985^86!

!! PR! 2! 3! 6! 2! 2! 5! 2! 1!

Nov.1984^
Nov.1985!

CL!! 2! 2! 5! 3! 3! 5! 2! 2!

!! Status! F! F! PF! F! F! PF! F! F!

1986^87!

! PR! 2! 2! 6! 2! 2! 5! 2! 1!

Nov.1985^
Nov.1986!

CL!! 1! 2! 5! 3! 3! 6! 2! 2!

! Status! F! F! PF! F! F! PF! F! F!

1987^88!

!! PR! 2! 2! 6! 2! 2! 5! 2! 1!

Nov.1986^
Nov.1987!

CL!! 1! 2! 5! 3! 3! 6! 2! 2!

!! Status! F! F! PF! F! F! PF! F! F!

1988^89!

!! PR! 2! 2! 5! 2! 2! 6! 2! 1!

Nov.1987^
Nov.1988!

CL!! 1! 3! 4! 3! 2! 6! 2! 2!
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!! Status! F! F! PF! F! F! NF! F! F!

1989^90!

! PR! 1! 2! 4! 3! 2! 4! 1! 1!

Nov.1988^
Dec.1989!

CL!! 2! 2! 3! 4! 2! 3! 2! 3!

! Status! F! F! PF! PF! F! PF! F! F!

1990^91!

!! PR! 1! 2! 2! 3! 2! 4! 1! 1!

1990! CL!! 3! 3! 2! 4! 2! 3! 2! 3!

!! Status! F! F! F! PF! F! PF! F! F!

1991^92!

! PR! 1! 2! 2! 2! 2! 3! 1! 1!

1991! CL!! 3! 3! 2! 4! 3! 3! 2! 3!

! Status! F! F! F! PF! F! PF! F! F!

1992^93!

!! PR! 2! 2! 2! 2! 2! 3! 1! 3!

1992! CL!! 3! 3! 2! 4! 3! 3! 2! 3!

!! Status! F! F! F! PF! F! PF! F! PF!

1993^94!

! PR! 2! 3! 2! 2! 2! 3! 2! 3!

1993! CL!! 3! 4! 2! 4! 3! 3! 2! 3!

! Status! F! PF! F! PF! F! PF! F! PF!

1994^95!

!! PR! 2! 2! 2! 3! 2! 4! 2! 3!

1994! CL!! 3! 4! 2! 4! 3! 3! 2! 3!

!! Status! F! PF! F! PF! F! PF! F! PF!

1995^96!

! PR! 2! 2! 2! 4! 2! 4! 2! 3!

1995! CL!! 3! 4! 2! 4! 3! 3! 2! 3!

! Status! F! PF! F! PF! F! PF! F! PF!

1996^97!

!! PR! 2! 2! 2! 4! 2! 4! 1! 2!

1996! CL!! 3! 4! 2! 4! 4! 3! 2! 3!

!! Status! F! PF! F! PF! PF! PF! F! F!

1997^98!

! PR! 2! 3! 2! 4! 3! 4! 1! 2!

1997! CL!! 3! 4! 2! 4! 3! 3! 2! 3!

! Status! F! PF! F! PF! PF! PF! F! F!

1998^99! !! PR! 3! 3! 3! 3! 2! 4! 1! 2!
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1998! CL!! 3! 4! 2! 4! 3! 3! 2! 3!

!! Status! F! PF! F! PF! F! PF! F! F!

1999^2000!

! PR! 2! 3! 2! 4! 2! 4! 1! 4!

1999! CL!! 3! 4! 2! 4! 3! 3! 2! 4!

! Status! F! PF! F! PF! F! PF! F! PF!

2000^01!

!! PR! 1! 3! 2! 4! 3! 4! 1! 3!

2000! CL!! 2! 3! 2! 4! 3! 3! 1! 5!

!! Status! F! PF! F! PF! PF! PF! F! PF!

2001^02!

! PR! 3! 3! 2! 4! 3! 4! 1! 3!

2001! CL!! 3! 3! 2! 4! 3! 3! 1! 5!

! Status! PF! PF! F! PF! PF! PF! F! PF!

2003!

!! PR! 3! 2! 2! 4! 3! 4! 1! 3!

2002! CL!! 3! 3! 1! 4! 3! 3! 1! 4!

!! Status! PF! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2004!

! PR! 2! 2! 1! 4! 3! 3! 1! 3!

2003! CL!! 2! 3! 1! 4! 3! 3! 1! 4!

! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2005!

!! PR! 2! 2! 1! 4! 3! 3! 1! 3!

2004! CL!! 2! 3! 1! 4! 3! 3! 1! 4!

!! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2006!

! PR! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 4!

2005! CL!! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 4!

! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2007!

!! PR! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 4!

2006! CL!! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 4!

!! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2008!

! PR! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 4!

2007! CL!! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 4!

! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2009! !! PR! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 4!
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2008! CL!! 2! 2! 1! 4! 3! 3! 1! 4!

!! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2010!

! PR! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 5!

2009! CL! 2! 2! 1! 4! 3! 3! 1! 4!

! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2011!

!! PR! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 5!

2010! CL! 2! 2! 1! 4! 3! 3! 1! 5!

!! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2012!

! PR! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 5!

2011! CL! 2! 2! 1! 4! 3! 3! 1! 5!

!! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2013!

! PR! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 5!

2012! CL! 2! 2! 1! 4! 3! 3! 1! 5!

!! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2014!

! PR! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 5!

2013! CL! 2! 2! 1! 4! 3! 3! 1! 5!

! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

2015!

!! PR! 2! 2! 1! 3! 3! 3! 1! 5!

2014! CL! 2! 2! 1! 4! 3! 3! 1! 5!

!! Status! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

!

!
!

!

!

!
!
!
!

!
!

! !
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ANEXO$2$–$Freedom$of$the$Press$_$1980%2015(/$Freedom$House(/([Liberdade$
de$Imprensa](

 

Liberdade!
de!

Imprensa!

Edição!

Ano(s)!
coberto!

!! A
rgentina!

B
rasil!

Chile!

Colôm
bia!

E
quador!

P
araguai!

U
ruguai!

V
enezuela!

1980! 1979!
Print! PF! F! PF! F! F! PF! NF! F!

Broadcast! NF! PF! PF! F! F! PF! NF! F!

1981! 1980!
Print! PF! F! PF! F! F! PF! PF! F!

Broadcast! NF! PF! PF! F! F! PF! PF! F!

1982!
Jan.1981^
Ago.1982!

Print! PF! PF! PF! F! F! PF! PF! F!

Broadcast! NF! PF! PF! F! F! PF! PF! F!

1983^1984! Ago.1982^
Nov.1983!

Print! F! F! PF! F! F! PF! PF! F!

Broadcast! PF! PF! PF! F! F! PF! PF! F!

1985!
Nov.1983^
Nov.1984!

Print! F! F! PF! F! F! PF! PF! F!

Broadcast! PF! PF! PF! F! F! PF! PF! F!

1986!
Nov.1984^
Nov.1985!

Print! F! F! PF! F! F! NF! F! F!

Broadcast! F! F! PF! F! F! NF! F! F!

1987! Nov.1985^
Nov.1986!

Print! F! F! PF! F! F! NF! F! F!

Broadcast! F! F! PF! F! F! NF! F! F!

1988!
Nov.1986^
Nov.1987!

Print! F! F! PF! F! F! PF! F! F!

Broadcast! F! F! NF! F! F! NF! F! F!

1989! 1988! STATUS! F! F! NF! F! F! NF! F! F!

1990! 1989! STATUS! F! F! PF! F! F! PF! F! F!

1991! 1990! STATUS! F! F! F! PF! F! PF! F! F!

1992! 1991! STATUS! F! F! F! PF! F! PF! F! F!

1993! 1992! STATUS! F! F! F! PF! F! PF! F! F!

1994! 1993!

A^Broadcast! 3! 2! 2! 2! 2! 2! 3! 3!

A^Print! 2! 3! 5! 2! 3! 2! 3! 3!

B^Broadcast! 3! 5! 4! 8! 5! 5! 3! 4!

B^Print! 2! 3! 2! 7! 3! 5! 4! 4!

C^Broadcast! 2! 3! 2! 6! 2! 5! 3! 2!

C^Print! 2! 2! 2! 6! 4! 5! 3! 4!
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D^Broadcast! 7! 4! 6! 8! 2! 5! 1! 4!

D^Print! 8! 5! 7! 10! 2! 12! 3! 6!

SCORE! 29! 27! 30! 49! 23! 41! 23! 30!

STATUS! F! F! F! NF! F! PF! F! F!

1995! 1994!

A^Broadcast! 4! 2! 4! 4! 3! 2! 4! 7!

A^Print! 3! 2! 5! 3! 4! 2! 5! 7!

B^Broadcast! 4! 5! 5! 8! 5! 7! 2! 9!

B^Print! 3! 4! 3! 7! 5! 7! 3! 6!

C^Broadcast! 3! 5! 4! 6! 2! 5! 1! 5!

C^Print! 3! 3! 4! 6! 4! 5! 2! 5!

D^Broadcast! 3! 0! 0! 8! 18! 8! 4! 2!

D^Print! 6! 9! 5! 6! 0! 20! 4! 8!

SCORE! 29! 30! 30! 48! 41! 56! 25! 49!

STATUS! F! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

1996! 1995!

A^Broadcast! 4! 2! 4! 5! 3! 5! 5! 2!

A^Print! 3! 2! 5! 4! 4! 5! 5! 8!

B^Broadcast! 4! 5! 5! 8! 5! 5! 5! 2!

B^Print! 3! 3! 3! 7! 5! 9! 5! 8!

C^Broadcast! 3! 5! 4! 6! 2! 3! 2! 1!

C^Print! 3! 3! 4! 6! 4! 3! 3! 6!

D^Broadcast! 4! 0! 0! 8! 15! 14! 0! 0!

D^Print! 7! 10! 3! 10! 0! 8! 0! 4!

SCORE! 31! 30! 28! 54! 38! 52! 25! 31!

STATUS! PF! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

1997! 1996!

A^Broadcast! 5! 2! 4! 9! 7! 7! 6! 3!

A^Print! 4! 2! 5! 8! 9! 7! 6! 9!

B^Broadcast! 5! 5! 8! 12! 8! 8! 5! 3!

B^Print! 6! 8! 5! 9! 10! 13! 5! 9!

C^Broadcast! 3! 5! 3! 5! 2! 4! 2! 1!

C^Print! 5! 3! 4! 5! 4! 6! 3! 7!

D^Broadcast! 1! 0! 0! 2! 0! 2! 1! 0!

D^Print! 2! 5! 1! 5! 0! 5! 1! 0!

SCORE! 31! 30! 30! 55! 40! 52! 29! 32!
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STATUS! PF! F! F! PF! PF! PF! F! PF!

1998! 1997!

A^Broadcast! 5! 3! 4! 10! 7! 7! 7! 3!

A^Print! 4! 3! 5! 8! 9! 7! 6! 9!

B^Broadcast! 5! 5! 6! 13! 8! 8! 5! 3!

B^Print! 9! 8! 5! 9! 10! 13! 5! 9!

C^Broadcast! 3! 5! 3! 5! 2! 4! 2! 1!

C^Print! 5! 3! 4! 5! 4! 6! 4! 7!

D^Broadcast! 1! 0! 0! 0! 0! 2! 0! 0!

D^Print! 4! 5! 0! 5! 0! 5! 1! 1!

SCORE! 36! 32! 27! 55! 40! 52! 30! 33!

STATUS! PF! PF! F! PF! PF! PF! F! PF!

1999! 1998!

A^Broadcast! 6! 3! 4! 10! 7! 7! 7! 3!

A^Print! 5! 3! 5! 8! 9! 7! 6! 9!

B^Broadcast! 7! 5! 6! 15! 8! 8! 6! 3!

B^Print! 9! 8! 5! 9! 8! 13! 5! 9!

C^Broadcast! 3! 5! 3! 5! 2! 4! 2! 1!

C^Print! 5! 3! 4! 5! 4! 6! 4! 7!

D^Broadcast! 2! 5! 0! 3! 1! 1! 0! 0!

D^Print! 4! 3! 0! 5! 1! 1! 0! 1!

SCORE! 41! 35! 27! 60! 40! 47! 30! 33!

STATUS! PF! PF! F! PF! PF! PF! F! PF!

2000! 1999!

A^Broadcast! 6! 4! 4! 10! 7! 7! 7! 3!

A^Print! 4! 4! 5! 8! 9! 7! 5! 9!

B^Broadcast! 7! 5! 5! 14! 9! 8! 6! 3!

B^Print! 9! 8! 5! 9! 9! 13! 5! 9!

C^Broadcast! 3! 6! 3! 5! 3! 4! 2! 1!

C^Print! 5! 5! 4! 5! 5! 6! 4! 7!

D^Broadcast! 3! 0! 0! 3! 1! 3! 0! 1!

D^Print! 4! 1! 1! 5! 1! 3! 0! 1!

SCORE! 41! 33! 27! 59! 44! 51! 29! 34!

STATUS! PF! PF! F! PF! PF! PF! F! PF!

2001! 2000!
A^Broadcast! 6! 4! 4! 8! 7! 8! 7! 7!

A^Print! 4! 4! 5! 8! 7! 7! 5! 4!
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B^Broadcast! 6! 4! 5! 10! 6! 10! 4! 7!

B^Print! 7! 6! 5! 9! 7! 8! 4! 4!

C^Broadcast! 3! 6! 3! 5! 5! 8! 4! 3!

C^Print! 5! 5! 4! 10! 8! 6! 5! 7!

D^Broadcast! 1! 0! 0! 5! 0! 2! 0! 1!

D^Print! 1! 2! 1! 5! 0! 2! 1! 1!

SCORE! 33! 31! 27! 60! 40! 51! 30! 34!

STATUS! PF! PF! F! PF! PF! PF! F! PF!

2002! 2001!

A! 10! 10! 7! 11! 15! 12! 14! 19!

B! 21! 13! 9! 30! 10! 23! 8! 15!

C! 6! 9! 6! 19! 15! 16! 3! 10!

SCORE! 37! 32! 22! 60! 40! 51! 25! 44!

STATUS! PF! PF! F! PF! PF! PF! F! PF!

2003! 2002!

A! 11! 11! 8! 12! 14! 13! 12! 23!

B! 16! 18! 8! 32! 14! 24! 7! 29!

C! 12! 9! 6! 19! 13! 18! 11! 16!

SCORE! 39! 38! 22! 63! 41! 55! 30! 68!

STATUS! PF! PF! F! NF! PF! PF! F! NF!

2004! 2003!

A! 8! 10! 8! 12! 12! 15! 7! 22!

B! 14! 16! 7! 32! 18! 22! 9! 29!

C! 13! 10! 8! 19! 12! 17! 10! 17!

SCORE! 35! 36! 23! 63! 42! 54! 26! 68!

STATUS! PF! PF! F! NF! PF! PF! F! NF!

2005! 2004!

A! 10! 12! 8! 12! 11! 17! 9! 24!

B! 16! 16! 10! 32! 19! 21! 9! 30!

C! 15! 12! 6! 19! 11! 18! 11! 18!

SCORE! 41! 40! 24! 63! 41! 56! 29! 72!

STATUS! PF! PF! F! NF! PF! PF! F! NF!

2006! 2005!

A! 12! 13! 8! 13! 13! 18! 8! 25!

B! 17! 15! 11! 32! 18! 20! 9! 30!

C! 16! 11! 7! 16! 10! 19! 11! 17!

SCORE! 45! 39! 26! 61! 41! 57! 28! 72!

STATUS! PF! PF! F! NF! PF! PF! F! NF!
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2007! 2006!

A! 13! 15! 10! 13! 13! 19! 10! 26!

B! 20! 16! 12! 29! 18! 23! 10! 30!

C! 16! 11! 8! 15! 10! 18! 10! 18!

SCORE! 49! 42! 30! 57! 41! 60! 30! 74!

STATUS! PF! PF! F! PF! PF! PF! F! NF!

2008! 2007!

A! 11! 15! 10! 13! 14! 19! 10! 26!

B! 21! 16! 12! 30! 17! 23! 10! 29!

C! 15! 11! 8! 16! 10! 18! 10! 19!

SCORE! 47! 42! 30! 59! 41! 60! 30! 74!

STATUS! PF! PF! F! PF! PF! PF! F! NF!

2009! 2008!

A! 13! 15! 9! 13! 15! 18! 8! 26!

B! 21! 16! 12! 30! 18! 23! 9! 28!

C! 15! 11! 8! 16! 11! 18! 9! 19!

SCORE! 49! 42! 29! 59! 44! 59! 26! 73!

STATUS! PF! PF! F! PF! PF! PF! F! NF!

2010! 2009!

A! 13! 14! 9! 14! 16! 18! 7! 26!

B! 21! 18! 13! 30! 20! 23! 10! 30!

C! 15! 11! 8! 16! 11! 18! 8! 19!

SCORE! 49! 43! 30! 60! 47! 59! 25! 75!

STATUS! PF! PF! F! PF! PF! PF! F! NF!

2011! 2010!

A! 12! 14! 8! 12! 17! 19! 8! 27!

B! 23! 19! 13! 28! 23! 23! 10! 29!

C! 16! 11! 8! 16! 12! 18! 7! 20!

SCORE! 51! 44! 29! 56! 52! 60! 25! 76!

STATUS! PF! PF! F! PF! PF! PF! F! NF!

2012! 2011!

A! 12! 13! 8! 11! 20! 18! 8! 27!

B! 22! 20! 14! 28! 24! 24! 10! 29!

C! 16! 11! 9! 16! 14! 18! 8! 20!

SCORE! 50! 44! 31! 55! 58! 60! 26! 76!

STATUS! PF! PF! PF! PF! PF! PF! F! NF!

2013! 2012!

A! 13! 13! 8! 11! 21! 18! 8! 27!

B! 23! 22! 14! 26! 25! 25! 10! 29!

C! 16! 11! 9! 16! 15! 18! 8! 20!
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SCORE! 52! 46! 31! 53! 61! 61! 26! 76!

STATUS! PF! PF! PF! PF! NF! NF! F! NF!

2014! 2013!

A! 14! 13! 8! 11! 22! 17! 8! 26!

B! 21! 21! 14! 27! 25! 24! 10! 30!

C! 16! 11! 9! 16! 15! 18! 8! 22!

SCORE! 51! 45! 31! 54! 62! 59! 26! 78!

STATUS! PF! PF! PF! PF! NF! PF! F! NF!

2015! 2014!

A! 15! 13! 8! 12! 23! 16! 6! 26!

B! 20! 21! 14! 27! 26! 25! 10! 31!

C! 16! 11! 9! 16! 15! 18! 8! 24!

SCORE! 51! 45! 31! 55! 64! 59! 24! 81!

STATUS! PF! PF! PF! PF! NF! PF! F! NF!

!

!


