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Nota do autor
Em dezembro de 1994, defendi dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da
Bahia, sob o título O presidente, o irmão, o jornalista, a secretária e o motorista, onde eram analisadas
as relações entre comunicação e política no decorrer do governo Collor, particularmente durante o
desenvolvimento da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a atuação de Paulo César Farias
(a CPI do PC, como ficou mais conhecida). As referências principais para a análise do período,
sobretudo entre os meses de maio a setembro de 1992, foram as publicações nacionais impressas,
especialmente as revistas Veja e IstoÉ, pela importância que tiveram - uma, Veja, por ter publicado a
entrevista que deflagrou a CPI; a outra, IstoÉ, por ter, antes do restante da imprensa, antecipado as
denúncias que aparecerão mais tarde como originais e por ter, na cobertura da CPI, criado o principal
fato jornalístico, aquele que praticamente definiu o impeachment (entrevista do motorista Eriberto
França).
Constatou-se, na fase anterior à CPI do PC, uma atuação da imprensa majoritariamente favorável
a Collor, inclusive no processo de construção da candidatura à presidência da República. O rompimento
desse clima de colaboração entre a imprensa e o presidente é conseqüência, nas conclusões da
dissertação, da incapacidade política de Collor de construir um consenso político em torno dele, da
crença de Collor de que bastava amparar-se apenas na lógica midiática para sustentar-se no poder e da
dinâmica jornalística que se impõe a partir da entrevista do irmão do presidente, Pedro Collor, dinâmica
que se torna irreversível e que levou a CPI a um ponto de não-retorno, impedindo qualquer manobra
para salvar Fernando Collor de Mello.
O Parlamento consegue, sob pressão, no decorrer da crise, recompor-se com a sociedade civil e
com a imprensa, estabelecendo com ambas uma política de cooperação, concluindo também, afinal,
pelo impeachment. Destacava-se, então, o papel decisivo da imprensa e da sociedade civil, mas
descartava-se uma atitude passiva, subalterna do chamado campo político. Este, diante da crise,
movimenta-se, pelos seus setores majoritários, primeiro, tentando salvar Collor. Depois, ao
compreender que as revelações o condenam, assume o impeachment.
Um exercício comparativo com a Comissão Parlamentar de Inquérito do Orçamento irá reafirmar
ainda mais o papel ativo do Parlamento na capacidade de pautar os media e condicioná-los. A imprensa,
na dissertação, não emerge como ator isolado, mas relacionando-se com as instâncias do poder,
condicionando e sendo condicionada, muitas vezes mais sendo pautada do que pautando. Como
decorrência da dissertação, publicou-se o livro Imprensa e Poder – Ligações perigosas, pela
Edufba/Hucitec.
A tese de Doutorado, A Constituição de 1988, as reformas e o jornalismo de campanha,
defendida no mesmo programa, em 1999, concentrou-se também no terreno da relação entre
comunicação e política e voltou-se para a análise da atuação da imprensa escrita no processo de
modificação da chamada Constituição Cidadã. De passagem, devo assinalar que fui orientado, sempre
de modo competente e respeitoso, pelo professor Albino Canelas Rubim, com quem tenho dívidas
intelectuais de bom tamanho.
É a tese de Doutorado que dá base a esse livro, naturalmente com as naturais adaptações, com
um grande esforço de síntese. Esse esforço, é preciso ressalvar, sempre enfrenta problemas. Na tese, os
autores são fartamente citados. Aqui, não. O leitor encontrará nas referências os autores com que
trabalhei, que deram base à minha fundamentação teórica. Não anexei também o conjunto de jornais e
revistas pesquisados, que só poderão ser cotejados na própria tese, arquivada na Faculdade de
Comunicação da UFBA. São as agruras de quem produz síntese de teses. E jornalistas, como eu, sempre
têm mais pendor para guilhotina no manuseio de textos, e isso pode prejudicar um pouco o trabalho de
pesquisadores. Estes, no entanto, se necessitarem, poderão recorrer à própria tese.
Feita a ressalva, esclareço que esse livro, resultante da tese, dá continuidade à reflexão anterior, a
do Mestrado, especialmente no que se refere ao objetivo geral de estabelecer a influência da imprensa,
sua interferência nos acontecimentos políticos e, ao mesmo tempo, seus limites, ao contracenar com
outros atores políticos. Analiso como a imprensa contribuiu para as modificações na Constituição de
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1988 e como participou da construção do ideário neoliberal. Além disso, situo o lugar que essa imprensa
ocupa, de um lado, para efeito metodológico, como um ator político específico, de outro, como um ator
vinculado ao bloco histórico hegemônico, como um ator que compõe o quadro de construção e
reconstrução de hegemonias.
Pretende, nem que sumariamente, entender o neoliberalismo e, especialmente, como ele,
ideologia dominante em escala mundial, consegue permear o discurso da imprensa, ao tempo em que
procuro caracterizar esse discurso, tentando entender os dispositivos semântico-discursivos de que lança
mão para afirmar a ideologia neoliberal. Procuro, ainda, caracterizar o papel das rotinas produtivas do
jornalismo como elementos essenciais para o tipo específico de apreensão do mundo feita por ele.
Tento, ainda, compreender a emergência de uma sociedade nitidamente midiática, especialmente
a partir dos anos 70, quando a televisão se torna o meio hegemônico de publicização no País, quando a
maioria dos acontecimentos nacionais ganha relevância social se transitar por esse meio e,
simultaneamente, localizar qual a importância dos meios impressos, sua específica capacidade de
influenciar os acontecimentos, sua relação com o restante dos media.
Parti de uma premissa essencial: a imprensa brasileira, circunscrita aqui aos meios impressos,
constituiu-se num elemento essencial, ancorada no seu vasto arsenal discursivo, na caracterização da
Constituição de 1988, desde que ela foi promulgada, como um obstáculo ao desenvolvimento do País.
Constituiu-se em ator decisivo nas reformas de que tal Constituição foi objeto entre a sua promulgação e
o final do ano de 1998.
Essa imprensa situa-se como parte da afirmação do projeto neoliberal no Brasil, afirmação que
dependia, entre outros aspectos, da desconstrução de vários pontos da Carta de 1988. Portanto,
configura-se como um ator político importante, que atua em consonância com o bloco histórico
hegemônico. As diferenças entre os diversos meios impressos, no exercício de desconstrução da
Constituição de 1988, são menores do que as similitudes. Pode-se, assim falar, de fato, numa atuação
conjunta desses meios.
Essa atuação encontra explicação num complexo de interesses que envolve a profunda ligação de
tais meios com o Estado no Brasil, especialmente naquela quadra histórica, quando ocorreu a
privatização da área de telecomunicações, envolvendo as áreas da telefonia celular e de televisão por
assinatura, privatização que revelou uma impressionante conjunção de objetivos e interesses, e onde
mais talvez tenha se revelado a unidade político-ideológica dos meios de comunicação com o projeto
neoliberal.
Claro que ao falar de ligação com o Estado estamos falando daqueles momentos em que o
Estado atue em consonância com os objetivos da mídia, em última análise com o que chamo programa
político da mídia para o Brasil porque entendo que a mídia, desde há muito, tem um programa para o
País, sempre de acordo com os interesses das classes dominantes.
A pesquisa que dá origem a esse livro, e que sustentou a tese, foi feita nos jornais Folha de S.
Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, Veja e IstoÉ, considerando serem tais meios os
mais significativos da imprensa escrita no Brasil Secundariamente, desenvolveram-se pesquisas no
Jornal da Tarde, Gazeta Mercantil e Exame. Em alguns momentos, faz-se um contraponto entre a
revista CartaCapital e os demais meios, pela exceção positiva que ela representa. Esparsamente, outros
veículos foram também objeto de pesquisa.
Cobriu-se o período que vai de 1988 a 1998, cuidando-se, ainda, de retroagir, mesmo que
secundariamente, aos dois anos anteriores à Constituição, de modo a caracterizar o período
imediatamente antecedente. Muito eventualmente, a pesquisa abrange também o início de 1999. A
análise da atuação da imprensa é feita principalmente com base nos títulos das matérias, através das
quais serão dissecados os recursos semântico-discursivos utilizados. Eventualmente, se recorrerá ao
interior de alguns textos, pela relevância que se lhes atribua.
Na análise do material, concentrou-se o esforço nos momentos mais representativos de todo o
processo. A ase imediatamente precedente à Constituinte de 1988. O desenvolvimento dos trabalhos
constituintes, especialmente no momento em que a Comissão de Sistematização elabora o primeiro
projeto. A promulgação. O governo Collor. A fase da tentativa da revisão constitucional, no governo
Itamar Franco. E o período em que as primeiras e mais importantes reformas da Constituição se
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realizam, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, envolvendo as da Ordem Econômica e as
da Previdência e Administrativa.
Em alguns momentos se localizará uma ênfase maior neste ou naquele veículo – com destaque
para Veja pela importância que tem como revista de maior circulação e pelo papel que até então
desempenhava na formação da opinião pública e mesmo na influência dos demais meios de
comunicação, sem nunca desprezar a análise dos demais.
Tenho insistido, como cidadão, como professor, desde há muito, que o jornalismo brasileiro é
um dos mais partidarizados do mundo. Ele tem um ponto de vista, um programa para o Brasil. Claro que
por jornalismo brasileiro estou me referindo às famílias oligárquicas que controlam os meios de
comunicação no País. São poucas. Elas mantêm uma espécie de monopólio do discurso no Brasil.
Cotidianamente interpretam o País, noticiam o que lhes interessa, silencia sobre o que não. E têm um
discurso interessado, tem lado sempre. Nunca essa imprensa, ao menos nas últimas cinco décadas e
pouco, foi surpreendida sequer numa atitude simpática em relação a governos reformistas e
democráticos. E sempre se colocou ao lado de governos com os quais concordasse, que levassem à
frente aquelas idéias que elas consideravam próprias para a Nação.
Não é preciso lembrar Vargas. Ou Goulart. Nem a participação nas articulações que resultaram
no golpe de 64. Nem a conivência com a ditadura. Basta que nos detenhamos, para sermos mais
contemporâneos, no governo de Lula. As classes dominantes brasileiras nunca se conformaram com o
presidente-operário, não porque operário simplesmente, embora também, mas pelo programa que ele
levou e leva a cabo no País.
Essas oligarquias midiáticas não aceitam programas que redistribuam renda, que mudem a vida
do povo brasileiro para melhor. Não se conformam com atitudes soberanas diante dos grandes países
capitalistas do mundo e menos se houver políticas que resistam aos EUA e privilegiem as relações com
as nações latino-americanas, africanas e asiáticas. Tudo que Lula fez no seu primeiro governo e
continua a fazer no segundo. O udenismo lacerdista, o reacionarismo à Casa Grande continuam
presentes na mídia brasileira. E mesmo que elas sofram tropeços, mesmo que sejam derrotadas pela
opinião pública brasileira como o foram nas eleições presidenciais de 2006, tais oligarquias não dão um
passo na direção de fazer um jornalismo mais verdadeiro, mais ancorado nos fatos, mais atentos aos
manuais que escreveram e que não tomam o cuidado de cumprir.
Essa é uma tentativa de trazer a discussão para o presente. Nesse livro, demonstro como a mídia
tem escolhas. O governo FHC foi o mais querido das oligarquias midiáticas, desejosas de ver realizada
de qualquer modo a reforma da Constituição de 1988, na esteira das pretensões do pensamento
neoliberal. Cumpriu o script à risca, brigou pelas reformas, conseguiu algumas. O leitor observará que a
mídia saca de caixa de Pandora uma impressionante gama de argumentos discursivos para formar
consensos em torno de suas teses que são sempre coincidentes com as das classes dominantes
brasileiras, com aqueles setores mais atrasados da elite nacional. Por isso, por sua completa adesão aos
governos de FHC, compreende-se o combate ao governo Lula, decididamente outro projeto para o
Brasil.
Creio que mudanças têm ocorrido no jornalismo brasileiro. Ainda há jornalistas que mantém
acesa a ética do marceneiro, para recuperar expressão de Cláudio Abramo. O jornalista não tem uma
ética tão especial, tão singular. Tem, deveria ter, simplesmente, a ética do cidadão. Não mentir, não
inventar, não produzir matérias à base do teste de hipóteses, irresponsável fórmula que passou a ser
desenvolvida já há um bom tempo por alguns meios de comunicação, e que ganhou estatuto teórico, se
pudéssemos dizer assim, com a formulação de Ali Kamel para tentar explicar porque a Rede Globo
havia dito que o presidente Lula era culpado pela morte das quase 200 pessoas no acidente do avião da
TAM. Testam-se hipóteses e se não derem certo, a vida continua. Dito de outra forma, mente-se e se a
mentira não colar, a imprensa continua a vida numa boa. Não há sequer quaisquer pedidos de desculpas,
que não resolveria nada, mas indicaria alguma honestidade. A ética do marceneiro continua sendo uma
excelente formulação, infelizmente pouco observada.
Há, dizia, mudanças, poucas que sejam. No jornalismo eletrônico surgiram excelentes blogs, não
muitos. Jornalistas como Mino Carta, Paulo Henrique Amorim, Bob Fernandes, para citar alguns.
Agências como Cartamaior. CartaCapital. Caros Amigos. Conseguiram, ao longo da campanha que se
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fez contra o governo, contra o presidente Lula e contra o PT, mostrar o outro lado, desmascarar as
tantas mentiras, as tantas calúnias, as reportagens plantadas com o claro objetivo de desestabilizar o
presidente-operário. Quer matéria mais escandalosa do que aquela do dossiê das ambulâncias, ao final
do primeiro turno, combinada com a Rede Globo e com as outras famílias midiáticas, fartamente
denunciada na seqüência por CartaCapital, em magistral seqüência de três matérias assinadas por
Raimundo Rodrigues Pereira?
Esperemos que a sociedade compreenda esse problema – o da democratização das mídias –
como algo essencial à nossa vida democrática. Só com essa compreensão, com a pressão social e,
também, com iniciativas do governo, que o jornalismo dos grandes meios pode se modificar. Enquanto
isso não vem, eles persistirão no caminho antigo, e esse caminho não contempla as necessidades e
expectativas da maioria da população brasileira. Enquanto isso não vem, a mídia brasileira persiste em
sua tradição de ser contra qualquer governo reformista, qualquer tentativa democrática, qualquer esforço
para melhorar a vida do povo, para incluir os que vivem à margem.
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UMA ABORDAGEM HISTÓRICA
A ditadura
É desaconselhável abordar o quadro político pós-ditadura, abordagem indispensável para
examinar-se o desempenho da imprensa face à proposta neoliberal e à Constituição promulgada em
1988, sem que, nem que de passagem, se faça a análise da conjuntura ditatorial experimentada pelo país
entre 1964 e 1985. Duas décadas de ditadura fixaram marcas sobre a imprensa que não podem ser
subestimadas em quaisquer análises posteriores.
Entre 1964 e 1968, primeiro com o general Castelo Branco e depois com o general Costa e Silva
na presidência da República, pode-se afirmar que a ditadura viveu a contradição de criar as condições
para o seu próprio desaparecimento, à medida que ampliasse a esfera das liberdades públicas e desse ao
regime uma base constitucional, mesmo que limitada, ou aprofundar a sua natureza ditatorial,
sepultando quaisquer pretensões democráticas e desenvolvendo a repressão violenta contra os
adversários políticos.
O ano de 1968 foi decisivo para a definição dos rumos da ditadura. No dia 13 de dezembro, o
Ato Institucional número 5 (AI-5) praticamente acabava com a vigência da Constituição de 1967.
Iniciava-se ali uma era de arbítrio e violência, que vai coincidir com uma outra, a do "milagre
brasileiro": o país crescerá a taxas superiores a 10% ao ano, ritmo que só diminuirá a partir de 1973.
E 1968 foi decisivo pelo fato de ter sido um ano de intensas movimentações político-sociais,
principalmente por parte do movimento estudantil. O estopim das lutas estudantis foi a morte, pela
polícia, do estudante Edson Luís de Lima Souto, no Restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, no dia
29 de março. Neste dia, iniciava-se uma grande mobilização em todo o Brasil, que congregou amplos
contingentes da classe média e que culminaria com a "Passeata dos 100 mil", também no Rio de Janeiro,
no dia 25 de junho.
Parece não haver dúvidas de que o movimento estudantil foi a vanguarda da luta política de
massas em 1968 em todo o Brasil. Luiz Travassos, Wladimir Palmeira, Honestino Guimarães, Jean
Marc, Luiz Raul, José Dirceu e José Genoíno, para citar alguns, eram dirigentes estudantis conhecidos
nacionalmente. Poucas eram as lideranças operárias que tinham visibilidade. Isso não pode obscurecer,
no entanto, o início das articulações e movimentações operárias, especialmente no Centro-Sul. As
greves de Contagem, em Minas Gerais, e de Osasco, em São Paulo, a primeira deflagrada em abril e a
segunda em julho, evidenciavam os primeiros sinais de rearticulação do movimento sindical
pós-ditadura, que viria ganhar intensidade na segunda metade da década de 70.
No terreno político-parlamentar, o surgimento da Frente Ampla, articulação que se opunha à
ditadura e que unia velhos adversários como Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, constitui um fato
novo, só relativamente diminuído face às mobilizações estudantis, de camadas médias e operárias. A
Frente Ampla, no entanto, preocupou muito a ditadura.
É por demais conhecido o episódio que acelera e leva ao desfecho a crise política de 1968. Um
discurso do então deputado Márcio Moreira Alves, do MDB da Guanabara, concita a população a
boicotar a parada militar de 7 de Setembro e sugere às mulheres brasileiras que resistam ao governo
militar recusando-se a namorar oficiais "que silenciassem diante da repressão ou participassem
ativamente de violências cometidas pelo Estado". Na imprensa, o discurso passou desapercebido, mas
os militares haviam encontrado o pretexto que procuravam para resolver, ao modo deles, a crise política.
Os ministros militares requereram ao Supremo Tribunal Federal que o deputado Márcio Moreira Alves
fosse processado, o Congresso recusou por 216 votos contra e 141 a favor e, menos de 24 horas depois
da votação, o texto do AI-5 estava publicado na imprensa e lido na televisão e no rádio, com todas as
suas conseqüências.
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O AI-5 é a nova face da ditadura. A face do arbítrio total. E não havia prazo estabelecido para a
sua vigência. Tornam-se permanentes os controles e a suspensão dos direitos constitucionais e
individuais. O Congresso Nacional foi fechado por tempo indefinido. Milhares dos que se opunham à
ditadura foram presos. Os que, no interior do regime, defendiam uma liberalização limitada, foram
derrotados. Venceu a linha dura. Desde a promulgação até a revogação em 1979, o Ato Institucional
número 5 serviu como justificação para a punição de mais de 1.600 pessoas. Entre os punidos, 6.592
membros das Forças Armadas. O AI-5 foi usado, ainda, para cassar os mandatos eleitorais de 113
deputados federais e senadores, 190 deputados estaduais, 38 vereadores e 30 prefeitos. Antes do AI-5,
entre 64-67, 10 governadores já haviam sido cassados pela ditadura.
A conseqüência mais brutal, no entanto, da vigência do AI-5 foi a utilização do aparato
policial-militar-repressivo da ditadura contra as organizações de esquerda, particularmente aquelas
envolvidas com a luta armada. O Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos a partir de 1964, escrito
por familiares de pessoas assassinadas pela ditadura e editado pela Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo na gestão de Mário Covas, em 1985, indica o assassinato, entre mortos e desaparecidos, de 360
pessoas. Mortas na tortura ou sem chances de reação. A prisão e a tortura tornaram-se norma. O
Congresso Nacional permaneceu. fechado entre dezembro de 1968 e 30 de outubro de 1969.
O general Emílio Garrastazu Médici assume a Presidência da República, no segundo semestre de
1969, após a prolongada doença do general Costa e Silva e de uma crise institucional provocada pela
recusa dos militares em dar posse ao vice-presidente Pedro Aleixo, que havia sido contra o AI-5. Médici
dá seqüência, com redobrado vigor, à fase mais violenta da ditadura, que irá até 1974. No decorrer de
sua administração, não larga inteiramente a bandeira nacionalista, o estímulo a uma visão de "Brasil
Grande", a defesa das 200 milhas do mar territorial uma tentativa de "salvar" aspectos do nacionalismo
dos anos 50/60.
Com o governo do general Ernesto Geisel (1974-1979), a ditadura começa a adotar a política de
distensão lenta e gradual, assim denominada por um de seus principais teóricos, o general Golbery do
Couto e Silva. Pretendia-se, no final da linha dessa política, a institucionalização de uma democracia
forte ou relativa, conforme os termos da proposta. O regime, diante do descontrole a que havia chegado
a repressão, do volume de assassinatos cometidos pelo aparato repressivo que ele próprio havia
montado, queria "domar o monstro". Nem tanta democracia, nem tanta repressão. Buscava-se um
improvável equilíbrio entre uma coisa e outra. Ou, em outras palavras, legitimar um Estado forte, que
tivesse algumas regras que evitassem os excessos, e por excessos, aqui, leia-se, as mortes e as torturas
praticadas pelo aparelho repressivo, embora, como se sabe, a ditadura ainda tenha matado e torturado
muitos entre 1974 e 1979. No plano econômico, Geisel procurou manter um Estado também forte,
situando-se à distância de qualquer visão liberalizante, ao menos no sentido da tendência privatizante
que se verificará mais tarde. O Estado mantém sua força como agente econômico, orientado pelo II
PND, uma ambiciosa estratégia de crescimento em que as empresas estatais tinham um papel acentuado.
As eleições de 15 de novembro de 1974 evidenciam, no entanto, que nem tudo corre no melhor
dos mundos para a estratégia da distensão lenta e gradual. A Arena, partido que apoiava
incondicionalmente a ditadura, obtinha em torno de 10 milhões de votos para o Senado, o MDB, de
oposição, conquistava mais de 14,5 milhões de votos. O mesmo MDB vai eleger, ainda, 335 deputados
estaduais e 160 federais. Nas eleições municipais de 1976, a ditadura volta a radicalizar. A chamada Lei
Falcão - em referência ao ministro da Justiça, Armando Falcão - limita severamente a propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão, proibindo que os candidatos divulguem seus programas
políticos. Apesar de todas as restrições, no entanto, a Arena obteve 15,2 milhões de votos contra 12,7
milhões do MDB, uma vantagem bem menor do que esperavam os militares. Além disso, o MDB
venceu as eleições para prefeito e conquistou o controle das câmaras municipais em 59 das 100 maiores
cidades do país.
Em abril de 1977, Geisel reduz novamente o ritmo da distensão. Fecha o Congresso Nacional,
torna permanente a eleição indireta de governadores, muda o sistema de representação parlamentar no
Congresso Nacional, dando mais força ao Nordeste, institui a figura do senador biônico e impõe as
restrições da Lei Falcão a quaisquer eleições. Eram medidas destinadas a conter o avanço da oposição e
a assegurar o controle do processo pelo Executivo, e que ficaram conhecidas como "Pacote de Abril".
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Nada disso, no entanto, vai impedir o MDB de obter, nas eleições de 1978, 4,3 milhões de votos
a mais do que a Arena na disputa para o Senado. Apesar disso, em decorrência das regras do "Pacote de
Abril" o MDB fica com apenas nove cadeiras enquanto a Arena é contemplada com 36. Para a Câmara
dos Deputados, a Arena obtém 50,4% dos votos e o MDB, 49,5%. Só que, em virtude do mesmo
"Pacote de Abril, 231 cadeiras ficam nas mãos do partido do governo e apenas 189 nas do MDB. A
sociedade política começa a dar sinais de vitalidade desde 1974, com o desempenho nas eleições.
Embora o MDB tivesse sido criado com o objetivo de ser uma oposição consentida, vai criando
uma dinâmica própria, deixando de ser um corpo político amorfo, manipulável pela ditadura. Mas, além
da sociedade política, também a sociedade civil começa a se rearticular, embora em condições muito
mais desfavoráveis do que as da política. O assassinato do jornalista Wladimir Herzog, em 24 de
outubro de 1975, nas dependências do DOI-CODI, em São Paulo, marcará o início de uma nova fase de
mobilização dos estudantes e das camadas médias intelectualizadas, algo que não se via desde 1968.
A missa em intenção de Wladimir Herzog, realizada na Catedral da Sé, em São Paulo, apesar do
enorme aparato militar dissuasório montado na cidade, nas imediações e na própria Praça da Sé, reuniu
oito mil pessoas no interior da igreja e mais de 30 mil na praça. Ali começava uma reação da sociedade
civil, que não seria mais interrompida, apesar da continuidade do aparelho militar-repressivo da
ditadura. Este, em janeiro de 1976, irá cometer outro assassinato, o do operário Manoel Fiel Filho,
também morto nas dependências do DOI-CODI, em São Paulo. A morte de Fiel Filho, somada à de
Herzog, servirá aos propósitos de Geisel de desbaratar o poder paralelo existente em São Paulo,
representado pelos órgãos de segurança já fora de controle, liderado pelo então comandante do II
Exército, Ednardo D'Ávila Mello, que é demitido. Só assim Geisel poderia dar seqüência à sua política
de distensão lenta e gradual. No seu governo, entretanto, em vários outros momentos, a repressão
política agiu de modo violento e matou opositores do regime.
Ao final do governo Geisel, em 1979, já era possível vislumbrar uma nova situação política no
País. A oposição parlamentar ganhara força, a sociedade civil ampliava sua organização e mobilização.
E já era visível também o descontentamento entre setores das próprias classes dominantes. Estas
começavam a sentir que a ditadura, em certa medida, voltara-se contra elas também.
O general João Baptista de Figueiredo assume a presidência da República em 15 de março de
1979, e dá continuidade à política de abertura. Pode-se afirmar que ele pretendia dar mais velocidade à
política de distensão lenta e gradual de Geisel, embora permaneça fiei à idéia de assegurar a existência
no Brasil de uma democracia forte. No ideário do novo presidente, caberia ao regime definir o que era
uma oposição aceitável e quais setores oposicionistas seriam considerados intoleráveis.
Foi com Figueiredo, no entanto, que a ditadura começou a acabar. É quando se manifesta de
modo mais claro a insatisfação de setores cada vez mais amplos da sociedade civil com o regime.
Insatisfação que se expressa em organização e mobilização, tanto, como já se viu, da sociedade política
quanto da sociedade civil. Cresce o movimento popular urbano, cresce a atividade das Comunidades
Eclesiais de base, cresce a organização sindical. A partir, sobretudo, de 1977, começa a despontar um
novo sindicalismo. Antes, já havia começado a articulação de um forte movimento sindical no campo.
Em 1980, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) representava
oficialmente 21 federações de trabalhadores rurais, um escritório no então Território de Rondônia e
2.500 sindicatos locais. O total de filiados ultrapassava a casa dos 6,8 milhões de trabalhadores.
A grande novidade do movimento sindical, no entanto, viria do ABC paulista, mais
especificamente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, que começou a luta pela
reposição das perdas salariais ocorridas entre 1973 e 1974, admitidas pelo governo, que reconheceu ter
manipulado as estatísticas oficiais sobre a inflação naqueles dois anos. Tal luta abriu caminho para as
greves de 1978, 1979 e 1980 que, apesar de toda a repressão, consolidou um sindicalismo de novo tipo
no Brasil, não mais atrelado ao Estado, avesso ao peleguismo. Esse novo ator político, o sindicalismo
que nasceu no ABC paulista, questionava, pela crítica prática e teórica que desenvolvia, os limites da
política de abertura de Figueiredo e impulsionava a luta contra a ditadura.
A anistia, concedida em 1979, no segundo semestre, é a combinação de uma política do regime,
que acreditava que tomando tal iniciativa desacelerava a pressão política, com uma luta de alguns anos,
desenvolvida por variados setores da sociedade civil e da sociedade política. Mesmo parcial, já que
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excluía alguns dos adversários políticos do regime, como aqueles que eram envolvidos no que a ditadura
chamava de "crimes de sangue", não há como desconhecer que ela foi uma importante conquista da
oposição, que permitiu não só a soltura dos prisioneiros políticos como o retorno ao Brasil dos exilados
e a recuperação dos direitos políticos dos que haviam sido cassados. Lideranças políticas como Leonel
Brizola, Miguel Arraes e Waldir Pires, para citar alguns, tiveram a possibilidade de voltar a disputar
eleições, e não por acaso os três vieram a ser governadores. A vida política voltava a se oxigenar,
abrindo campo para a atuação de centenas de militantes até então proscritos, presos, exilados.
Com a clara intenção de dividir a oposição - estratégia formulada pelo general Golbery do Couto
e Silva - o regime resolve fazer uma lei de reforma partidária, ainda em 1979. Afinal, o MDB, de
eleição em eleição, crescia cada vez mais. O governo, com a nova lei, extingue MDB e Arena,
esperando com isso o surgimento de vários partidos de oposição. E mais: proibindo a utilização de
nomes que não incluíssem a palavra partido. Afinal, o MDB era Movimento Democrático Brasileiro.
Mas o MDB transmutou-se em PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro - e manteve a
sua força quase intacta, uma força heterogênea ainda muito viva, capaz de, nos seus termos, continuar a
dar o combate à ditadura. E foi na esteira da reformulação partidária que surgiu o Partido dos
Trabalhadores (PT), expressão condensada das lutas recentes dos operários das cidades e do campo, de
camadas médias e também espaço de atuação de milhares de militantes que haviam até ali sido
excluídos da vida política legal.
A trajetória da abertura controlada pensada pelo governo Geisel não foi tão pacífica, e não só
porque as oposições pretendiam ir muito além do que ela propugnava, mas também porque os setores
mais radicais dentre os militares, ligados ao aparato repressivo que Geisel pretendera derrotar quando
demitiu o general Ednardo D'Ávila Melo, queriam a volta aos tempos de Médici. Desde 1976, tais
setores passaram a cometer atentados terroristas, culminando com a bomba que explodiu no colo de um
sargento, que morreu instantaneamente, no estacionamento do Riocentro, no Rio de Janeiro, no dia 30
de abril de 1981. A bomba destinava-se às 20 mil pessoas que assistiam a um show no auditório do
Riocentro.
As eleições de 1982 evidenciaram que as medidas adotadas pela ditadura desde 1977,
incluindo-se aí a reforma partidária, surtiram efeitos menores do que os esperados. Afinal, a oposição
conseguiu eleger dez governadores, sendo que os Estados em que ela venceu representavam mais de 13
milhões de votos, enquanto que os Estados em que o PDS foi vitorioso totalizavam em torno de 7,8
milhões de votos. A oposição venceu em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e
Paraná. A maior surpresa para o regime foi a do Rio de Janeiro, onde o candidato do PDT, Leonel
Brizola, tido como arqui-inimigo dos militares, venceu por uma diferença superior a 200 mil votos,
depois de ter abortado uma tentativa de fraude que visava impedir a sua vitória.
A campanha das Diretas-Já, deflagrada no final de 1983, representa o auge de um processo de
mobilização da sociedade brasileira a favor da democratização do País. A campanha, que visava
pressionar o Congresso Nacional para aprovar a emenda do deputado Dante de Oliveira, do PMDB, que
previa a realização de eleições diretas para presidente da República, foi um momento de intensa
movimentação do povo brasileiro. Apesar disso, no entanto, a emenda foi derrotada - precisava de 320
votos e só obteve 298 na votação do dia 25 de abril de 1984.
À exceção do PT, as oposições decidem enfrentar a disputa no Colégio Eleitoral, onde agora se
decidiria quem seria o novo presidente da República. Por 480 votos contra 180, Tancredo Neves, o
candidato do PMDB, venceu Paulo Maluf do PDS, apoiado tanto pelo PMDB como por muitos políticos
do período ditatorial, como José Sarney, que figurava como vice, Aureliano Chaves e Antônio Carlos
Magalhães. Nascia a Nova República, como foi chamado o novo período pós-ditadura.
A ditadura passou por três grandes fases, até encerrar-se, em 1985. A primeira, de 1964-1968,
com Castelo Branco e Costa e Silva, quanto ela tenta ser uma "ditadura constitucional", no sentido de
ainda tentar conservar aspectos da legalidade de épocas democráticas, o que era uma contradição nos
seus próprios termos. A segunda, entre o fim de 1968 e início de 1974, basicamente com o general
Garrastazu Médici, quando ocorre uma radicalização e se instaura uma ditadura clássica, com todas as
suas conseqüências. Aqui foi o momento mais intenso de combate às organizações da esquerda que, no
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entanto, prosseguiu sob Geisel. E a terceira, entre 1974 e 1985, com Ernesto Geisel e João Baptista
Figueiredo, com o início da política de abertura.
O fim da ditadura, 21 anos depois do golpe que a implantou, é fruto de uma movimentação
política muito ampla, como se viu. Nessa movimentação de muitos atores, é importante ressaltar que a
burguesia brasileira não perdeu a hegemonia, como os fatos subseqüentes irão evidenciar. Tal burguesia
- e aqui entendida de modo amplo, descartando-se as visões valorizadoras de uma "burguesia nacional" soube produzir uma transição não só pacífica como de acordo com seus interesses, afastando, outra vez,
uma interferência decisiva das classes subalternas nos rumos do País.
A Nova República, que se inicia em março de 1985, com José Sarney na Presidência da
República devido à morte de Tancredo Neves, representa o início de uma fase nova, democrática na
vida do País. Sair de uma ditadura não era pouco. Inegavelmente, no entanto, essa nova fase,
novamente, é resultante de uma nova acomodação “por cima”. Como já se ressaltou, as classes
dominantes brasileiras, outra e mais uma vez, conseguem fazer uma transição sem grandes traumas, e
mudando muito pouco a estrutura de poder. Essa acomodação se expressa, no plano político, pela
presença, no próprio governo, de ministros vinculados anteriormente à ditadura. A superação do regime
militar, da forma como foi feita, logo depois de uma grande mobilização popular, indica na verdade a
continuidade de um modelo de transformação política vigente no Brasil até hoje, uma espécie de “via
prussiana”, onde, por variados caminhos, sempre se consegue promover a mudança marginalizando as
classes dominadas.
Se em 1964 a luta das classes subalternas exigiu um desfecho violento, aqui, na transição para a
democracia, o desenlace foi pacífico. Mudou-se o regime sem grandes convulsões e com apoio popular.
Era evidente para os dominantes que havia um crescimento do movimento operário-popular, não só no
sentido de suas reivindicações econômico-corporativas, como politicamente. Cada vez mais, as classes
subalternas cobravam democracia e participação. O crescimento dessa esfera pública plebéia1
certamente incomodava às classes dominantes que, no entanto, naquele momento, precisava dela para
terminar com a ditadura, e era melhor que isso fosse feito rapidamente, de modo a não permitir que
viesse a acontecer sob a direção dos plebeus.
No momento mesmo em que se formava a Aliança Democrática, ficou claro que havia uma
grande preocupação com a extensão e profundidade da mobilização da Campanha das Diretas-Já.
Pretendia-se, e houve acordo quanto a isso, que a mobilização popular se desse de forma mais tranqüila.
O mesmo acordo não só assegurou a natural permanência da direita no cenário político como também
garantiu um quinhão de cargos no novo governo para vários quadros do "antigo regime”. Isso, de um
lado, deixava clara a repetição de uma tradição política brasileira - a da "transição por cima", já
insistentemente referida – e, também, o controle que os militares faziam da passagem do poder de umas
mãos – as deles – para outras. Dito de outra maneira, que a passagem se desse em ordem, sem qualquer
ataque aos postulados da dominação de classes existente e sem qualquer tentativa de julgamento da
ditadura. É o que os cientistas políticos denominam transição por continuidade.

A Nova República
José Sarney (15/3/85 a 15/3/90) assume a presidência unindo forças do PMDB e do recém criado
Partido da Frente Liberal (PFL), dissidência do Partido Democrático Social (PDS), na chamada Aliança
Democrática, o que, apesar da confluência essencial de objetivos quanto à natureza da transição à
democracia - uma transição que mantivesse a hegemonia das classes dominantes -, indicava a
possibilidade, que se tornou realidade, de muitos conflitos no terreno político propriamente dito. Afinal,
havia diferenças de visão quanto ao espaço que deveria ser ocupado pelas classes subalternas, diferenças
que viriam à tona com muita intensidade na Constituinte.
A visão do PMDB - que não podia ser considerado como um bloco, mas que sob a direção de
Ulysses Guimarães, tendia mais à esquerda, entendendo-se por esquerda, no limite, uma visão
social-democrata atenuada, tímida - não era a mesma do PFL, que defendia com bastante vigor as teses
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privatistas, a prevalência do mercado em oposição a quaisquer presenças do Estado, seja na economia,
seja na prestação de serviços à cidadania. Para uma tentativa de caracterização, é possível dizer que o
PFL estava mais sintonizado com a visão neoliberal, embora sem ter ainda uma visão mais elaborada
sobre o neoliberalismo. E que o PMDB incorporava, embora limitadamente e com grandes dificuldades
por conta de sua composição extremamente heterogênea, algumas das demandas sociais e se
aproximava timidamente de uma visão social-democrata.
No plano político, os primeiros passos concentram-se na reforma constitucional. Entre 1985 e
1986 é restabelecida a eleição direta para a presidência da República, aprovado o voto para os
analfabetos, todos os partidos políticos são legalizados, a censura prévia é extinta e encerram-se as
intervenções nos sindicatos. Além disso, foram restabelecidas as eleições diretas para prefeitos de
capitais e territórios e outras cidades consideradas pela ditadura como de "área de segurança nacional".
Permaneceram em vigência a Lei de Imprensa, a Lei de Segurança Nacional e o Decreto 1077, que
autorizava a censura prévia, o que indicava cautelas do novo governo, cautelas próprias da transição por
continuidade.
Em novembro de 1985, realizam-se eleições nos 201 municípios antes considerados "áreas de
segurança nacional", incluindo-se as capitais. Era o primeiro teste eleitoral. O PMDB ganhou em 19 das
25 capitais e em 110 outros municípios. Perdeu São Paulo (onde o ex-presidente Jânio Quadros derrota
Fernando Henrique Cardoso). O PDT de Leonel Brizola elege Saturnino Braga, no Rio de Janeiro, e
Alceu Collares, em Porto Alegre. O PMDB começava bem a Nova República. Recolhia a herança dos
períodos de luta contra a ditadura. O PT, criado no final dos anos 70, já demonstrava força. Venceu a
eleição de Fortaleza, no Ceará, e chegou em segundo e terceiro lugar em várias disputas municipais. O
PDS foi o maior perdedor, ao lado do PFL.
Para enfrentar a crise econômica, Sarney aceita a proposta de seu ministro da Fazenda, Dílson
Funaro, e coloca em prática o Plano Cruzado, a partir de fevereiro de 1986. Era um plano que incluía o
congelamento de preços por prazo indeterminado. Sarney convoca a todos para se tornarem fiscais do
plano, depois de eleger a inflação como o "inimigo público número um" e recebe imediato apoio
popular. Entre fevereiro de 1986 e as eleições, Sarney e seu governo alcançaram altos índices de apoio
da população. Em março de 1986, logo depois do lançamento do Plano Cruzado, Sarney tinha, por
exemplo, 71% de aprovação no Rio de Janeiro e 68% em São Paulo.
Nas eleições de novembro de 1986, o PMDB faz 22 dos 23 governadores de Estado e conquista
maioria absoluta tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Os deputados eleitos em 1986 tinham
também a tarefa de elaborar a nova Constituição - eram constituintes. Essa performance do PMDB pode
ser explicada pelo fato de o partido ter uma estrutura sólida em todo o País, por ter fincado na população
uma imagem positiva pelo combate que fez à ditadura e, especialmente, por ter sido o partido que
assegurou a existência do Plano Cruzado.
Este, no entanto, teria vida curta. Havia uma opinião corrente entre vários economistas e mesmo
entre boa parte dos políticos segundo a qual a demora do governo Sarney para adotar as medidas de
correção necessárias à continuidade do plano é que teria causado o seu insucesso. E que tal demora teria
sido provocada pelas eleições de novembro de 1986. Não se pretendia tomar iniciativas que pudessem
desagradar a população, e com isso prejudicar o desempenho do PMDB, que era quem controlava o
Ministério da Fazenda e que até ali era hegemônico no governo. E com isso concordou o próprio
Sarney. Um ano depois de anunciado o plano, Sarney declarou moratória. Anunciou-se que o País
suspendia o pagamento de juros sobre US$68 bilhões de sua dívida externa - a dívida de médio e longo
prazo com bancos comerciais dos EUA, Europa Ocidental e Japão.
O governo Sarney ainda fará mais dois planos, o Plano Bresser, de 1987, e o Plano Verão, de
1989. No caso do primeiro plano, o combate ao déficit público já se constituía num dos pontos
essenciais. No caso do Plano Verão, além do controle da pretensão do controle do déficit público,
pretendia-se a privatização das empresas estatais, demissões de funcionários públicos e contenção da
demanda interna. Este último plano não acabou com a inflação e causou uma forte recessão. O discurso
que o sustentava - o ministro da Fazenda era Maílson da Nóbrega, que havia sido assessor de Mário
Henrique Simonsen e de Ernane Galvêas, autoridades monetárias do governo Figueiredo – dava indícios
de rumos neoliberais.
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Nessa fase do governo Sarney, iniciava-se a política de desmonte das estatais, via um brutal
corte de investimentos nas empresas sob a alegação de conter o déficit público e de congelamento de
tarifas, de contenção da inflação, mas que servia, na verdade, para subsidiar as empresas privadas. Com
isso, as estatais se descapitalizavam, não podiam acompanhar o desenvolvimento do setor privado,
envelheciam, perdiam eficiência e eram, dessa forma, "preparadas" para privatizações em governos
futuros. Registre-se que esse será um discurso recorrente - estatais ineficientes, déficit público alto,
funcionários públicos em demasia e ganhando salários altos - com temas recorrentes.
Os dois primeiros anos do governo Sarney podem ser caracterizados como um período de
hegemonia do PMDB, de que o Plano Cruzado, no plano econômico, é expressão clara. Hegemonia que
não se dá sem conflitos, claro. Depois disso, haverá a instalação de uma luta, ora surda, ora aberta, no
mais das vezes aberta, entre o PFL e o PMDB. Nessa segunda fase, Sarney aproxima-se mais do PFL,
especialmente do seu ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, que cumpre a tarefa de
uma espécie de coordenador político informal do presidente e desempenha papel essencial na aprovação
dos cinco anos de mandato para o presidente da República, através da distribuição de concessões de
rádio e televisão para políticos.
Até 5/10/88, data de promulgação da Constituição, o governo Sarney distribuiu 946 concessões
de emissoras de rádio e 82 de emissoras de televisão, num total de 1028 concessões, orientando tal
distribuição, sobretudo, para parlamentares dispostos a assegurar o voto na ampliação do mandato do
presidente de quatro para cinco anos, como aconteceu. Nos últimos nove meses da Constituinte, foram
distribuídos 539 concessões, 52% do total registrado até outubro de 1988. Tudo isso se dá no quadro
amplo da transição pactuada, e que não tem Sarney no comando por acaso. O fato dele ocupar a
presidência fez parte do acordo que garantiu a passagem do "poder militar" para o "poder civil" sem
maiores traumas. Com ele na presidência, a colaboração entre os militares e os que agora governavam o
país tornou-se muito mais tranqüila.
Esse segundo momento do governo Sarney combina uma crise política permanente, devido
especialmente à instabilidade e heterogeneidade da coalizão política dominante, com uma situação
econômica também instável, que os dois planos posteriores ao Cruzado não conseguiram modificar.
Saiu-se de uma ditadura para um governo democrático com fortes raízes no passado, o que indicava
dificuldades crescentes. Embora houvesse uma sociedade civil em crescimento, como resultado das
lutas desenvolvidas na fase final da ditadura, essa mesma sociedade civil não conseguiu manter o ritmo
de mobilização anterior e os partidos, demonstraram-se frágeis.
A desmobilização da sociedade civil pode ser explicada pelo fato de que a Nova República não
conseguia responder às expectativas da população de melhoria de condições de vida, que eram altas
naturalmente, depois de anos de ditadura. A não-resolução dos problemas sociais traz desencanto e
desmobilização política.
Os principais atores políticos que fizeram a Nova República suscitaram expectativas muito
superiores ao que a coalizão que representavam tinha possibilidades de responder. Não apenas porque o
tempo de exercício do poder fosse ainda pequeno e nem porque o governo transcorria em meio a uma
conjuntura de crise econômica. Mas, sobretudo, porque o enfrentamento da questão social não era uma
meta essencial do novo regime. Não estava em sua natureza encarar em profundidade os problemas
sociais da população brasileira, embora o Plano Cruzado possa ter alimentado essa expectativa.
De outro lado, a fragilidade apontada nos partidos dominantes, se verdadeira, como é, deve ser
relativizada, pois não é possível esconder o fato de que eles conseguiram manter o jogo político sob seu
controle. Garantiram que a transição continuasse no ritmo que as classes dominantes pretendiam,
excluindo tanto quanto possível a participação das classes subalternas no processo de construção
democrática. E isso foi possível não só porque a sociedade civil estava desmobilizada como porque,
também, os partidos de esquerda, o PT particularmente, que cresceu significativamente nesse período,
ainda não reuniam forças capazes de se contrapor eficazmente ao poder da coalizão dominante.
Dito de outra forma, a hegemonia burguesa não sofria abalos mais sérios no processo de
transição. Dessa forma, não foi difícil ao governo e às forças políticas que integravam a coalizão
dominante (PMDB e PFL) garantirem que a Constituinte não fosse exclusiva - ou seja, a nova
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Constituição seria escrita pelos parlamentares eleitos em 1986, sem que estes tivessem a função única de
elaborá-la, O Congresso Nacional elaboraria a nova Carta.

O neoliberalismo
Fundamentos
O programa neoliberal foi a tentativa desenvolvida pelo modo de produção capitalista para
enfrentar a grave crise com que se debate desde os primeiros anos da década de 70. Tal crise, no
entanto, só ganhou reconhecimento explícito no fim da década de 80, quando já se admitia que os
problemas econômicos do presente eram piores do que os da década de 30, que recolhera a herança do
crack de 1929. Mesmo que não o fizessem explicitamente, os principais dirigentes do capitalismo, à
escala mundial, sabiam da gravidade da situação, e recuperaram uma proposta já desenvolvida.
O que, neste século, ficou conhecido como Era de Ouro do capitalismo – uma era cujos
principais benefícios circunscreveram-se aos países do capitalismo avançado – e que ocorreu entre o
final da II Guerra Mundial e os primeiros anos da década de 70 –, só foi possível devido ao
keynesianismo – uma forte intervenção do Estado, regulando o mercado e intervindo fortemente nos
rumos do desenvolvimento econômico.
Posta a questão no plano ideológico, pode-se afirmar que o keynesianismo foi uma alternativa
teórico-prática ao socialismo, uma espécie de "terceira via", que abria a possibilidade de o capitalismo
gerar pleno emprego, evitando que as "forças cegas" do mercado atuassem livremente, e fazendo com
que o Estado funcionasse como um elemento indutor do desenvolvimento. Antes mesmo que Keynes
desenvolvesse de modo mais sistemático tudo o que pensava, a experiência do New Deal americano,
sob a liderança do presidente americano Franklin Roosevelt, entre 1933 e 1940, já indicava a
potencialidade da proposta que ele defendia. Com um ousado programa de obras públicas, entre outras
medidas, Roosevelt conseguiu tirar os EUA da grande depressão em que se encontrava desde o crack de
1929. O modelo teórico de Keynes - o que implicava sempre a presença do Estado regulando o mercado
e a defesa do Estado de Bem-Estar - predominou durante todo o período denominado Era de Ouro.
O neoliberalismo surge como tentativa de também combater o socialismo, que então se
apresentava como alternativa para a humanidade em relação ao capitalismo. O modo de produção
capitalista tinha então um outro modelo de sociedade com o qual se confrontar, e isso exigia constantes
formulações teóricas e desdobramentos concretos que permitissem comparações favoráveis na luta com
o socialismo real, com a URSS à frente.
O eixo da crítica do neoliberalismo ao keynesianismo era o de que a administração keynesiana,
longe de propiciar a salvação do capitalismo, era apenas o primeiro passo na direção do socialismo. Se o
socialismo era, para o neoliberalismo, uma forma de se conseguir e exercer o controle da economia
através do Estado, e se o keynesianismo defendia a presença do Estado na economia e na prestação de
serviços aos trabalhadores, então compreende-se o raciocínio dos primeiros tempos do neoliberalismo,
por mais simplista que ele possa parecer aos olhos de hoje.
A discussão sobre o que hoje se conhece como neoliberalismo ganhou intensidade no imediato
pós-guerra, tem origem no trabalho teórico de Friedrich Von Hayek que, em 1944, escreveu a sua obra
mais polêmica e famosa - The Road to Serfdom, que poderia ser traduzido como “O caminho para a
servidão". O livro visava, sobretudo, servir de referência para o combate ao Partido Trabalhista inglês,
escrito que foi às vésperas das eleições de 1945, que seriam vencidas pelos trabalhistas.
O economista austríaco teve uma longa e produtiva existência. Nasceu em 1899 e morreu em
1992. Escreveu 34 livros, 25 panfletos e 235 artigos até 1984, e não deixou de escrever até o dia de sua
morte. The Road to Serfdom, que constitui um libelo contra o socialismo, foi um livro recebido com
êxtase nos EUA, tendo sido publicado, em capítulos, na Reader's Digest, mas não teve a mesma
recepção na Europa. Hayek era influenciado por uma espécie de nostalgia do mundo perdido: a época
do liberalismo constitucional da última metade do século XIX.
Nele, Hayek, o livre mercado é um produto espontâneo da civilização. Argumenta que o
mercado enquanto produto de contingências, e não de planejamento, não favorece nem discrimina
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ninguém. As desigualdades seriam, nessa versão original do neoliberalismo, resultados casuais da
atividade individual. O papel do Estado tem de ser o de proteger o que ele considera a ordem espontânea
das coisas – no caso, a espontaneidade do mercado. Os membros do mais alto escalão do Estado
deveriam ser escolhidos com base nesse objetivo de proteção, sem interferir e evitando que outros
interfiram.
Dessa visão, decorre todo um arcabouço político, de corte nitidamente conservador. Hayek
propõe a existência de um órgão superior, composto de cidadãos do sexo masculino, de preferência
homens com mais de 40 anos, que salvaguardassem aqueles princípios de proteção do livre mercado.
Tais pessoas deveriam disputar eleições a cada 15 anos, e a defesa de tal espaço temporal tem a ver, na
visão dele, com a necessidade de protegê-las de pressões políticas. Não há dificuldade em entender por
quê. Mais tarde, Hayek e seus seguidores irão apoiar ditaduras militares, como a do Chile. Uma junta
militar ou um governo parlamentar sólido e conservador seria o que mais se aproximava de seu ideal
político.
Está visto que, de acordo com a teoria original do neoliberalismo, o Estado não deve de modo
nenhum limitar os mecanismos do mercado que, assim, devem ser absolutamente livres. Limitá-los
representa uma perigosa ameaça à liberdade, tanto econômica quanto política, embora deva-se
esclarecer que a essência da idéia de liberdade aqui esteja muito mais vinculada à liberdade de negócios
do que a qualquer outra noção mais ampla.
Do ponto de vista político, registre-se que a teoria defendida por Hayek só foi ganhar prestígio
no final dos anos 70. E não se pode negar a Hayek uma impressionante obstinação para fazer valer suas
idéias. Em 1947, na estação de Mont Pèlerin, na Suíça, o neoliberalismo ganhou contornos mais
orgânicos. Ali reuniram-se tanto adversários do Estado de Bem-Estar europeu (o Welfare State) como
também aqueles que combatiam o New Deal norte-americano, todos naturalmente inimigos do
socialismo. Com a participação de nomes ilustres como Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins,
Ludwig Von Mises, Walter Lipman e Michael Polanyi, entre outros, fundou-se a Sociedade de Mont
Pèlerin, que passou a se reunir de dois em dois anos. Criava-se ali uma espécie de franco-maçonaria
neoliberal disciplinada, obstinada, militante, organizada.
O objetivo essencial dessa organização era o de combater o keynesianismo e o solidarismo
reinantes, presentes na formulação teórica do Estado de Bem-Estar em desenvolvimento na Europa
pós-guerra, e preparar as bases de um outro tipo de capitalismo, duro, livre de regras, entregue ao
mercado. Hayek e seus seguidores acreditavam que o igualitarismo proposto pelos keynesianos,
naturalmente um igualitarismo muito relativo, circunscrito aos limites do modo de produção capitalista,
destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da concorrência, da qual, segundo a argumentação que
desenvolviam, dependia a prosperidade de todos, Em verdade, os homens de Mont Pèlerin não estavam
preocupados propriamente com a prosperidade de todos, mas com a prosperidade da burguesia. Tanto
que, remando contra o consenso social da época e desprezando quaisquer sutilezas, defendiam que a
desigualdade era um valor positivo, de que as sociedades ocidentais não podiam prescindir.
Como já se viu, aquele era um momento histórico pouco favorável para tais idéias, pois o
capitalismo vivia uma fase de expansão. As teses contra a ação do Estado no mercado e contra a
regulação social não tiveram êxito prático imediato. O Estado de Bem-Estar nos limites do continente
europeu, funcionava bem, atendendo às necessidades do capitalismo.
A grande crise de 1973, quando todo o mundo capitalista avançado viu-se imerso numa longa e
profunda recessão, combinando altas taxas de inflação com baixas taxas de crescimento, mudou tudo.
As idéias neoliberais agora ganhavam alento. Hayek e seus companheiros passaram a insistir em suas
teses. As raízes da crise estavam localizadas no poder excessivo, e para eles nefasto, dos sindicatos, e,
de maneira mais ampla, no movimento operário, que havia corroído as bases da acumulação capitalista
com suas pressões sobre os salários e com a pressão para que o Estado aumentasse cada vez mais os
gastos sociais.
A pressão sobre os salários e sobre os gastos sociais teriam, nessa visão, destruído os níveis
necessários de lucros das empresas e desencadeado processos inflacionários que implicaram numa crise
generalizada da economia capitalista. A solução política - sim, havia uma proposta política -apresentada
era a de um Estado forte. Não nos termos do Welfare State, mas forte em sua capacidade de romper, ou
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diminuir o quanto possível, o poder dos sindicatos. Forte também no controle do dinheiro, e parco em
todos os gastos sociais e nas intervenções econômicas. Esse Estado forte deveria considerar a
estabilidade monetária como uma meta suprema, o que queria dizer uma grande disciplina orçamentária,
com a contenção de gastos com bem-estar social e a restauração da taxa "natural" de desemprego, ou,
em outras palavras, a criação de um eficiente exército industrial de reserva. O desemprego ampliado era
uma forma eficiente de quebrar o poder dos sindicatos, de influir na desmobilização dos trabalhadores.
Esse Estado forte deveria, ainda, promover reformas fiscais, indispensáveis para incentivar os
investimentos capitalistas. Ou, dito de outra maneira, tais reformas fiscais significavam reduções de
impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas.
Do ponto de vista do neoliberalismo, a desigualdade seria algo novo e saudável e dinamizaria
as economias avançadas, então às voltas com uma estagflação. Esse programa não se tornou
hegemônico rapidamente, como se viu. Essa possibilidade só se desenhou ao final da década de 70,
quando Margareth Thatcher, em 1979, foi eleita na Inglaterra. O governo Thatcher era o primeiro na
Europa a se dispor a colocar em prática o programa neoliberal. Logo depois, em 1980, Ronald Reagan é
eleito nos EUA. Elmut Khol assume o poder em 1982, na Alemanha. Em 1983, uma coalizão de direita
assume o governo na Dinamarca, e daí em diante quase todos os países do Norte da Europa ocidental,
exceção apenas da Suécia e da Áustria, são dominados por governos de direita, afinados com o
programa de Mont Pèlerin, que via cristalizada sua hegemonia no plano político exatamente nos países
do capitalismo avançado.
A conquista da hegemonia
Margareth Thatcher, que esteve no poder entre 1979 e 1990 diretamente, contraiu a emissão
monetária, elevou as taxas de juros, baixou drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos,
aboliu os controles sobre fluxos financeiros, provocou níveis de desemprego massivos, reprimiu
intransigentemente as greves, impôs uma legislação sindical contrária aos trabalhadores, cortou gastos
sociais e desenvolveu um amplo programa de privatização, que envolveu habitação pública e indústrias
básicas como o aço, a eletricidade, o petróleo, o gás e a água. Foi a mais ambiciosa experiência
neoliberal em países de capitalismo avançado. O Partido Trabalhista voltou ao poder em 1997. Isso, no
entanto, não modificou a política neoliberal, que deitara raízes fundas em território inglês.
Nos demais países europeus, a prática do neoliberalismo foi mais cautelosa. Manteve-se a ênfase
na disciplina orçamentária e nas reformas fiscais. Evitou-se fazer cortes brutais nos gastos sociais ou
mesmo estimular deliberadamente o confronto com o movimento sindical. Era inegável, no entanto, a
distância entre as experiências anteriores dos governos sociais-democratas e os de inspiração neoliberal.
Mesmo políticos de origem de esquerda, como Miterrand, na França, e Felipe González, na Espanha,
renderam-se, o segundo com mais entusiasmo que o primeiro, à política dominante.
Esse quadro demonstrava, à saciedade, a hegemonia alcançada pelo neoliberalismo como
ideologia. Ao final dos anos 80, apenas a Suécia e a Áustria ainda resistiam à onda neoliberal. E, dos
países mais desenvolvidos, o Japão também preferiu não aderir às teses do neoliberalismo. De modo
geral, no entanto, as idéias da Sociedade de Mont Pèlerin haviam triunfado plenamente.
Essa hegemonia, no entanto, tem que ser qualificada. Se se considera a prioridade mais imediata
do neoliberalismo – deter a inflação ascendente dos anos 70 – não há dúvida quanto ao seu triunfo. Nos
países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), que agrupa as 29 nações mais
ricas do mundo, aqueles que produzem dois terços de todos os bens e serviços da humanidade, a taxa de
inflação caiu de 8,8% para 5,2% entre os anos 70 e 80 e a tendência de queda persistiu nos anos 90. A
deflação, por outro lado, deveria ser a condição para a recuperação dos lucros e, também aqui, o sucesso
é visível. Nos anos 70, a taxa de lucro das indústrias nos países da OCDE caiu cerca de 4,2%. Nos anos
80, aumentou 4,7%.
A derrota do movimento sindical, expressa na impressionante queda do número de greves
durante os anos 80 na Europa e numa também impressionante contenção de salários, contribuiu
decisivamente para essa transformação. O crescimento das taxas de desemprego, como se viu, pode
explicar essa conjuntura do movimento sindical, onde se destaca a moderação. A taxa média de
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desemprego nos países da OCDE, que havia girado em torno de 4% nos anos 70, duplicou na década de
80. Este foi outro sucesso da política neoliberal, e não há ironia na afirmação. Trata-se da constatação de
que um dos objetivos essenciais do neoliberalismo foi alcançado, objetivo que a um só tempo atende às
necessidades do capital, de ter mais mão-de-obra à disposição – o que em princípio joga para baixo o
valor dos salários – e de desmobilizar os trabalhadores.
Na diminuição do ímpeto do movimento sindical, cabe lembrar que se houve o aspecto mais
geral do desemprego, houve também a atitude deliberada do confronto, especialmente da Inglaterra,
onde Thatcher, entre 1984 e 1985, afrontou mineiros em greve durante um ano com o claro objetivo de
produzir um efeito-demonstração de como os governos neoliberais lidavam com as reivindicações dos
operários, de mostrar ao país e ao mundo que se iniciava uma era em que o privilégio absoluto estava
reservado ao capital – ou ao menos que esse era o objetivo. Dez anos depois, o governo Fernando
Henrique Cardoso terá atitude semelhante com uma greve de petroleiros, ocorrida entre maio e junho de
1995 e que durou 31 dias, a demonstrar a similitude de políticas com relação ao movimento sindical.
Acrescente-se outra vitória do neoliberalismo, que foi o aumento do grau de desigualdade, meta
cara aos neoliberais. A tributação dos salários mais altos caiu 20% em média nos anos 80, e o dinheiro
manipulado pelas bolsas de valores aumentou quatro vezes mais rapidamente do que os salários.
A questão central, no entanto, do ponto de vista do neoliberalismo, é saber se tais medidas
conseguiram impulsionar o capitalismo em direção a uma nova e vigorosa fase de expansão, restaurando
taxas de crescimento estáveis, tal e qual o cenário anterior à crise dos anos 70. E aí a resposta é
negativa. A taxa de acumulação – o investimento em equipamentos produtivos – durante os anos 80 caiu
em relação aos níveis já baixos dos anos 70. A taxa de acumulação no conjunto dos países do
capitalismo avançado foi de apenas 2,9% nos anos 80, número menor do que os 3,6% dos anos 70 e dos
5,5% dos anos 60. Sob esse aspecto, o keynesianismo revelou-se mais produtivo para o capitalismo do
que Mont Pèlerin e seu ideário.
Em termos, no entanto. Afinal, essa não recuperação dos investimentos produtivos deve ser
melhor explicada. A desregulamentação financeira, elemento fundamental do programa neoliberal,
desenvolveu muito mais condições para os investimentos especulativos do que para os produtivos. É
inegável que durante os anos 80 ocorreu uma grande ascensão dos mercados de câmbio internacionais.
E no atual quadro de desenvolvimento da economia mundial, com absoluto predomínio do capital
financeiro, predomínio que se expressa cada vez nas transações puramente especulativas, não parece
que ao capitalismo interesse, sobretudo, o investimento em capitais produtivos.
Se a medida do sucesso do neoliberalismo, nos limites de suas experiências européias, fosse a
diminuição significativa do peso da atuação governamental enquanto Estado de Bem-Estar – e essa era,
como é, uma meta muito cara à ideologia neoliberal – então se poderia dizer que ele fracassou. Ao
menos a proporção absoluta dos gastos do Estado nos países da OCDE aumentou durante os anos 80, de
mais ou menos 46% para 48% do PNB médio. E a explicação para isso deve ser encontrada no aumento
dos gastos sociais com o desemprego, que custaram fortunas ao Estado, e o aumento do número de
aposentados na população, que obrigou os governos da OCDE a gastar bilhões em pensões.
Com a recessão dos primeiros anos da década de 90, todos os índices econômicos tornaram-se
muito sombrios nos países da OCDE, onde, em meados dos 90, havia quase 40 milhões de
desempregados. E o fato aparentemente paradoxal é que, apesar dessa situação econômico-social, da
crise aguda que tomou conta daqueles países, não houve nenhuma reação de peso ao neoliberalismo
naquele período. Ao contrário, ao menos na Europa o neoliberalismo ganhou um novo alento no início
dos 90. Thatcher faz John Major como seu sucessor em 1992. Na Suécia, a social-democracia foi
derrotada por uma frente conservadora em 1991. O socialismo francês acumulou um grande desgaste
nas eleições de 1993. E na Itália, Berlusconi - uma espécie de Collor italiano -, chegou ao poder em
1994 à frente de uma coalizão nitidamente de direita. Na Alemanha, Kohl continuava no governo e na
Espanha a direita estava às portas de uma vitória.
Era uma onda avassaladora. Mesmo aqueles que num primeiro momento, no âmbito mesmo do
capitalismo, se mostravam contrários aos dogmas do neoliberalismo, num segundo momento, logo que
ascendiam ao poder, assumiam as bandeiras neoliberais, e um desses exemplos foi Bill Clinton. O
temário político, desde o final dos anos 70 até pelo menos meados dos anos 90 foi inteiramente
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dominado pela ideologia sistematizada em Mont Pèlerin, e isso apesar de os seus resultados, sob alguns
aspectos, não serem tão proveitosos como se imaginava e como se anunciava.
Sem dúvida, para que o neoliberalismo continuasse a dominar a agenda política, ocorreu a
contribuição decisiva da derrocada do socialismo na Europa oriental e o fim da URSS, entre 1989 e
1991, precisamente no instante em que a proposta neoliberal começava a dar sinais de esgotamento. Os
Partidos Comunistas, que sempre desempenharam papel importante na formulação de uma proposta
alternativa ao capitalismo e mesmo na construção de idéias reformistas da sociedade capitalista,
entraram em crise, e com eles, certamente, o movimento sindical, no qual sempre tiveram muita
influência.
Sem um movimento sindical forte, com uma direita bem estruturada e disposta a desqualificar e
derrotar os sindicatos, com uma assimilação, pelos media, do neoliberalismo como portador de idéias
renovadoras, a estrada continuava aberta à hegemonia neoliberal. A derrocada do socialismo real
fornecia novo ânimo à proposta neoliberal. Parecia, e havia alguma verdade nisso, que a vitória do
capitalismo sobre o socialismo era a vitória daquele capitalismo orientado por Reagan e Thatcher nos
anos 80. Houve uma corrida em direção ao capitalismo, e ao capitalismo sob hegemonia neoliberal,
muito distante de quaisquer propostas keynesianas, longe de qualquer proximidade com o Estado de
Bem-Estar. As lideranças que assumiram o poder nos ex-países socialistas eram os mais ortodoxos na
adoção das políticas neoliberais. Inegavelmente, o neoliberalismo alcançou um êxito tal que nem os seus
mais ardorosos defensores acreditavam. Era como se o mundo, a partir dali, só tivesse aquele caminho a
seguir.
O neoliberalismo na América Latina
Depois do mundo europeu desenvolvido, da Europa do leste, chega-se à América Latina, palco
atual da terceira onda neoliberal. Antes mesmo que essa onda chegasse em escala mais ampla ao
continente, como chegou, o Chile, sob a ditadura Pinochet, havia sido pioneiro, e pode ser tomado como
exemplar no que se refere ao desprezo que o neoliberalismo devota à democracia. O novo modelo foi
implantado sem quaisquer mediações democráticas, e tal experiência foi acompanhada de perto por
conselheiros ingleses: desregulação, desemprego massivo, repressão sindical, redistribuição de renda em
favor dos ricos, privatização de bens públicos. Tudo isso a partir de 1973, quando se dá o golpe de
Pinochet contra Salvador Allende.
A Bolívia foi o passo seguinte do neoliberalismo na América Latina, e o mesmo orientador da
experiência boliviana, Jeffrey Sachs, mais tarde foi conselheiro essencial na Polônia e Rússia pós-Muro.
O plano boliviano foi originalmente concebido para o general Hugo Banzer, mas este perdeu a eleição
de 1985 para Víctor Paz Estensoro, herdeiro de uma tradição populista radical, que chegou a participar
de modo decisivo das transformações sociais do início dos anos 50 naquele país.
Estenssoro, no entanto, assume entusiasmado o plano de Sachs, enfrenta os sindicatos, manda
prender seus dirigentes depois de uma greve geral contra um pacote econômico recessivo, e implanta a
política neoliberal sem qualquer vacilação. Era mais fácil que um "progressista” implantasse aquela
política do que um homem com tradição ditatorial como Banzer. Apesar dessas duas bem-sucedidas
experiências – ao menos bem-sucedidas se olhadas do ângulo das políticas neoliberais, nunca das
conseqüências sociais que elas provocaram –, o neoliberalismo ainda não havia chegado de forma
disseminada à América Latina até o final dos anos 80. Mas chegaria. E se estabeleceria de modo
simultâneo em vários países. A eleição de Carlos Salinas de Gortari, em 1988, marca a virada
continental na direção do neoliberalismo. Uma reforma constitucional chegou a admitir a venda das
fazendas comunais onde viviam mais de três milhões de famílias a empresas agrícolas. A maioria das
estatais é privatizada.
A eleição de Carlos Menen na Argentina, em 1989, tem as mesmas conseqüências: uma
privatização agressiva das estatais e o caminho da recessão econômica, com o aumento do desemprego e
deterioração das condições de vida da população. Na Venezuela, repete-se a experiência da Bolívia: um
ex-progressista e ex-presidente, Carlos Andrés Pérez, é eleito presidente em fevereiro de 1989 e impõe
um duro pacote econômico, que incluiu a demissão de 300 mil funcionários públicos e aumento de
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combustíveis. Enfrentou amplos e duros protestos, houve muitas mortes, e Pérez acabou submetido a
impeachment por corrupção em 1993 e condenado a dois anos e quatro meses de prisão,
No Peru, Alberto Fujimori vence as eleições em 1990, e inicia a adoção do neoliberalismo, que
incluiu a chamada flexibilização das relações de trabalho, inclusive com o fim da estabilidade no
emprego, que é uma ação coordenada do neoliberalismo, ao menos na América Latina, como se pode
ver. A esses países se acrescente o Brasil, com a vitória de Collor em 1989.
México, Argentina e Peru podem ser consideradas experiências vitoriosas do ponto de vista
neoliberal. A Venezuela, um fracasso. Não é simples promover o combate à inflação nos termos da
proposta neoliberal, como não é fácil adotar políticas de desregulamentação das relações de trabalho,
ocasionar desemprego, privatizar patrimônios inteiros de nações. Exige-se uma concentração muito
grande de força no poder executivo. Esta característica sempre foi muito forte no México, com o PRI
(Partido Revolucionário Institucional) constituindo-se praticamente num partido único. Nos casos
argentino e peruano, os governos tiveram que recorrer a legislações de emergência, autogolpes e
reformas nas constituições, embora não se possa exatamente igualar o autoritarismo de Menem e o de
Fujimori. Na Venezuela, as dificuldades para a execução da política neoliberal foram bem maiores, ao
menos na primeira fase - governo de Andrés Pérez -, provavelmente pela existência de uma situação
democrática mais contínua, bastante diferente da maioria dos países do continente.
A experiência boliviana talvez apresente alguma distinção. Os efeitos da hiperinflação eram tão
desastrosos para a maioria da população que as reações às políticas neoliberais não tiveram a
intensidade de outros países, embora não deixassem de ocorrer. A hiperinflação leva o povo a aceitar
quaisquer medidas, com quaisquer conseqüências, que leve o país à estabilidade monetária. Se a isso se
junta o fato de que as derrotas das ditaduras na América Latina, recentemente, não implicaram, com a
adoção de regimes democráticos, melhorias nas condições de vida da população e que isso gerou um
evidente desalento em relação à atividade política, estava gerado um quadro favorável à implantação de
políticas neoliberais no continente.
A experiência brasileira
Ao Brasil, o neoliberalismo chega mais tarde, dando seus primeiros sinais, no plano político, na
segunda metade do governo Sarney, depois da saída de Dílson Funaro e a chegada de Bresser Pereira e
sobretudo de Maílson da Nóbrega ao comando da economia. Só ganha consistência, no entanto, no
plano político, com a eleição de Fernando Collor de Mello em 1989. Collor adotou desinibidamente o
discurso neoliberal, sendo, no entanto, incapaz de construir um consenso político sólido entre as classes
dominantes, incapaz de construir uma nova hegemonia, fundada no valor supremo do mercado, da
iniciativa privada, em oposição a um papel mais destacado do Estado em vários planos, inclusive no
econômico, defendido até aquele momento mesmo pelas classes dominantes, já que o Estado exercera
função particularmente importante no processo conhecido como substituição de importações.
Dito de outra forma, o Estado brasileiro fora, até ali, imprescindível ao processo de acumulação
capitalista, sendo assim um fator essencial na construção do Brasil industrializado atual, construção
iniciada no final dos anos 30, intensificada nos anos 50 e início dos 60, e cuja capacidade ociosa foi
aproveitada pela ditadura militar, esta também tendo trabalhado no sentido de uma modernização
conservadora do Estado.
A chegada relativamente tardia do neoliberalismo ao Brasil pode ser explicada primeiro pela
existência de uma sociedade civil articulada constituída na fase final da ditadura, e aqui a ênfase se
concentra nas parcelas vinculadas às classes dominadas. Se é verdade que as classes populares não
mantiveram o mesmo ritmo de mobilização na Nova República, mesmo no nível de luta em que se
encontravam constituíam-se num obstáculo para a adoção rápida das políticas neoliberais. Afinal,
políticas neoliberais implicam sempre retirada de direitos da maioria da população. A par disso, há que
se considerar a conturbação do processo político da transição brasileira, decorrente, naquele momento
específico, da morte de Tancredo Neves e da assunção de José Sarney à presidência da República.
Não se sabe – e seria arriscado fazer quaisquer conjecturas – o que seria um governo sob a
direção de Tancredo Neves. É inegável, no entanto, que ele estaria revestido de muito mais autoridade
22

política do que Sarney. Este, salvo o momento do Plano Cruzado, não demonstrou ter à mão um
programa claro a ser executado, e mesmo que houvesse já algumas formulações neoliberais na reta final
de seu governo, não conseguiu organizar um consenso sólido para aplicá-las. O neoliberalismo não
mostrara ainda um personagem político capaz de expressá-lo com força no Brasil.
Uma transição por continuidade da ditadura para a democracia, a continuidade de políticas
sociais excludentes, a não-melhoria das condições de vida da população, e o conseqüente desencanto
com a política conformam um quadro político-cultural extremamente propício a líderes como Collor,
que se apresenta como o apolítico, o outsider, embora, como se sabe, não o fosse. Se a isso se acrescenta
o fato de que os partidos políticos, entendidos como canais de intermediação entre a sociedade e o
Estado estão fragilizados como decorrência, entre outros aspectos, do descrédito da população, então o
cenário para um personagem à Collor é bastante confortável, ao menos se concentramos a análise no
território da política.
Mais propício se torna se ocorre a lembrança de que a eleição dele se dá em 1989, um ano
emblemático, uma espécie de contraponto termidoriano de 1968, quando ocorre a queda do Muro de
Berlim, com toda a amplitude simbólica disso. Era a derrota não só de uma perspectiva política centrada
no assalto ao poder – numa remissão ao assalto ao Palácio de Inverno da Revolução Bolchevique –
como de toda uma proposta econômica fundada no autoritarismo de Estado, um socialismo de natureza
autoritária, onde o Estado era tudo, a sociedade, nada.
Era a derrota de uma concepção de Estado e de sociedade. De uma idéia de partido. E tratava-se
de um momento em que o capitalismo deixava praticamente de ter, a partir dali, um contraponto global,
um sistema com o qual se confrontar, com o qual pudesse a humanidade estabelecer comparações.
Embora a URSS só vá sofrer o golpe final em 1991, a partir daquele ano estava clara a decadência de
todo um modelo. Restava, agora, uma única grande potência - os EUA. E o neoliberalismo, agora mais
do que nunca, tinha todas as possibilidades de expansão.
É a eleição de Collor que põe o neoliberalismo na ordem do dia. Ele ganhara prestígio como
governador e depois como candidato à base do combate aos marajás. Estes, no entendimento comum,
diziam respeito aos funcionários que ganhavam salários milionários, e isso sensibilizava a população.
No entanto, no decorrer da campanha e depois no próprio governo tornou-se senso comum vincular
funcionalismo a marajá, identificar o funcionalismo público como um mal a ser combatido, o que irá
continuar no governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1994. Pode-se afirmar que o governo
Collor foi, sobretudo, o que tornou mais disseminado o discurso neoliberal , mas que não teve tempo
para um programa mais ousado. Collor demite funcionários, extingue algumas autarquias, fundações e
empresas públicas e anuncia providências para abrir a economia nacional à competição externa –
providência emblemática de qualquer governo neoliberal –, facilitando a entrada de mercadorias e
capitais estrangeiros no país.
Collor não conseguiu cimentar, desde o início de seu governo, um consenso político sólido entre
os dominantes. Não conseguiu unir as diversas frações "dos de cima", nem unir, inclusive, as forças
políticas conservadoras tradicionais. O desfecho da crise política decorrente da entrevista do irmão dele,
Pedro Collor de Mello - o impeachment - pode ser explicado por uma conjunção de fatores, sendo
difícil, portanto, tentar encontrar uma explicação que se concentre em apenas um deles.
São indiscutíveis os efeitos positivos do impeachment de Collor para a vida política brasileira.
Evidenciou-se, naquele caso, a possibilidade de as instituições democráticas, em cima da lei,
promoverem transformações sem que houvesse qualquer movimentação militar. Desenvolve-se uma
nova noção de exercício da política, sob uma nova ética – ao menos redescobre-se o discurso da ética na
política, o que não quer dizer obviamente que ele venha a ser aplicado amplamente.
É certo, no entanto, que tal desfecho dificilmente se daria acaso ele tivesse construído uma nova
hegemonia sob um programa neoliberal, acaso tivesse unido em torno de si, pela força de uma atividade
política congregadora, a parte majoritária das classes dominantes brasileiras, através de seus tradicionais
representantes do mundo político. É essa incapacidade política, sobretudo, que o leva ao impeachment.
A corrupção pura e simplesmente nunca foi, no caso brasileiro, necessariamente, um elemento definidor
da queda de políticos do poder.
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Firmou-se uma espécie de consenso de que a queda de Collor deveu-se às ruas, as manifestações
que se espalharam por todo o Brasil, conjugada com a atuação da imprensa. O impeachment de Collor,
nessa leitura, representou essencialmente uma vitória da sociedade civil. Isso pode ser visto como
verdadeiro, mas desde que se entenda a sociedade civil como o amplo território dos aparelhos privados
de hegemonia, aí incluídas desde as entidades estudantis e sindicais-operárias até as empresariais.
Houve uma convergência, que uniu setores sociais os mais diferentes, classes sociais diversas, a
partir do momento em que a CPI do PC chegou ao ponto de não-retorno. A rigor, novamente prevaleceu
o entendimento – e reuniu-se forças para isso – de que era melhor promover um acordo entre os
dominantes para tirar o presidente da República do cargo do que vê-lo eventualmente derrubado de
outra maneira e com outras conseqüências. E nesse caso, se se toma o Parlamento como parte da
estrutura de Estado, não é razoável aceitar que tenha sido apenas a sociedade civil o fator da queda dele.
Claro que sem a mobilização de amplos setores sociais, particularmente dos estudantes que
ganharam as ruas do país, o Congresso Nacional poderia encontrar mecanismos de conciliação que
garantissem a continuidade de Collor no poder. Mas, a partir do momento em que se compreendeu que a
legitimidade dele estava abalada, com a entrevista do motorista Eriberto França, as classes dominantes
descartaram-no e o processo se acelerou até chegar ao impeachment, não sem antes haver um acerto
sobre a natureza do governo que se seguiria a ele, o de Itamar Franco. Outra vez, uma transição por
continuidade. As classes dominadas não conseguiram desenvolver uma política de organização e
mobilização, que tirasse do episódio Collor resultados efetivos tanto em termos de melhoria de
condições de vida quanto em termos de espaço político.
O governo Itamar Franco é a ante-sala do governo Fernando Henrique Cardoso, e se é verdade
que não se desvia da rota neoliberal na essência, também não é um governo que se caracterize pela
insistência no discurso neoliberal. Seria mais correto dizer que até o momento em que Fernando
Henrique assume o Ministério da Fazenda, havia uma disputa sobre qual linha seguir, não estando clara,
até ali, que a hegemonia seria do neoliberalismo. Será o governo seguinte, de Fernando Henrique, a
partir de 1995, que dará seqüência, e com muito mais consistência e competência, ao projeto neoliberal
iniciado por Collor. É bastante plausível supor que pelo menos uma parte da imagem positiva de
Fernando Henrique Cardoso como candidato, sobretudo a partir da implementação do Plano Real, tenha
sido construída durante o governo Itamar Franco, na condição de ministro da Fazenda. Embora a
imagem dele se construa, naturalmente, antes do Real, não é possível pensar a eleição de Fernando
Henrique Cardoso sem o plano.
Não se deve, porém, imaginar o Plano Real deslocado do quadro mais geral de desenvolvimento
das estratégias do capitalismo internacional para a implementação da política neoliberal em escala
mundial e especificamente na América Latina. A reunião do Institute for International Economics
realizada entre os dias 14 e 16 de janeiro de 1993, em Washington, na qual esteve presente o futuro
ministro da Administração do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, Luís Carlos Bresser
Pereira constitui um marco importante de adoção do neoliberalismo na América Latina. Executivos de
governo, de bancos e de empresas privadas, lado a lado com acadêmicos, discutiram com representantes
de 11 países da Ásia, África e América Latina as circunstâncias mais favoráveis e as regras de ação que
poderiam ajudar um technopol a obter o apoio político que lhe permitisse levar a cabo com sucesso o
programa de estabilização e reforma econômica previsto pelo chamado Consenso de Washington, um
plano único de ajustamento das economias periféricas, chancelado pelo FMI e pelo BIRD em mais de
sessenta países de todo o mundo e elaborado nos EUA em 1989 pelo mesmo Institute for Intemational
Economics, além de contar com o patrocínio do Banco Mundial e do governo dos EUA.
O Consenso de Washington, basicamente, consiste na aplicação da política neoliberal para a
América Latina. E pode ser resumido em três diretrizes básicas: a estabilização da economia,
entendida como a adoção de uma rígida política fiscal, com demissões e cortes de salários dos
funcionários públicos, flexibilização das relações de trabalho, corte das contribuições sociais, reforma
da previdência social, retirada generalizada de direitos); a desoneração fiscal do capital para que ele
pudesse aumentar sua competitividade e isso significava desoneração fiscal, outra vez precarização
das relações de trabalho, diminuição da carga social com os trabalhadores, diminuição de salários e por
fim o desmonte de todo o modelo anterior da América Latina, de substituição de importações, o
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que implicava a realização de "reformas estruturais", como desregulação dos mercados (o financeiro e o
do trabalho), privatização (de preferência selvagem), abertura comercial completa, garantia do direito de
propriedade, sobretudo quanto à propriedade intelectual.
Não basta que se lembre a linha geral adotada pelo Consenso de Washington, hoje de extrema
visibilidade em toda a América Latina, e de graves conseqüências. Importante dizer que o grupo que
deteve o controle da área econômico-financeira do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, a
par de ser muito bem articulado com as agências financeiras internacionais, inclusive com o Banco
Mundial – Pedro Malan era diretor-executivo do Banco Mundial quando ocorreu a reunião denominada
Consenso de Washington – vinculou-se diretamente ao grupo de economistas que formulou o chamado
Consenso de Washington.
Esse grupo organizou-se em torno do Departamento de Economia da PUC/Rio e de seu curso de
pós-graduação, cujos pioneiros foram Edmar Bacha e Francisco Lopes e do qual participaram Pedro
Malan, Gustavo Franco, Pérsio Arida, André Lara Resende, Edward Amadeo e Winston Fritsch. Na
reunião do Consenso de Washington, o diagnóstico sobre o Brasil foi apresentado por Eliana Cardoso,
que foi secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda no começo do primeiro governo
de Fernando Henrique Cardoso e que era, no segundo semestre de 1998, assessora especial do Banco
Mundial para a América Latina e Caribe, e por Daniel Dantas, banqueiro e, em 1998, principal acionista
do Banco Opportunity, um dos que mais fizeram negócios na privatização de estatais em articulação
com grupos estrangeiros durante o primeiro governo de FHC, e que tinha como sócio Pérsio Arida.
Voltemos à reunião de janeiro de 1993, do Institute for International Economics. O termo
technopol quer exprimir personalidades de boa capacidade técnica, capazes de acrescentar à sua
capacidade de manejar as receitas econômicas próprias ao capitalismo neoliberal também uma boa dose
de competência política, suficiente para levar à frente aquilo que havia sido definido pelo Consenso de
Washington. O FMI e o BIRD manifestaram preocupações, logo após a reunião do Consenso de
Washington, com a questão do poder político, ou seja, com a necessidade de os países periféricos terem
no comando político pessoas afinadas com aquele consenso. É nesse contexto que devem ser entendidos
a elaboração do Plano Real e a própria candidatura de Fernando Henrique Cardoso
Sabiam os technopols do Consenso de Washington, como os formuladores do Plano Real, que as
modificações econômicas decorrentes de qualquer plano de estabilização teriam pouca eficácia se não
houvesse a perspectiva de um mesmo poder político por um período prolongado de tempo.
Fernando Henrique decidira ser, com essa política, o condottiere da burguesia brasileira, um condottiere
que a faria cumprir o seu destino histórico de sócia-menor e dependente do capitalismo internacional, ao
qual ela se associou de maneira sólida desde pelo menos meados da década de 50, destino histórico
agora cumprido no quadro da revolução tecnológica em andamento e da globalização financeira. Por
essa visão, Fernando Henrique Cardoso assumiu inteiramente a estratégia de ajustamento do FMI e do
Banco Mundial, e decidiu desenvolver essa política numa aliança de centro-direita, repetindo a coalizão
em que se tem sustentado o poder conservador no Brasil durante as últimas décadas. Essa inclinação
Fernando Henrique Cardoso já manifestara quando de uma reorganização do ministério Collor, em
1991, quando só foi impedido de integrar tal ministério por oposição de pessoas de seu próprio partido,
entre os quais Mário Covas.
Ao vencer as eleições de 1994, Fernando Henrique Cardoso dá início no país a um projeto
político-ideológico muito mais consistente, encarnando com muito rigor e vigor a proposta neoliberal,
procurando, desde a campanha, conformar uma ampla aliança política que lhe desse condições não só de
vencer, e venceu, como também de, com tal aliança, que implicou da parte dele um claro deslocamento
à direita do espectro político, construir uma nova hegemonia - nova no sentido de que tal hegemonia se
faria sob os pressupostos ortodoxos do neoliberalismo. Ele conseguiu unir, ou expressar no plano
político tal unidade, tanto a poderosa burguesia paulista como as oligarquias do Norte-Nordeste, a par
de ter colocado ao seu lado, nesse projeto, uma parcela representativa da intelectualidade brasileira, boa
parte da qual até ali considerada de esquerda, ou progressista, se o termo esquerda, neste caso, não
contribuir para esclarecer.
O grupo hegemônico comandado por FHC perseguia a estabilidade como um fim em si mesmo e
pagaria qualquer preço para defendê-la. Foi graças à estabilidade da moeda que se conseguiu um dos
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mais impressionantes consensos político-sociais que o Brasil experimentou - o que quer dizer, ao menos
no primeiro mandato, uma hegemonia serena e segura, sem confrontações que a abalassem. O Plano
Real, ao conseguir a estabilidade da moeda - em bases que mais tarde se revelarão frágeis -, ao jogar a
inflação mensal para índices muito baixos, raramente vistos na história do Brasil, assegurou ao governo
Fernando Henrique Cardoso um grande apoio popular no seu primeiro mandato.
Desde o seu início, no entanto, desde a campanha de 1994, o Plano Real foi visto pela população
como mais do que um simples instrumento de combate à inflação, embora só isso já a deixasse muito
satisfeita. Era visto como um plano abrangente, de natureza nacional, voltado para os interesses do país,
e essa característica - esse tipo de compreensão que ele alcançou junto às classes populares - foi
essencial para a vitória de Fernando Henrique Cardoso. A estabilidade da moeda não é vista apenas em
si, mas como algo mais amplo, como um projeto nacional.
Esse quadro de aceitação popular, que ainda persistiria durante boa parte do primeiro governo
Fernando Henrique – lembrar sempre que o Plano Real começou a ser implementado durante o governo
Itamar Franco, quando Fernando Henrique era o ministro da Fazenda –, naturalmente dificultou a
apreensão dos problemas enfrentados pelo próprio plano e facilitou em muito a execução do projeto
neoliberal do governo. Tal execução envolveu, na primeira gestão, tanto as chamadas reformas políticas,
das quais a mais importante para o bloco hegemônico, e quase exclusiva, era a reeleição, quanto aquelas
que diziam respeito à sistemática retirada de direitos do mundo do trabalho, que tiveram andamento no
mandato 1995-1999, com destaque para as reformas administrativa e da Previdência. A isso se
acrescentaria o processo acelerado e grandioso de privatizações do parque produtivo estatal, envolvendo
desde estatais como a Vale do Rio Doce, que gerou um grande movimento nacional contrário, como o
grande parque estatal das telecomunicações. Para facilitar o processo de privatizações, a Constituição
foi alterada no capítulo da ordem Econômica.
O desemprego crescente, a diminuição da quantidade e da qualidade dos serviços prestados pelo
Estado, particularmente nas áreas de saúde e educação, o retorno de doenças antes erradicadas, a
impunidade face à violência, envolvendo inclusive a não-apuração de massacres contra os sem-terra, a
morte em série de centenas de pessoas em hospitais públicos ou conveniados, a falta de uma agenda
social por parte do governo tudo isso foi relativizado ou obscurecido pelo clima de celebração, áulico,
construído em todo o país, e construído, claro, com a colaboração interessada, engajada da imprensa.
Para além das últimas crises financeiras internacionais - a de outubro de 1997 e a do segundo
semestre de 1998 -, que tiveram impactos negativos muito fortes sobre o País, o desempenho econômico
brasileiro, apesar da estabilidade da moeda, foi medíocre se a comparação for feita com os países
latino-americanos e caribenhos. Num total de 29 países, com 3% de crescimento do PIB em 1996, o
Brasil ficou num modesto 18º lugar. Num outro ranking, de 23 países, quando o assunto é inflação,
alcança a 13ª posição, com uma taxa de 10,6%. A Argentina ficou em primeiro lugar com apenas 0,4%
de inflação em 1996.
É certo que as marcas da transição por continuidade permanecem vivas. Não só a da específica
transição da ditadura para a Nova República, mas as marcas de uma história marcada pela permanente
acomodação - o que não implica a inexistência de contradições entre as classes dominantes. A
inexistência de rupturas significativas nos momentos históricos decisivos, naqueles momentos em que
as classes dominadas estão em processo de organização e mobilização, é a base para que os governantes,
ao longo da história, consigam exercer governos marcados pela autoritarismo, como no caso de
Fernando Henrique Cardoso, mesmo que sob uma situação formalmente democrática. Nunca houve
deslocamentos importantes nas posições das classes sociais no Brasil, ao menos no sentido de as classes
dominantes serem deslocadas em favor das classes subalternas. Para isso, seriam necessárias rupturas,
que não ocorreram. Os movimentos democráticos, como aquele que determinou o fim da ditadura,
nunca conseguiram - em outras palavras, não tiveram força - para garantir as rupturas.
O neoliberalismo à brasileira, sintetizado no Plano Real, que significou fortalecimento da moeda e
queda da inflação, conquistas importantes, implicou também aumento do desemprego, destruição da
capacidade de intervenção do Estado na economia por conta da privatização selvagem das empresas
estatais, enfraquecimento do Estado no que se refere à prestação dos serviços essenciais pelo criminoso
processo de terceirização na perspectiva de adoção do chamado Estado mínimo, ataque ao sindicalismo
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e ao movimento popular, tendo como marco a repressão à greve dos trabalhadores da Petrobrás em
1995.

O PROCESSO CONSTITUINTE
Algumas considerações teóricas
O Estado pode ser pensado, sob o capitalismo, como uma noção geral, mas não é possível,
obviamente, imaginar que esse Estado se configure de modo uniforme em todos os países, muito ao
contrário. Cada país apresenta uma conformação de Estado, e isso depende essencialmente da
correlação de forças existente na sociedade da qual se trate, de que modo o Estado é permeado - e
influenciado - não só pelas contradições entre as classes e frações de classe dominantes como também
pelas contradições decorrentes da relação entre as classes dominadas e o próprio Estado.
Em cada país ocorre um determinado e específico tipo de luta pela hegemonia na sociedade. O
Parlamento expressa, de modo bastante aproximado, o estágio em que se encontra cada sociedade
quanto às forças políticas e quanto à natureza do bloco hegemônico. Sendo parte do Estado,
constituindo-o, às vezes governando - sob o parlamentarismo -, o Parlamento tem mais sensibilidade,
pela sua necessária pluralidade, às contradições da sociedade, permeado que é diariamente por elas.
As constituições modernas são essencialmente uma invenção burguesa. Elas nascem para
opor-se ao abuso e arbítrio da autoridade. Tais constituições conformam juridicamente o Estado
liberal-democrático moderno, que nasce da erosão do poder absoluto do rei, minado pela ascensão de
uma burguesia revolucionária, que requeria uma outra ordem, mais apta ao atendimento de seus
interesses, incompatíveis com o quadro político dominante então. Elas surgem no quadro de um
processo de limitação e fragmentação do poder absoluto do rei. Ainda sob o feudalismo, a Magna Carta
é imposta ao rei, na Inglaterra. Consagrava-se ali o princípio da legitimidade da resistência ao arbítrio.
O discurso das constituições é o de que elas existem para proteger todo ser humano, mesmo o indivíduo
mais hediondo, contra o abuso do poder. Em princípio, é um instrumento de defesa dos governados
contra os governantes.
O constitucionalismo moderno consagra legalmente um sistema de controle do poder, mesmo
que na maioria das vezes tal sistema seja apenas formal. É isso – a exigência de um sistema de controle
do poder – que explica que no momento decisivo de abolição do antigo regime, os revolucionários
franceses definiram que toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, nem a
separação dos poderes determinada, não tem constituição. O discurso inaugural das constituições tinha
um sentido universal, destinado a contemplar a todos e ao estabelecimento de um Estado que estivesse
subordinado a uma lei geral e que tal lei geral levasse em consideração alguns direitos fundamentais do
ser humano, considerados invioláveis.
Desde as suas fases iniciais, no entanto, o constitucionalismo moderno esteve longe de ser
democrático, até porque o liberalismo, que o inspira, não era democrático em sua essência. A
Declaração de Independência dos EUA e a Declaração dos Direitos do Homem da França, documentos
do final do século XVIII, proclamaram a igualdade dos homens, sem que houvesse, no entanto, qualquer
conseqüência real. Os direitos proclamados na fase inicial do constitucionalismo moderno, atendendo
aos interesses da burguesia emergente, foram sendo conquistados pelo restante da sociedade. Eram, em
sua fase inicial, parte de um discurso legitimador do nascente poder burguês, discurso que contemplava
o interesse universal para afirmar o interesse particular.
Quando se fala que as constituições modernas são uma invenção burguesa, não se está
pretendendo apenas adjetivar. Quando se firma a nova ordem constitucional do capitalismo – pode-se
situar isso entre o final do século XVII, com o Bill of Rights, de 1689, até o final do século XVIII, com
as constituições americana e francesa (1787 e 1791, respectivamente) –, o poder político é assumido
pela burguesia. A força do proletariado nascente, expressa em tantas e impressionantes rebeliões do
século XIX, como a Revolução de 1848 e a Comuna de Paris de 1871, não foi suficiente para inverter o
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quadro a seu favor. Mas essa invenção burguesa é depois, sob vários aspectos, positivamente apropriada
pelos classes dominadas, em variadas circunstâncias históricas, para a defesa de seus direitos, já contra a
burguesia. E esses direitos são ampliados, ou ganham efetividade, sobretudo pela presença ativa das
classes exploradas.
As constituições têm, entre outras funções, a de ser constitutiva e legitimadora de um novo
Estado. E, além disso, são também instrumentos de legitimação de um novo titular do poder político.
Isso é facilmente observável fora dos limites dos países de tradição constitucional mais sólida, como os
EUA e as nações européias. Nas nações periféricas da Ásia, África e América Latina são muito comuns
as seguidas mudanças de constituição, sempre com o objetivo de conferir legitimidade aos novos
ocupantes do poder, na maioria esmagadora dos casos como decorrência de golpes de Estado. Ou seja,
há rompimentos da ordem democrática, de direitos consagrados historicamente, em geral rompimentos
amparados em constituições feitas de acordo com a nova lógica do poder autoritário.
As transformações revolucionárias também implicam novas constituições, e nesses casos,
questionam os modelos liberais-democráticos de constituição, não só porque eventualmente oponham-se
ao princípio da propriedade tal e qual ele é definido sob o capitalismo, como também porque, em muitas
casos, passe a vigorar um outro modelo político, às vezes com base no partido único e com outras
formas de legitimação do poder, experiências que, em muitos casos, redundaram também em
autoritarismo.
Há vários tipos de Estados constitucionais na atualidade: os alinhados entre os conhecidos como
de "democracia clássica", inspirados nos princípios da democracia liberal-burguesa, as dos Estados
socialistas (várias das quais desapareceram depois de 1989), as dos Estados autoritários e, finalmente, as
dos Estados de independência recente. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma nova série de
Constituições baseou-se no conceito liberal-democrático-burguês de Estado. Houve a preocupação em
ampliar as garantias sociais e as autonomias territoriais. Como exemplos dessa fase, cabe lembrar as
Constituições francesa de 1946, a italiana de 1947 e a alemã de 1949. A Constituição gaullista de 1958
procurava conciliar parlamentarismo com presidencialismo, com o fortalecimento deste em detrimento
daquele ou, dito de forma mais clara, com o robustecimento do Executivo. As Constituições dos países
socialistas, desde a da URSS, a partir de 1918 até as dos países do Leste Europeu, claro, se opunham
claramente aos princípios das Cartas liberais.
Breves apontamentos sobre as Constituições brasileiras
A primeira Constituição (outorgada) do Brasil (1824)
O início da história constitucional brasileira é decorrente da Independência do Brasil,
independência que se dá no quadro de luta pela hegemonia do mundo capitalista, expressa, naquele
momento, por um conflito entre a Inglaterra e a França, que obrigou a Corte Portuguesa a se refugiar no
Brasil, fugindo de Napoleão depois de optar pelos ingleses. Tal presença dá impulso a uma fase de
desenvolvimento econômico e cultural e abre caminho para a Independência, que se faz pacificamente,
sem que isso eliminasse as contradições entre a classe dominante colonial e a da Metrópole. É feita sem
que se altere qualquer aspecto da escravidão. (SODRÉ, 1964, p. 159-201). A história das "transições por
cima" se inicia com a Independência.
Antes mesmo da Independência, D. Pedro, quando ainda príncipe regente, em junho de 1822,
convocou uma Assembléia Constituinte. Eleitores de primeiro grau, das freguesias, escolheriam os
eleitores de segundo grau, os quais elegeriam os deputados. Elegeram-se 100 representantes, e Minas
tinha a maior bancada, com 20 deputados. Bahia e Pernambuco vinham em seguida, com 13 cada um.
São Paulo, com 9. Ceará e Rio de Janeiro, com 8 cada. Alagoas e Paraíba, 5. Maranhão, 4. Pará e Rio
Grande do Sul, 3. Goiás e Cisplatina, 2. Piauí, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso e
Santa Catarina, 1. Entre eles reconheciam-se 26 bacharéis e 22 magistrados, 19 padres e 7 militares,
alguns funcionários públicos, médicos e outros vagamente designados de proprietários.
Os trabalhos da Constituinte, no entanto, só se iniciaram quase um ano depois, exatamente no dia
3 de maio de 1823. Houve uma espécie de preparação de terreno para que a Constituinte se instalasse:
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impôs-se uma rígida censura à imprensa, encheram-se as prisões com antigos aliados, outros tantos
foram forçados a emigrar. Essa política repressiva só foi possível devido à pequena participação popular
nos movimentos pela independência. E isso limitava o jogo político aos limites das elites representantes
das camadas dominantes, unânimes em impedir a outros grupos sociais qualquer tipo de participação e
representação. O Brasil tinha então pouco mais de 4 milhões de habitantes, dos quais aproximadamente
um terço era constituído de escravos. Contava com 19 unidades político-administrativas, com 213 vilas
e 12 cidades.
A Constituinte admitia representações de cidadãos, através de deputados, assinados pelos
autores, e que poderiam se transformar em propostas. Era um ensaio de participação popular. Apesar de
um quadro fundamentalmente favorável ao poder imperial, D. Pedro não concordou com os termos do
projeto de Constituição elaborado pelos parlamentares, especialmente porque estabelecia que o veto do
imperador era apenas suspensivo, e no dia 12 de novembro de 1823, por decreto, dissolveu a
Constituinte. Como se vê, teve vida efêmera a primeira Constituinte brasileira. E a primeira
Constituição, assim, seria um ato de vontade do Príncipe - melhor, do imperador D. Pedro I.
A Constituição outorgada de 23 de março de 1824 foi uma vitória do Executivo sobre o
Legislativo. O Poder Moderador, exclusivo do imperador, dava a este o direito de dissolver a Câmara,
de empregar a força armada de mar e terra quando achasse conveniente, outorgava-lhe a escolha dos
senadores a partir de uma lista tríplice, a livre nomeação de ministros, a sanção e veto dos atos do poder
legislativo, a formação do Conselho de Estado e a nomeação de juízes. O imperador é considerado
inviolável e sagrado e não está, portanto, sujeito a responsabilidade alguma. A história brasileira de
concentração de poderes nas mãos do Executivo vem de longe, como se pode ver. A primeira
Constituição brasileira não fala em escravos.
Os senadores são vitalícios, e escolhidos em lista tríplice pelos que tinham direito a voto para
que o imperador fizesse a opção final. A nova Carta excluía dos direitos políticos as classes
trabalhadoras, os escravos, os criados de servir e todos os que não tivessem renda líquida anual
correspondente a 100 mil réis por bens de raiz. E só poderiam ser eleitos deputados e senadores aqueles
que tivessem uma renda líquida anual igual ou superior a 400 mil réis e 800 mil réis, respectivamente, e
desde que professassem a religião católica, estabelecida na Constituição como a religião do Império. A
exclusão brasileira também vem de longe.
A Carta anuncia que o Brasil é "Nação livre e independente" como anuncia liberdade de
pensamento e de imprensa, descarta a censura e impõe o sigilo da correspondência, pitadas de
liberalismo num quadro essencialmente autoritário. Abole as corporações de oficio, seus juízes,
escrivãos e mestres tentando acabar com os costumes feudais remanescentes. Curioso estabelecer o fim
das corporações e manter a escravidão. Legalmente, estabelece que estão proibidos os açoites, a tortura,
a marca de ferro quente e todas as penas cruéis. Vem de longe a distância entre a lei e os costumes no
Brasil.
Naturalmente, garante o direito de propriedade em toda a sua plenitude. E foi esta a mais
duradoura Constituição do Brasil: vigorou por 65 anos. A mais importante emenda à Constituição data
de 1834, pela qual se concedia autonomia relativa às províncias, dando-lhes o direito de ter legislativos
próprios, atendendo a reivindicação de uma luta de setores liberais por uma estrutura mais federativa. O
Ato Adicional de 1834 foi, no entanto, mais uma composição. Afinal, a presidência das províncias
ficava com o governo geral, assim como a parte maior e essencial das rendas.
A primeira Constituição republicana (1891)
A Constituinte de 1890 vai se deparar com outro Brasil, bastante distinto do de 1822. É um
Brasil com mais de 14 milhões de habitantes, uma sociedade menos rígida, que conta com setores
médios expressivos. A economia tende à diversificação. A produção cafeeira continua a ser a base
principal da economia brasileira, mas as décadas seguintes vão assistir a uma diversificação econômica
bastante significativa e ao início do processo de industrialização, facilitado pelo fim da escravidão e o
estabelecimento do trabalho assalariado, embora só se possa falar em país industrial, pensada a indústria
como o pólo dinâmico da economia, depois dos anos 30.
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O Império termina, de fato, quando a princesa Isabel assina o ato de libertação dos escravos, no
dia 13 de maio de 1888. Sabe-se, mas não é demais insistir, que o gesto da princesa está longe de ser um
ato meramente benevolente, decorrente de um espírito altruísta. Ela o fazia porque pressionada por uma
luta secular, ora surda, ora aberta, ora pacífica, ora sangrenta, plena de heróis, alguns conhecidos,
milhares anônimos. E, com isso, a monarquia tentava manter-se ainda no poder. E calculava mal,
porque, ao fazer isso, de um lado, não atraía os setores das classes médias descontentes e
irremediavelmente propensos à República, e de outro, afastava os latifundiários fluminenses e paulistas,
todos escravistas de quatro costados.
A monarquia vinha sendo minada a algum tempo. Enfrentou, nas duas décadas anteriores, duas
crises significativas - a religiosa e a militar. A primeira, quando, tendo que optar entre a Maçonaria e a
Igreja Católica, preferiu a primeira. A segunda, quando pretendeu reprimir manifestações do Exército a
favor do abolicionismo e quando quis confinar os militares aos quartéis. Principalmente a segunda teve
conseqüências sérias, culminando com a proclamação da República.
O Exército brasileiro, com a Guerra do Paraguai, modernizara-se, ganhara força e tomara gosto
pela política. Cresceu nele o espírito republicano e os pendores abolicionistas, especialmente porque
muitos libertos e escravos integraram as forças militares naquela guerra. E a monarquia não gostou
disso. E reprimiu o quanto pôde, mas pôde pouco. Os militares expressavam as contradições de uma
sociedade que, para desenvolver-se, precisava necessariamente superar a escravidão, isso para além da
própria desumanidade e anacronismo daquela relação de produção. O imperialismo inglês, hegemônico
àquela altura, também se satisfazia com a solução. O escravismo não combinava com capitalismo. Se já
fora útil em outro momento histórico do ponto de vista desse modo de produção, não o era mais.
Aqui, como em outros momentos da história brasileira, se produzirá uma transição sem grandes
traumas. Os republicanos mais radicais, representados por Silva Jardim, defendiam um movimento
armado, popular, que derrubasse as instituições monárquicas e produzisse modificações sociais
profundas no país. A ala moderada liderada, entre outros, por Quintino Bocaiúva, pretendia uma
passagem pacífica da monarquia à república. Os positivistas chegaram a enviar um apelo ao imperador
para que ele mesmo proclamasse a República. Mudar sim, mas garantir que não houvesse mudanças tão
significativas, que implicassem em concessões às classes dominadas – este o espírito básico dos
moderados, que acabaram conseguindo impor as suas teses. A proclamação da República, em 15 de
novembro de 1889, foi um golpe militar brando. Não houve sequer resistência quando Deodoro da
Fonseca chegou com seus homens ao Ministério da Guerra, onde se haviam refugiado os monarquistas.
Dois dias depois, em paz, a família real embarcava para o exílio.
No mesmo dia 15 de novembro de 1889, o primeiro decreto do novo regime estabelecia a
federação, cuidando-se, no entanto, de deixar as armas nas mãos do governo central. A chamada força
pública não ficaria sob a responsabilidade dos Estados. No dia 3 de dezembro, criou-se um grupo
especial para elaborar o anteprojeto da nova Constituição, entregue no dia 24 de maio do ano seguinte.
Inspirava-se no modelo americano, com fortes traços presidencialistas e federalistas. Deodoro da
Fonseca relutava em convocar a Constituinte, apoiado por vários de seus ministros, que preferiam um
governo fortemente centralizador. Mas acaba cedendo às pressões, inclusive de setores dominantes,
especialmente da burguesia cafeeira, que temiam o perigo da continuidade de um regime militar e
ditatorial. Em 22 de, junho de 1890, Deodoro convoca as eleições para a Constituinte, marcadas para 15
de setembro, cujos parlamentares deveriam "julgar" a Constituição que a comissão nomeada por ele
havia elaborado, e que entraria em vigor imediatamente, pois assim determinava o mesmo decreto que
convocara a Constituinte.
O governo Deodoro desenvolveu toda sorte de manobras para eleger representantes que
garantissem apoio à Constituição que ele havia mandado elaborar, mas não foi totalmente
bem-sucedido. Instalada no dia 15 de novembro de 1890, a Constituinte contava com 205 deputados e
63 senadores. A maior bancada, como em 1822, era a de Minas, com 37 representantes. São Paulo e
Bahia tinham 22 representantes cada. Os advogados predominam, seguidos pelos médicos e
engenheiros, e havia 40 militares. Logo no início dos trabalhos de discussão do projeto constitucional do
governo, reduziu-se o mandato presidencial de seis para quatro anos, e isso desagradou muito a
Deodoro. Este via avolumar a insatisfação em torno dele, decorrente de seu autoritarismo, e manifestava
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seguidamente o desejo de nomear o Barão de Lucena, monarquista e seu amigo, para organizar um novo
gabinete. Em meio a denúncias de corrupção que beneficiavam o marechal, o ministério renuncia em
bloco, e Deodoro chama Lucena, dando ao seu governo uma feição monarquista e alimentando as
desconfianças e os argumentos da oposição. É nesse quadro que a Constituição é promulgada, no dia 24
de fevereiro de 1891. A primeira Constituição produzida por uma Constituinte.
A questão básica da nova Constituição era a do federalismo – no decorrer da Constituinte havia
uma posição que defendia o predomínio da União, outra que advogava o predomínio dos Estados.
Prevaleceu a posição do governo central, a corrente chamada unionista, tradição que vinha do Império.
De qualquer forma, no entanto, as 20 províncias, desde o nascimento da República, ganham mais espaço
e isso é consolidado com a Constituição, apesar das limitações. É importante acentuar, no entanto, que o
privilégio do poder coube à União, inclusive quanto à repartição das rendas. As províncias podiam ter
legislação própria, mas lhes era vedado legislar quanto ao sistema legal, civil, criminal e comercial. Os
Estados poderiam, a partir dali, segundo o que estabelecia a Constituição, decretar impostos sobre
exportação de mercadorias de sua produção e organizar livremente a sua própria polícia.
Na Constituinte, venceu o presidencialismo em oposição ao parlamentarismo, com eleição por
voto direito de quatro em quatro anos. Não se aprova o instituto da reeleição. O presidencialismo, no
entanto, não é absoluto. Os poderes do presidente enfrentam limitações na Constituição. A nomeação de
juízes depende de propostas do Supremo Tribunal. As nomeações para o Supremo estão sujeitas às
aprovações do Senado. O veto a leis do Congresso Nacional pode cair se este reunir maioria de dois
terços para rejeitá-lo. E o presidente pode ser processado diante do Supremo.
A Câmara dos Deputados e o Senado passam a ser eleitos pelo voto, recolhido dentre cidadãos
alfabetizados, sem qualquer restrição de renda. O mandato dos deputados é de três anos, o dos
senadores, de nove. As mulheres continuavam sem ter direito a voto. Como os analfabetos e os menores
de 21 anos. A religião católica perde o seu caráter de religião oficial. O ensino público passa a ser leigo.
A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração é gratuita. Os cemitérios passam a ser
seculares. Avanços na direção do Estado laico. Não há referência ao direito de greve, mas garante-se o
direito de reunião, a liberdade de pensamento, de imprensa, assim como o sigilo de correspondência, o
habeas-corpus e a impossibilidade do imposto sem lei que o autorize. Quanto ao direito de propriedade,
é assegurado em toda a sua plenitude, embora ressalve-se a possibilidade de desapropriação por
necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia.
A Constituição foi objeto de uma revisão constitucional, iniciada em 1925, sob o governo Arthur
Bernardes. O governo apresentou 76 emendas, mas, a serem examinadas de fato, ficaram apenas sete, e
apenas cinco foram aprovadas. A mais importante delas tratava da intervenção nos Estados, e com ela
cresce o poder do presidente.
A Carta elaborada logo após o fim do Império vai durar quase 40 anos, bem menos do que a
Constituição outorgada de D. Pedro. Importante dizer, no entanto, é que a letra da lei, mesmo a da
Constituição, nem sempre ganha efetividade. No caso brasileiro, a configuração de uma república
democrática ainda estava distante, como a evolução histórica vai comprovar. A oligarquia agrária do
café, especialmente a parcela escravocrata, que havia perdido poder com o fim da monarquia, volta a
monopolizar o controle da política no país, o que é feito pelo mecanismo da chamada "política dos
governadores". Assim, para além das formalidades, constituía-se um Estado essencialmente oligárquico.
A maioria da população não votava - mulheres e analfabetos representavam em torno de três quartos das
pessoas em idade adulta e não podiam votar, e a fragilidade do sistema eleitoral era tal que apenas 3%
da população votavam para presidente. A Constituição não fora feita para ser cumprida - ou, dito de
outra maneira, não havia atores sociais capazes de fazê-la respeitada em sua inteireza.
A Constituinte de 1933 e a terceira constituição brasileira (1934)
A República Velha, ou Primeira República, termina com a chamada Revolução de 30, quando
Getúlio Vargas assume o poder depois de uma década, a de 20, de grandes transformações. Embora o
setor primário continuasse predominante, a indústria dá os primeiros e significativos passos,
concentrada principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro.E é nesta década que se revela o
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inconformismo político das classes médias, sobretudo com irrupção do movimento tenentista. Este
acaba por ser o centro mais vivo da oposição ao domínio da oligarquia cafeeira. Alia táticas de luta
profundamente radicais - a luta armada - com um programa modernizador muito tímido.
Os tenentes terão importante papel na Revolução de 30. Esta, no entanto, não significou,
qualquer alteração mais profunda nas relações de produção do país, qualquer modificação na noção de
propriedade, qualquer deslocamento profundo de uma classe em favor de outra, ao menos naquele
momento, O episódio de 1930 é controverso entre os historiadores, especialmente acerca do papel que
tiveram as classes subalternas, sobretudo a classe operária. Na essência, representou, mais uma vez, um
compromisso, embora precário, entre os dominantes. Expressão disso é que no imediato pós-30
revela-se uma clara crise de hegemonia.
Vitoriosa a revolução, abre-se uma espécie de vazio de poder. Não há uma hegemonia
estabelecida. Ergue-se uma espécie de Estado de compromisso – não se toca nas arcaicas relações
agrárias, mas se aceitam os primeiros passos modernizadores. Prevalece uma espécie de acordo pelo
qual as classes dominantes, mesmo enfrentando deslocamentos - a burguesia cafeeira obviamente perde
poder político se se analisa a situação anterior -, mantêm boa parte do status quo inalterado. O novo
quadro político indica que pode haver, a partir dali, o fortalecimento, da burguesia industrial nascente,
mas apenas indica. A burguesia, no nascedouro da Revolução de 30, ainda não tinha força suficiente
para impor suas idéias.
Não se despreze, na caracterização do período em que se dá a Revolução de 30, o fato de ela
acontecer em meio a uma crise profunda do capitalismo – o crack de 1929 ficou como símbolo da crise
aguda do capital –, crise que já apresentava decorrências políticas graves, com as idéias liberais
momentaneamente em colapso e com o desenvolvimento do nazi-fascismo, que iria desembocar, como
se sabe, na Segunda Guerra Mundial. O desemprego no Brasil era alto. Em novembro de 1930, na
capital paulista, registra-se a existência de aproximadamente 100 mil desempregados. Em 1931, o total
de desempregados e subempregados no Brasil girava em tomo de 2 milhões de pessoas.
Getúlio Vargas vinha protelou ao máximo a convocação de uma Constituinte, exigência natural
depois da Revolução de 30. Acaba convocando as eleições para a Constituinte para 3 de maio de 1933, e
a fixação dessa data foi feita no dia 14 de maio de 1932.
Tal convocação é decorrente de pressões, especialmente paulista, cujas oligarquias não se
conformavam com a ascensão de Vargas e o poder dos "tenentes". O desencadeamento de uma
campanha pela convocação da Constituinte tinha o objetivo de colocar em xeque a autoridade do novo
presidente. A mobilização ganhou intensidade e em julho de 1932 será desencadeada a Revolução
Constitucionalista. A luta, dirigida pelas oligarquias e apoiada pelas classes médias, não contou com a
adesão da classe operária, e foi derrotada em três meses. Mas contribuiu para que Vargas não voltasse
atrás na sua decisão de convocar a Constituinte.
Nas eleições para a Constituinte, realizadas em 3 de maio de 1933, conforme o estabelecido,
além dos 214 deputados eleitos pelo voto direto, foram escolhidos também os representantes classistas:
associações profissionais e sindicais de patrões e empregados elegeram, em 28 de junho de 1933, 40
delegados para integrar a Assembléia Constituinte. Era uma exigência dos tenentes inspirada no
corporativismo fascista, e deu a Vargas margem de manobra para contrapor-se às bancadas mais
poderosas, de São Paulo e Minas Gerais. Na bancada corporativa, contavam-se 18 representantes de
empregados, 17 de empregadores, 3 de profissionais liberais, 2 de funcionários públicos. A bancada de
atuação mais destacada será a dos empregadores. Até porque a corrente que poderia ter uma atuação
mais destacada a favor do proletariado, os comunistas, estava na clandestinidade.
Dos empregadores, virão algumas posições nacionalistas, com ênfase para o papel do Estado no
desenvolvimento econômico, como as expressas por Roberto Simonsen. Pela nacionalização das
riquezas do solo e subsolo, como proposto por Alexandre Siciliano. Ou a proposta de nacionalização das
companhias de seguro, de Mário de Andrade Ramos, e outra de Roberto Simonsen, propugnando a
nacionalização de bancos de depósito. O artigo 117 da Constituição aprovada vai prever a
nacionalização progressiva dos bancos de depósito e das empresas de seguros e proibirá a usura.
Uma Comissão Constitucional foi encarregada de fazer o anteprojeto da Constituição, por pedido
de Vargas, e a Constituinte instalou-se em 15 de novembro de 1933. Promulgada no dia 16 de julho de
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1934, a nova Carta tinha um claro teor liberal-democrático, guardando muitas semelhanças com a de
1891: preservava o regime federativo, garantia eleições por voto universal e direto para todos os cargos
executivos, além dos legislativos, Tinha um caráter acentuadamente democrático no capítulo dos
direitos e garantias individuais, com total liberdade de crença, reunião, associação política e de
imprensa. As mulheres passaram a ter direito de voto, mas os analfabetos continuavam excluídos. Do
ponto de vista federativo, centralizava mais poderes nas mãos da União, subtraindo dos Estados a
considerada excessiva autonomia financeira. Este aspecto tinha a ver com a pressão dos tenentes, que
também insistiram para que a Constituição estabelecesse a nacionalização das águas e das riquezas do
subsolo, no que foram vitoriosos. Acabava-se com a dubiedade da legislação anterior, que dava margem
ao controle de estrangeiros sobre tais riquezas.
Além disso, sindicatos e associações profissionais são reconhecidos, é assegurada a autonomia
dos sindicatos, é estabelecido o salário mínimo, jornada de trabalho não superior a oito horas, proibição
de trabalho a menores de 14 anos, repouso semanal e férias anuais, entre outros direitos, antes não
reconhecidos.
O Estado Novo e a Carta outorgada de 1937
A Carta de 1934 já previa a possibilidade de suspensão dos direitos individuais pelo presidente
da República durante o estado de sitio, situação que se justificava no caso de "iminência de invasão
estrangeira" ou "emergência de insurreição armada". Criava, ainda, um Conselho Superior de Segurança
Nacional para dirigir o país durante o "estado de guerra" contra um inimigo externo. Em princípio, eram
medidas concernentes a uma conjuntura mundial crítica, com o crescimento do nazi-fascismo e a
possibilidade anunciada de confrontos de grandes proporções, que acabaram de fato ocorrendo, com a
eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Mas refletiam também o espírito varguista, que
acreditava num caminho centralizador e autoritário para modernizar o Brasil. E os acontecimentos
seguintes, que determinarão uma vida de apenas pouco mais de três anos à nova Constituição, vão
confirmar os pendores autoritários de Getúlio Vargas.
A rigor, a figura de Getúlio Vargas ainda é muito controversa, sendo difícil encontrar apenas
uma explicação para o seu longo período de exercício do poder no país, que vai de 1930 a 1945, num
primeiro momento, até 25 de agosto de 1954, quando se suicida como presidente da República, isso sem
que se pretenda analisar uma influência política que se prolonga após a sua morte. Até mesmo o seu
suicídio vai apresentar desdobramentos políticos importantes, entre os quais o de impossibilitar um
golpe da direita, que só vai conseguir se concretizar em 1964.
Sumariamente, no processo que culmina golpe do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937,
Vargas reprime violentamente os comunistas quando dos levantes de 1935, alia-se momentaneamente
com os integralistas para depois reprimi-los logo que assume os poderes de ditador, e fortalece uma
legislação que submete o movimento sindical aos seus interesses - e claro por "seus interesses" leia-se,
também, os da burguesia industrial particularmente. A natureza do populismo varguista implicava numa
espécie de jogo de toma-lá-dá-cá – alternava concessões paternalistas com a exigência da subordinação,
característica que vai marcar todo o período populista no Brasil. No jogo com as forças externas, entre
1934 e 1942 explora as rivalidades – na verdade, uma luta de vida ou morte – entre os EUA e a
Alemanha, colocando-se depois, de modo mais definitivo, já no decorrer da Segunda Guerra, no campo
de forças do imperialismo norte-americano.
O mandato de Getúlio terminaria em 1938, mas com o golpe de novembro de 1937, seu governo
irá até 1945, e será dominado, do ponto de vista político, pelas prisões, pela censura, pela tortura, pelo
terror policial. Ditadura. Vargas, com a convicção de que só um regime autoritário e estável poderia
realizar a necessária modernização do Brasil, outorga uma nova Constituição para dar uma formatação
institucional ao Estado Novo. Tal Carta já vinha sendo elaborada por Francisco Campos, baseada na
Constituição da Polônia fascista, e por isso ganhou o nome de Polaca. Ela destrói as bases da federação,
da autonomia dos poderes e acaba com a independência sindical.
A nova Constituição dava ao presidente da República o poder de confirmar o mandato dos
governadores eleitos e nomear substitutos, os interventores, em caso de não confirmação, Determinava
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que a Constituição deveria ser submetida a um plebiscito nacional e também a dissolução do Congresso
Nacional, das Assembléias Estaduais e das Câmaras Municipais e que as eleições para o Legislativo só
poderiam ser realizadas depois de efetivado o plebiscito. Enquanto isso não ocorresse, o presidente
governaria através de decretos-leis. Além disso, o artigo 186 das "disposições transitórias" colocava o
país em estado de emergência, eliminando as liberdades civis que a Constituição, formalmente,
determinava. No dia 2 de dezembro de 1937, Vargas dissolve todos os partidos e dá maior visibilidade
ao horizonte político: não haveria plebiscito, nem eleições para o Parlamento. Se houvessem dúvidas,
elas terminariam ali: era a ditadura aberta. A perseguição aos adversários, a prisão, a tortura tornaram-se
rotina no governo de Vargas. Os comunistas do PCB particularmente foram duramente perseguidos.
Essa Constituição dura oito anos.
Do ponto de vista dos objetivos nacionais a que se propunha, Vargas, com seu bonapartismo, foi
bem-sucedido, Conseguiu, a partir dali, começar a estabelecer os alicerces de um país industrial, com
pesados investimentos na indústria de base e na infra-estrutura, coisa que o empresariado brasileiro não
tinha condições ou interesse naquela circunstância, sobretudo porque se tratavam de investimentos cujo
retomo previsto era de longo prazo.
A criação da Usina Siderúrgica de Volta Redonda, da Companhia Vale do Rio Doce e da
Hidrelétrica de Paulo Afonso podem ser lembradas como iniciativas do Estado Novo, afora o fato de
que se investiu de modo significativo no setor portuário e ferroviário. O primeiro período Vargas – o
que vai de 1930 a 1945 – é marcado pela tendência de expansão e hegemonia da indústria, que cresce
11,3% ao ano entre 1933-1939, e 5,4% ao ano entre 1939-45. A indústria convertia-se no setor dinâmico
da economia. Nessa fase, a agricultura cresceu a taxas anuais de aproximadamente 1,7%.
O fim do Estado Novo, a nova Constituinte e a Constituição de 1946
Como se disse, Getúlio Vargas foi uma personalidade política complexa. Sua ambigüidade no decorrer
do conflito mundial, resolvida com a adesão aos EUA; seu nacionalismo; a nova conjuntura mundial,
com o fortalecimento da idéia de governos democráticos em oposição às formas ditatoriais; o
crescimento da oposição interna, cujo fortalecimento foi favorecido pela posição de defesa da
intervenção na Segunda Guerra ao lado das forças anti-nazistas, e suas contradições com alguns dos
chefes militares mais próximos foram configurando um quadro político difícil para ele.
Não se pode afirmar que ele não tenha tentado permanecer no poder. Avançou medidas
democratizantes quando sentiu a oposição crescer e, junto com ela, crescer também a reivindicação de
uma Constituinte. Em fevereiro de 1945, por lei constitucional, fixava a existência de eleições para a
presidência da República, governadores de Estado, Congresso Nacional e Assembléias Legislativas. Em
abril de 1945, decreta a anistia política. E lentamente, vai fazendo um movimento à esquerda, inclusive
aproximando-se dos comunistas, de quem fora feroz inimigo até ali. E a partir de meados de 1945,
iniciam-se manifestações que defendiam a permanência de Getúlio e a realização de uma Constituinte.
"Nós queremos Constituinte com Getúlio" – era a palavra-de-ordem. Estava na rua o movimento
queremista.
Os EUA desconfiavam de Vargas. O embaixador americano no Brasil, Adolfo Berle, manifestou
a satisfação de seu governo pela realização de eleições no país, mas o fez porque, nessa conjuntura, a
medida favorecia a oposição, então sob o comando de conservadores, capitaneada pela UDN. Os
oposicionistas do campo liberal naturalmente não queriam conversa com Vargas. Militares como Góes
Monteiro e o próprio Eurico Gaspar Dutra – este terminaria sendo presidente da República – já
manobravam contra o queremismo de Vargas. As classes dominantes não queriam um Vargas no poder
tendo as massas populares a apoiá-lo, mesmo que isso se desse numa situação democrática. Assim, a
queda dele em 1945 não pode ser analisada de modo simplista, como se significasse simplesmente o fim
da ditadura e o início da democracia. As classes dominantes, novamente, fazem a transição que lhes
interessava.
No dia 29 de outubro de 1945, Vargas prova do próprio veneno: é deposto por um golpe dirigido
por um de seus antigos e principais colaboradores, general Góis Monteiro. Atendendo-se a uma proposta
da UDN, a presidência da República é assumida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José
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Linhares, que presidiria as eleições de 2 de dezembro e transferiria o poder ao vencedor. No dia 12 de
novembro, Linhares convocou a Constituinte. As eleições de dezembro foram vencidas por Dutra, que
tomou posse no dia 3 1 de janeiro de 1946. O que havia mudado? Quase nada. Permaneciam no poder as
forças sociais prevalecentes no Estado Novo, sem Vargas e sem a ditadura aberta.
No dia 2 de fevereiro de 1946, foram abertos os trabalhos da Constituinte. Os parlamentares
eleitos a 2 de dezembro seriam também constituintes. Não havia Constituinte exclusiva. A base dos
trabalhos foi a Constituição de 1934. Não houve projeto anterior, como nas constituintes de 1890 e
1933. Havia a novidade de uma pequena e ativa bancada comunista. O Partido Comunista teve um breve
período de legalidade e o aproveitou elegendo 14 deputados federais e um senador, Luís Carlos Prestes.
Na Constituinte, predominavam, sem dúvida, as forças ligadas às oligarquias e à burguesia.
A composição, do ponto de vista partidário, era a seguinte: o PSD, majoritário, contava com 177
representes (151 deputados e 26 senadores); a UDN, a segunda força, contava com 77 deputados e 10
senadores. A seguir, vinham as bancadas do PTB, com 22 deputados e 2 senadores, e a bancada
comunista, com 14 deputados e 1 senador. O projeto primitivo, elaborado pela comissão específica
encarregada da tarefa, é levado a plenário já no dia 27 de maio de 1946. Recebe mais de 4000 emendas
e é aprovado no dia 18 de setembro do mesmo ano com 222 artigos.
Não foram poucos os debates. Os comunistas encarregaram-se de evidenciar suas posições
diferentes dos demais. Mas a Constituinte foi fiel à sua composição. A Constituição de 1946 não tocou
na estrutura social e econômica do país, além de ter mantido intocada também a estrutura sindical
herdada do Estado Novo, e continuado a impedir que os analfabetos votassem. Representa um tímido
avanço se cotejada com as constituições de 1891 e 1934.
A nova Carta restabelece a independência dos poderes, característica própria dos regimes
liberais-democráticos, instaura a autonomia dos Estados e os direitos individuais. A reforma agrária foi
praticamente inviabilizada, pois a indenização na expropriação de bens passou a ser, além de "prévia e
justa", "em dinheiro".
Do ponto de vista econômico, vencem as teses anti-nacionalistas, que defendiam uma
subordinação mais clara ao capital internacional, posição muito diversa daquela apresentada pela
Constituição de 1934 e até mesmo pela de 1937. Elimina-se a determinação de nacionalização
progressiva dos bancos de depósito e das empresas de seguros. E não são aceitas as propostas de
limitação da ação de trustes e cartéis e de nacionalização das empresas de serviços públicos de
propriedade de estrangeiros. Perde terreno também a "nacionalização progressiva" das minas, jazidas
minerais, quedas d'água e outras fontes, determinada pela Constituição de 1934. Na de 1946, garante-se
apenas que a exploração do subsolo será feita por "brasileiros e sociedades organizadas no país". É
restabelecido o direito de greve, mas em termos. Embora os comunistas tenham se batido de modo
intransigente pelo direito constitucional sem qualquer limitação, a nova Constituição determinará a
existência de tal direito sempre condicionado "aos direitos superiores do Estado”.
O governo do general Eurico Gaspar Dutra será profundamente repressivo, longe, portanto, de
corresponder às lutas e aspirações do movimento pela democracia que se desenvolvera desde o início de
1945, mesmo que hegemonizado por correntes políticas conservadoras. Estas deram o tom da
Constituinte. A luta entre 1937 e 1945 se dera no terreno da oposição entre democracia e fascismo e, por
isso mesmo, obrigava a uniões amplas, onde os conflitos de classe eram momentaneamente "suspensos".
Com a democratização do país, nos limites e condições daquele específico momento, tornou-se mais
transparente a contradição entre as classes dominantes e as dominadas, ou, dito de forma mais clara,
entre o capital e o trabalho.
Em 1946, enquanto se desenvolviam os trabalhos constituintes, Dutra baixou a lei 9.070, que
praticamente proibia as greves, o que demonstra qual o tratamento que se pretendia dar ao movimento
operário em ascensão. Em maio de 1947, seguindo orientação do governo, o Congresso Nacional aprova
a cassação do registro do Partido Comunista, e logo depois os seus parlamentares perdem o mandato. O
saldo imediato da redemocratização não fora, assim, tão animador, ao menos para as classes subalternas.
A Constituição de 1946, feita às pressas, impediu que o País participasse de um amplo debate que
ocorria no pós-guerra, que incluía a temática da participação, do aprofundamento da democracia, do
fortalecimento da cidadania. Ela nasceu velha.
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Seria, no entanto, sob essa Constituição que o país atravessaria 18 anos de normalidade
democrática, o que não é pouco num país como o Brasil. Passado o autoritário governo Dutra, um
governo que refletiu com intensidade o espírito da Guerra Fria, desenvolvido logo após a Segunda
Guerra, sob a hegemonia dos EUA, na oposição à URSS, Vargas assume a presidência da República em
1950, e é um outro, já que ungido pelas urnas. Um outro e ele mesmo, porque disposto a continuar a
caminhada industrializante e modernizadora.
A ninguém é possível negar a existência de um projeto de Nação no pensamento e na ação de
Vargas. Esse mérito não lhe será possível negar. Desenvolve mais o seu nacionalismo, intensifica a
política de criação de instrumentos econômicos e administrativos nas mãos do Estado para garantir a
política de industrialização, e essa política assusta mais ainda os conservadores, que tentam o golpe em
1954. Vargas se suicida e frustra o golpe.
Juscelino Kubitschek é eleito e desenvolve um governo democrático e, do ponto de vista
econômico, de fortalecimento das relações com o capital internacional. Jânio Quadros passa
meteoricamente pelo poder, renunciando sete meses depois de empossado. Em setembro de 1961,
assume o vice, Jango Goulart, com muita dificuldade devido à pressão dos conservadores e dos que irão
realizar o golpe de 1964.
Foi um período, o compreendido entre 1946 e 1964, de efervescência democrática. De
crescimento da sociedade civil, particularmente dos setores vinculados às classes dominadas, com
destaque para o operariado fabril. De uma existência semi-legal do Partido Comunista Brasileiro. No
governo Goulart, a luta das classes populares cresceu de tal modo, que ameaçava superar os limites
institucionais, e esta, entre as causas do golpe de 64, certamente é uma delas. Tal luta, não se pode
negar, era favorecida pela atitude do governo Goulart, claramente favorável às chamadas reformas de
base.
A política de reformas proposta por Goulart – e que ele sistematiza com mais radicalidade nos
últimos dias de seu governo –, se levada a cabo, poderia, de fato, ocasionar mudanças profundas na vida
do país. Quando se falava em reforma agrária ou em reforma urbana, estava se falando em outro tipo de
propriedade, o que, se não queria dizer, e não queria mesmo, qualquer coisa próxima a socialismo,
queria significar um outro tipo de sociedade capitalista, menos concentradora de renda e de poder do
que a brasileira.
As burguesias agrária, industrial, comercial e financeira aliam-se e articulam o golpe. Elas
compreenderam que a crise que o país vivia no final do governo Goulart poderia implicar várias saídas,
entre elas a construção de uma nova hegemonia, e aí pouco se sabia do que poderia ocorrer, e as classes
dominantes não quiseram correr o risco, e preferiram o golpe, com todas as suas conseqüências.
Constituições podem ser, e têm sido nos países de tradição democrático-burguesa sólida, como
os da Europa e os EUA, "tratados de paz" duradouros, balizadores dos conflitos da vida política, das
contradições de uma sociedade de classes – pois é dessas sociedades que se está falando ao se fazer
referência a formações sociais estabelecidas sob o modo de produção capitalista. Mas, podem, também,
ser "tratados de paz" fugazes.
Na América Latina, de modo geral, as constituições têm vida curta, pela emergência dos golpes
de Estado. No caso brasileiro, as duas primeiras, como se viu, ainda tiveram uma vida maior, mas, as
demais, uma existência fugaz. A se considerar a conturbada vida política pós-Segunda Guerra no Brasil,
a Constituição de 1946 teve uma vida longa, morrendo quando alcançava 18 anos, se se considera o seu
fim em 1964, o que de fato ocorreu, ou 21 anos, se o término dela for datada de 1967, quando da nova
Constituição ditatorial.
A correspondência entre esses "tratados de paz" e a dinâmica da vida político-social de cada país
nem sempre é linear, na maioria das vezes não o é. Em geral, as Constituições, especialmente nos países
da periferia do capitalismo, distanciam-se rapidamente da realidade. Deixam em pouco tempo de
retratar a complexidade do jogo de forças da vida política e a própria base econômica da sociedade.
Mas, como são “tratados de paz" vigoram por um longo tempo, mesmo que defasadas. Assim ocorreu
com a Constituição de 1946. Prevaleceu mais o seu arcabouço liberal-democrático, que garantiu a
prevalência, mesmo que limitada, das liberdades públicas, do que o restante. Muita coisa foi se tornando
inaplicável, pela própria dinâmica da luta de classes entre 1945-1964. As greves se sucederam, com
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todas as restrições legais. O Partido Comunista funcionava quase que abertamente, apesar do
impedimento da lei. Uma contra-hegemonia se construía à margem daquele "tratado de paz", que afinal
morre de fato com o golpe militar de 1964.
A Constituição da ditadura (1967), o AI-5 (1968) e a
Constituição de 1969
O preâmbulo do Ato Institucional de 9 de abril de 1964, que sequer tinha número talvez porque
os militares acreditassem que apenas ele estabeleceria as regras a seguir a partir dali, apropriava-se do
termo revolução, e acreditava que o golpe se legitimava por si mesmo. Seria com esse espírito que seria
elaborada a Constituição de 1967, mero instrumento decorativo destinado a legitimar o golpe militar de
1964, ele mesmo investido em poder Constituinte. Aquele primeiro ato pretendia dar base legal para a
eleição do novo presidente da República – Castello Branco –, por meio de um Congresso Nacional
desfalcado por cassações e amedrontado pelo clima repressivo reinante. O ato permitia ao presidente
legislar sobre qualquer matéria, enviando ao Congresso projeto com prazo de 30 dias de apreciação em
cada Câmara, a partir do qual os projetos seriam considerados aprovados. Era o chamado "decurso de
prazo". O mesmo ato suspendia por seis meses as garantias de estabilidade para que a ditadura pudesse
demitir funcionários públicos federais e militares indesejáveis. Os "comandantes-em-chefe" que
subscreviam o ato outorgavam-se, a partir dali, o direito de cassar mandatos e suspender direitos
políticos de quaisquer cidadãos por dez anos.
Com base nesse ato, Castello Branco pôde formular leis repressivas contra os trabalhadores e
outras tantas que facilitavam a situação dos empresários e do capital estrangeiro: a Lei de Greve
(1/7/1964), a que institui o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e elimina a estabilidade no
emprego (13/9/1966), as que passam a reger os reajustes salariais abaixo dos índices inflacionários
(julho de 1964) e a Lei de Remessa de Lucros (29/8/1964).
A ditadura, no entanto, precisava ir além. No dia 27 de outubro, o Ato Institucional número 2,
reafirma a eleição indireta para presidente, torna a Justiça mais dependente do Executivo, reabre as
cassações, amplia as restrições a quem seja cassado e extingue os partidos políticos. Castello ainda irá
editar o Ato número 3, que estabelece eleições indiretas também para os governos estaduais, e o de
número 4, de 7 de dezembro de 1966, que convoca o debilitado Congresso Nacional para elaborar a
nova Constituição.
Antes, por decreto de 15 de abril de 1966, Castello Branco estabeleceu uma comissão de juristas
para elaborar o projeto de Constituição - Levi Carneiro, Orozimbo Nonato, Miguel Seabra Fagundes e
Temístocles Cavalcanti. Miguel Seabra Fagundes acabou se desligando da comissão, e o projeto, depois
de pronto, foi entregue ao ministro da Justiça, Carlos Medeiros. Este o considerou fraco, em desacordo
com o pensamento do novo regime, e alterou-o bastante.
O Congresso Nacional foi convocado extraordinariamente para a tarefa. As normas estabelecidas
pela ditadura invertiam completamente o processo legislativo normal: o projeto primeiro seria adotado
na sua totalidade, depois do que deveria ser discutido e emendado, e tudo em prazos extremamente
curtos, se se considera, em tese, a complexidade da tarefa de elaborar uma nova Constituição. Todo o
trabalho do Congresso deveria ser cumprido entre o dia 12 de dezembro de 1966 e 24 de janeiro de
1967. Reunidos, os parlamentares designariam uma comissão de 11 senadores e 11 deputados. Tal
comissão teria 14 horas para eleger o presidente e o vice-presidente. O relator, escolhido pelo
presidente, tinha 72 horas para dar parecer sobre o projeto. Esse parecer seria discutido pelo Congresso
em quatro dias. Aprovado, seria devolvido à comissão para emendas, e estas só poderiam ser
apresentadas no limite de cinco dias. A comissão, então, teria 12 dias para dar o parecer.
O fato é que no dia 24 de janeiro de 1967 a nova Constituição foi promulgada. Feita sob o tacão
militar. O Congresso Nacional, inteiramente submetido, aceitou todas as imposições, cumpriu tudo
segundo a ordem militar.
Se algum parentesco pode ser buscado, a Constituição de 1967 só guarda alguma semelhança
com a Carta de 1937. Naturalmente, pela sua natureza ditatorial, desfigura os princípios federativos e
democráticos. O poder toma-se altamente centralizado, A figura do presidente da República,
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particularmente, concentra imensos poderes, sobrepondo-se em tudo ao Legislativo e ao Judiciário,
podendo estes, ao livre arbítrio de quem estiver ocupando a presidência, serem atingidos no exercício de
suas atribuições. O presidente da República passa a ter o direito de expedir decretos-leis para vigência
imediata, e apreciação pelo Congresso a posteriori, sobre assuntos de finanças públicas ou de segurança
nacional, sendo vedado ao Legislativo tomar iniciativas quanto a tais matérias. O Legislativo, a rigor,
passava a ter um papel homologador de projetos vindos do Executivo.
A autonomia dos Estados é duramente atingida: eles perdem, por exemplo, vários de seus
direitos de tributação, em particular o de estabelecer impostos de exportação. A Constituição dava ao
poder central o direito de intervir nos estados e municípios em caso de "perturbação da ordem ou
ameaça de sua irrupção". Dava também o poder de intervir nos Estados na hipótese de planos
econômicos ou financeiros que contrariassem as diretrizes da União. E dava ao Conselho de Segurança
Nacional o privilégio de decidir que municípios poderiam ser considerados áreas de especial interesse
para a segurança nacional, que teriam prefeitos nomeados.
A Constituição de 67 estabelece a eleição indireta para a presidência, que seria realizada através
de um colégio eleitoral. Mantém a aprovação de projetos por "decurso de prazo", ampliando-se o tempo
de exame pelo Congresso, que passa de 30 para 45 dias. Fortalece os poderes da Justiça Militar, o que
permitirá à ditadura condenar milhares de pessoas nos tribunais de exceção constituídos para esse fim.
Manteve-se a inviolabilidade dos mandatos parlamentares, e isso terá importância até o final de 1968,
mas cabe lembrar que os pedidos de licença para que deputados ou senadores fossem cassados passaram
a admitir aprovação por decurso de prazo.
No terreno estritamente econômico, a Constituição remove obstáculos que se antepunham às
multinacionais em algumas áreas, particularmente na mineral. O refinamento de petróleo e derivados,
desde aquele momento, passou quase que totalmente ao controle de empresas multinacionais, como se
ampliou a presença de mineradoras estrangeiras em outras áreas de exploração mineral.
No ano de 1967, cresce a movimentação estudantil que vai recrudescer enormemente em 1968. E
a ditadura, em dezembro de 1968, edita o seu mais célebre ato institucional, o de número 5: o Executivo
passa a ter o poder de fechar o Congresso Nacional e as assembléias estaduais e municipais; de cassar
mandatos eleitorais de membros de quaisquer instâncias do Executivo e Legislativo; de suspender por
dez anos os direitos políticos dos cidadãos; de demitir, remover, aposentar e pôr em disponibilidade
funcionários públicos; de demitir ou remover juízes e de suspender as garantias do Judiciário; de
decretar estado de sítio; de confiscar bens como punição por corrupção e o de legislar por decreto e
baixar outros atos institucionais ou complementares. Suspendia-se a garantia do habeas-corpus para
crimes políticos e estabelecia-se que os julgamentos de crimes políticos seriam realizados por tribunais
militares. Além disso, proibia-se que o Judiciário apreciasse recursos impetrados por pessoas acusadas
com base no AI-5.
Estabelecia-se um poder discricionário e absoluto. É este AI-5 que vai ser incorporado pela
Constituição de 1969, outorgada pela ditadura através da Emenda Constitucional número 1, que
reformula profundamente a Constituição de 1967. Tudo o que a Constituição de 1969 contiver é
irrelevante, pois o AI-5, por ela incorporado, anula quaisquer dos seus dispositivos. Por isso, ela passou
a ser conhecida também como a "Constituição do Terror", pelo arbítrio que propicia e porque reflete o
momento mais repressivo da ditadura.
Ao lado dessa Constituição, passaram a vigorar, ainda, uma nova e mais restritiva Lei de
Imprensa e uma nova Lei de Segurança Nacional, esta a mais draconiana de todas. Nem se pode dizer
que convivem duas ordens: uma constitucional, outra balizada pelo AI-5. O que valia mesmo era o AI-5,
assimilado pelo artigo 182 - "Continuam em vigor o Ato Institucional número 5 e os demais atos
posteriormente baixados". E a Lei de Segurança Nacional. E a Lei de Imprensa. A Constituição era
apenas uma maneira de dar uma roupagem legal à ditadura. O AI-5 só terminaria 10 anos depois, com a
emenda constitucional número 11, de 17 de dezembro de 1978, uma iniciativa do então presidente,
general Ernesto Geisel, que iniciara o que ficou conhecido como distensão lenta e gradual. Na mesma
ocasião, restaura-se o habeas-corpus. O governo de João Baptista de Figueiredo vai iniciar-se sem o
AI-5.
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A Constituição de 1988
Dez anos depois do fim do AI-5, 24 anos após a implantação da ditadura militar, o Brasil
aprovaria uma nova Constituição, resultante de uma Constituinte, promulgada no dia 5 de outubro de
1988. Importante dizer que, do ponto de vista das classes subalternas, especialmente de suas
organizações político-populares, havia um esforço acentuado no sentido da convocação de uma
Constituinte livre e soberana. Uma Constituinte exclusiva, o que acabou não ocorrendo, pois a
Constituição acabou sendo escrita por um Congresso com poderes constituintes.
Era natural que as classes subalternas pretendessem uma constituinte que tivesse como única e
exclusiva tarefa escrever a nova Carta. Afinal, a eleição num pleito comum, que nem chegou a ser
destacado do calendário, coincidente com a escolha de governadores, dificultou o debate sobre o
processo constituinte propriamente dito. É muito provável que uma Constituinte exclusiva propiciasse
um debate mais intenso e determinasse um número de votos maior aos próprios constituintes, já que
eleitos para este específico fim. Em certa medida, a eleição para a Constituinte se dissolveu numa
eleição rotineira.
Inegavelmente, face ao grande movimento popular das Diretas-Já, que envolveu milhões de
pessoas em todo o país, havia uma grande expectativa diante da Constituinte, embora houvesse a
desmobilização decorrente das frustrações com a não-realização das próprias eleições diretas para
presidente da República, com a morte de Tancredo Neves e com a própria ascensão à presidência de um
político afinado com a ditadura, José Sarney. E, além disso, como conseqüência, também, de a Nova
República não ter trazido melhorias nas condições de vida das maiorias. O Plano Cruzado, com a
promessa que representou em sua primeira fase e a decepção que se seguiu, deve ser incluído entre os
motivos da relativa desmobilização.
Não se desconheça, no entanto, que apesar desse clima, a Constituinte teria uma significativa
participação popular se se consideram as chamadas emendas populares. Foram apresentadas 122
emendas populares, somando quase 12 milhões e 300 mil assinaturas, e cada eleitor podia subscrever
três propostas. Isso significa que houve uma mobilização que envolveu mais de quatro milhões de
cidadãos. Sob vários aspectos, por outro lado, manifestaram-se com muita força também, os lobbies dos
grandes grupos econômicos, com destaque especial para os do campo, que conseguiram uma grande
vitória contra a reforma agrária.
Não será esta, ainda, uma Constituinte da qual resultará uma Constituição que nasça, sobretudo,
da pressão, da mobilização e da influência populares no Brasil. Estas, se existiram, e já se viu que
ocorreram, não foram capazes de modificar o resultado final de um documento que mantém a natureza
essencial da ordem vigente – não só a da ordem capitalista de modo geral, como a da ordem específica
da formação social capitalista que se desenvolvia e se desenvolve no Brasil.
Ainda assim, tal Constituição irá surpreender parcialmente as classes dominantes brasileiras por
conta de alguns de seus dispositivos, principalmente no que se refere aos direitos sociais e aos direitos
individuais e até mesmo, em alguns pontos, no que diz respeito à ordem econômica. É uma Constituição
que, com todas as limitações, aproxima-se, sob alguns aspectos, do chamado Estado de Bem-Estar
social construído na Europa no pós-Segunda Guerra especialmente.
A Constituinte se realiza num quadro da luta política no Brasil em que as classes populares não
conseguem, por evidência, impor uma nova natureza à elaboração constitucional, que saísse dos marcos
de uma história marcada pela continuidade dos mesmos termos de dominação. Mas, simultaneamente,
pretende ressaltar que tal Constituição foi a mais avançada dentre todas as que o país produziu,
refletindo, assim, senão naquele momento a construção de uma nova hegemonia, uma influência
significativa das classes dominadas.
A considerar, ainda, o fato de que ainda não havia ganhado intensidade a discussão em torno do
neoliberalismo, o que não quer dizer que não existissem defensores dessa visão no Congresso e nem que
a Constituição deixe também de refletir a predominância de uma visão que dá prioridade ao mercado
contra o Estado, e que reduz portanto a intervenção estatal na economia. Ainda não se observava, no
entanto, a avassaladora hegemonia neoliberal que se vai constatar na seqüência, tanto na sociedade
política, quanto, a partir da produção sistemática dessa ideologia pelos meios de comunicação, na
sociedade civil. Esse clima de não-predominância do pensamento neoliberal no Brasil naquele exato
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momento contribuiu para a aprovação de alguns dispositivos, sobretudo aqueles relativos aos direitos
sociais e até mesmo alguns da ordem econômica.
A Assembléia Nacional Constituinte foi instalada em fevereiro de 1987. Seu presidente foi o
deputado Ulysses Guimarães. Eram 13 os partidos representados na abertura dos trabalhos. Ao longo do
funcionamento da Constituinte, mais de uma centena de parlamentares mudaram de partido. Na
composição da Constituinte, registre-se, ainda, o fato de logo no início dos trabalhos ter-se decidido que
23 senadores, um terço do Senado eleito em 1982, comporiam a Constituinte como os demais
parlamentares que foram eleitos com a missão específica de elaborar a nova Constituição, para além de
suas funções legislativas no Congresso Nacional. A formação do PSDB, no início das votações do
segundo turno, modificou as bancadas, pois o partido já nasceu como a terceira força da Constituinte.
As grandes bancadas não vão conseguir se unificar e isso propiciará condições para o surgimento de
blocos informais suprapartidários, que se uniam por convergências mais seguras do que as dos partidos
e seus programas, retratando a fragilidade partidária brasileira.
Aproximadamente 38% dos parlamentares eram empresários. O PDC, que tinha apenas seis
deputados, era o campeão - 100% de seus integrantes na Constituinte eram de pessoas que viviam da
renda resultante de investimentos e propriedades. O PMDB, o maior partido da Constituinte (na abertura
tinha 298 parlamentares) alcançava o percentual de quase 39%. O segundo, o PFL (133 parlamentares
na abertura dos trabalhos) quase empatava com o PMDB: 37,6%. O terceiro, com 38 integrantes, era o
PDS e chegava aos 50%. O PTB, com 19 deputados, apresentava índice de 42,1%. O PDT, de 26
deputados, tinha apenas 19,2% nessa categoria. O PCB, com sete parlamentares, aparecia com 42,9%. O
PT, o PC do B e PSB não elegeram nenhum empresário.
Esse perfil econômico pode dar elementos para a compreensão de muitas votações na
Constituição, embora não se deva pretender fazer uma vinculação automática entre a posição econômica
de cada parlamentar com seus votos na Constituinte. Os capitalistas, Severo Gomes e Afonso Camargo,
do PMDB, tomaram posições progressistas na Constituinte, por exemplo. A Constituinte, numa análise
aligeirada, dividiu-se basicamente em três grandes agrupamentos, de tamanhos semelhantes:
progressista/esquerda, centro e conservador, com uma tendência de o centro ser ligeiramente maior do
que os demais.
O PMDB, maior partido da Constituinte, sendo uma frente política extremamente eclética, teve
muitas dificuldades de se apresentar como um partido unificado no decorrer da Constituinte, e a
explicação para tanto pode ser encontrada no fato de 28% de sua bancada terem passado pela ARENA
ou PDS, de 39% serem arrolados como pertencentes à chamada classe proprietária e mais da metade
desta ser capitalista rural. Em princípio, considerando o histórico de luta contra a ditadura e a força que
ostentava na Constituinte, seria o PMDB o partido com mais condições de orientar e aprovar mudanças
no país a partir da Constituição. Mas a sua própria natureza - uma frente política formada para combater
a ditadura, unindo os mais variados espectros ideológicos - impediu-o de fazer isso. Ao contrário,
muitos de seus integrantes votaram contra teses progressistas, alinhando-se com as posições situadas
mais à direita.
Não se aceitou a idéia de um projeto prévio. Foram formados 24 comitês temáticos as
subcomissões - cuja tarefa seria a de ser, cada um deles, uma fonte indicativa para o projeto de
Constituição, processo certamente singular em todo o mundo. O funcionamento comum das 24
subcomissões temáticas instalou um clima de discussão e de pluralidade intenso na Constituinte,
altamente positivo pela profundidade, complexidade e variedade dos debates. O Brasil e sua diversidade
estavam presentes nelas. As subcomissões iniciaram seus trabalhos em 17 de abril de 1987 e terminaram
no dia 25 de maio.
No final de junho de 1987, o relator Bernardo Cabral, do PMDB, que havia sido escolhido numa
disputa com Pimenta da Veiga e Fernando Henrique Cardoso, apresenta o que ficou conhecido como
Projeto Zero, o primeiro texto oficial para a futura Constituição, e no dia 15 de julho começou a
tramitar, quando então o movimento popular apresentou suas emendas, bem como os parlamentares.
Estes compareceram com quase 21 mil emendas. Entre este Projeto Zero, o projeto elaborado por uma
poderosa Comissão de Sistematização, e a apresentação, discussão e aprovação nos primeiro e segundo
turnos, a Constituinte consumiu mais 15 meses. O final das deliberações deu-se no dia 2 de setembro de
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1988. A redação final foi concluída no dia 22 do mesmo mês. E a solenidade da promulgação foi no dia
5 de outubro. O Brasil tinha nova Constituição. Qual?
Inegavelmente, a nova Constituição – de 247 artigos, distribuídos por nove títulos, além dos 74
artigos das Disposições Transitórias – assegurou notáveis conquistas aos cidadãos no que se refere aos
direitos individuais e sociais. Conseguiu incorporar artigos dignos de um Estado de Bem-Estar social
característico das sociedades ocidentais mais modernas e desenvolvidas do mundo capitalista. Enquanto
as constituições anteriores tratavam, primeiramente, da organização do Estado, vindo a seguir os direitos
individuais, a Constituição de 1988 inverte essa tradição, colocando os Direitos e Garantias
Fundamentais, que englobam os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais e os direitos
políticos, logo no título II da nova Carta, imediatamente após o título I, que trata dos Princípios
Fundamentais.
Além de uma listagem cuidadosa e ampla sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, a
Constituição inova em vários aspectos, como ao admitir, por exemplo, o Mandado de Segurança
Coletivo para proteger direito líquido e certo por parte de entidade sindical, de classe ou associação
legalmente constituída. O Mandato de Injunção também constitui novidade: garante-se a liberdade ou o
direito constitucional sempre que haja impedimento por falta de regulamentação. A nova Carta
assegura, ainda, aos cidadãos o direito de propor ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio
público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
Claro que estão nesse título – Dos direitos e garantias fundamentais – conquistas consagradas de
sociedades democráticas. Neles, estão assegurados o habeas-corpus, que o Brasil adotava desde 1891,
mas que sempre era suspenso quando dos períodos ditatoriais e o habeas-data, que permite o acesso a
informações pessoais contidas em registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter
público. Como está garantida a liberdade de associação, independentemente de autorização do Estado.
Além disso, as entidades associativas, autorizadas pelos sócios, podem representá-los judicialmente ou
extra-judicialmente. O direito de voto foi estendido aos cabos e soldados não alistados e a todos das
polícias militares e corpos de bombeiros. Os analfabetos, de forma facultativa, ganharam também o
direito de voto, mas não de elegibilidade.
É também nesse título II que se definem os direitos sociais, um dos pontos altos da nova Carta. O
emprego ficou protegido contra despedida arbitrária ou sem justa causa, atribuindo-se a uma lei
complementar a fixação de uma indenização compensatória quando isso ocorresse. É aqui também que
se incluem o seguro-desemprego, o novo cálculo do salário mínimo, a extensão do 13º salário a todos os
trabalhadores, a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a regulamentação dos
turnos de revezamento pela qual o empregado só trabalhará seis horas por dia nesses casos, a ampliação
de 25% para 50% da majoração sobre o valor da hora normal para o pagamento das horas extras, as
férias remuneradas acrescidas de pelo menos um terço do salário pago no mês das férias, a licença
maternidade de 120 dias e o direito irrestrito de greve. Esses pontos, entre outros, foram contestados
pelos agrupamentos mais conservadores da Constituinte, e dura e publicamente atacados pelos diversos
e poderosos lobbies empresariais.
O outro, nessa mesma categoria, de conquistas importantes para a maioria da população, é o
título VIII – Da ordem social. Nele, inclui-se um novo conceito, o da seguridade social, que engloba
previdência, saúde e assistência social. Entre os objetivos da seguridade social está a universalidade do
atendimento. A seguridade, como se vê, inclui um universo maior que o da previdência, pois esta se
limita apenas aos segurados. Na previdência, nenhum beneficio pode ser menor que um salário mínimo.
A saúde é proclamada direito de todos e dever do Estado, embora a assistência à saúde seja livre
à iniciativa privada, exceção feita apenas ao capital estrangeiro. Cria-se o sistema único de saúde, com a
participação de todas as esferas do poder público. Proíbe-se a destinação de recursos públicos às
instituições privadas de saúde com fins lucrativos. Também a educação é declarada direito de todos e
dever do Estado e da família. É previsto um plano nacional de educação, de duração plurianual, visando
a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. Proclama-se a proteção do
Estado à família e a declaração dos direitos da criança e do adolescente tem a nítida marca das emendas
populares.
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No capítulo da Comunicação Social, integrante desse título, proíbe-se o monopólio ou oligopólio
em comunicação, direta ou indiretamente. A concessão de emissoras de televisão e rádio continuará a
ser feita pelo presidente da República, mas apreciada pelo Congresso Nacional, e este terá que instituir o
Conselho de Comunicação Social, que o auxiliará nessa tarefa. Estabeleceu-se que as emissoras de rádio
e televisão regionalizariam a produção cultural, artística e jornalística em percentuais que seriam
definidos em lei.
Quanto à organização dos poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – a nova Carta foi
essencialmente conservadora. No título "Da Defesa do Estado e das instituições democráticas", a
Constituição também não inovou. Não conseguiu romper, por exemplo, com a tradição dos textos
constitucionais brasileiros, que definem – e continua a se definir assim no texto de 1988 – o papel das
Forças Armadas como os de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e atuar na defesa da
lei e da ordem, se acionado por um dos poderes. Esta "defesa da lei da ordem” , como se sabe, redundou
em várias ditaduras.
O título “Da ordem econômica e financeira" foi um dos mais controvertidos e polêmicos de todo
o trabalho constituinte. A discussão em torno da definição do que seria empresa brasileira e empresa
brasileira de capital nacional foi demorada. A empresa brasileira ficou definida como aquela constituída
com sede e administração no país, o que naturalmente inclui a maioria das empresas multinacionais. A
segunda, como aquela cujo controle efetivo é de pessoas físicas domiciliadas e residentes no Brasil, ou
de entidades de direito público interno. Estabeleceu-se que esta seria objeto de benefícios especiais ou
temporários. Tal definição, naquele momento, significou uma espécie de conciliação entre as empresas
multinacionais e as nacionais. A rigor, aquelas não foram prejudicadas substancialmente, e estas
obtiveram o que desejavam. Mais tarde, este será um dos pontos das chamadas reformas da
Constituição.
O Estado é proclamado agente normativo e regulador da atividade econômica, exercendo
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este último determinante para o setor público e indicativo
para o setor privado. As jazidas, em lavra ou não, os recursos minerais e potenciais de energia elétrica
constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à
União. O petróleo, o gás natural e os hidrocarbonetos fluidos são monopólio estatal. Essas definições,
mais tarde, também serão objetos de emendas à Constituição, a demonstrar que eram resultado de um
acordo momentâneo, quando o pensamento neoliberal ainda não ganhara a força necessária para se
impor de modo mais completo.
De alguma maneira, no entanto, já havia um dispositivo que abria as portas para futuras revisões
desses pontos, uma espécie de compensação pela aprovação daquelas medidas que ainda davam ao
Estado um papel na atividade econômica, quando se dizia, no artigo 173, que, ressalvados os casos
previstos na Carta, "a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos
em lei”. Ou seja, novas empresas estatais só seriam criadas com a aprovação do Congresso Nacional.
Começava aqui um freio à presença do Estado na economia.
Um dos maiores retrocessos localizou-se no capítulo que trata da Política Agrícola, Fundiária e
da Reforma Agrária, integrante do título da Ordem Econômica e Financeira. A nova Carta chega a ficar
aquém do próprio Estatuto da Terra, do governo Castello Branco.Determinou-se que estariam
insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária tanto a pequena e média propriedades cujas
características seriam definidas em lei quanto a propriedade produtiva, fosse qual fosse a sua dimensão,
e sem que definisse o conceito de produtividade. A desapropriação, quando ocorresse, deveria implicar
prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, e,
além disso, as benfeitorias seriam indenizadas em dinheiro. A rigor, como resultado da pressão e
mobilização dos grandes proprietários rurais via, sobretudo, a União Democrática Ruralista (UDR), a
reforma agrária foi protelada, ao menos como ação de Estado, baseada na lei.
Chegar a tal texto final foi uma operação que deve ser pensada para muito além dos estreitos
limites do Parlamento. A sociedade civil brasileira se envolveu. A nova Carta contém, como é óbvio,
muitas marcas da presença das entidades sindicais de trabalhadores, de associações comunitárias de
variada natureza, do esforço das igrejas progressistas, particularmente da Igreja Católica. Os novos
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direitos trabalhistas previstos na Constituição, o variado leque de direitos sociais, a proteção à infância e
à adolescência, o avanço, a modernidade dos conceitos de cidadania e direitos individuais e coletivos
chegam a surpreender pela natureza progressista que evidenciam. São pontos que foram garantidos não
só pela específica correlação de forças interna da Constituinte, mas pelo impacto da presença de atores
da sociedade civil vinculados às classes subalternas sobre os constituintes. Às vezes, uma presença
explícita, outras vezes surda, implícita, mas assimilada pelos parlamentares Sob alguns aspectos,
pode-se afirmar que a Constituinte caminha contra a nova ordem que se desenhava como forte em todo
o mundo – o da predominância das idéias neoliberais, senão quanto às funções do Estado na economia,
ao menos quanto aos direitos trabalhistas e sociais.
Claro que ver apenas isso seria um olhar limitado. Houve uma impressionante e decisiva
presença das classes dominantes brasileiras na Constituinte, sem contar a atuação aberta das
multinacionais, naturalmente associada aos empresários nacionais, ou à maioria deles. No trabalho de
pressão sobre os Constituintes, as diversas forças empresariais, nacionais e multinacionais, das cidades e
do campo, gastaram fortunas, ao menos com deslocamentos nas dezenas de jatinhos colocados à
disposição dos lobistas e hospedagem de milhares de pessoas.
Se da área rural a representação praticamente exclusiva do campo coube à UDR, entre os
empresários urbanos a entidade mais consistente, e destinada especificamente a influenciar as eleições
de governadores e de constituintes em 1986 e, depois, a própria Constituinte, foi a União Brasileira de
Empresários (UBE), fundada em março de 1986. Embora ela englobasse também a Confederação
Nacional da Agricultura, sua visão era mais ampla, atenta ao conjunto dos interesses do empresariado. E
ela teve uma atuação intensa em todo o processo constituinte e conseguiu sustentar o que era
considerado básico - fazer com que os constituintes chegassem a um texto fundamentalmente assentado
na economia de mercado e impondo freios à intervenção estatal na economia.
A idéia de que a não-implementação do neoliberalismo em sua forma mais radical durante o
governo Sarney tenha sido conseqüência de uma resistência do empresariado não encontra amparo na
articulação e movimentação desse mesmo empresariado. Se é verdade que houve dificuldades para tal
implementação, não o é menos o fato de que as idéias neoliberais começavam a ganhar corpo e que
inicia-se uma batalha ideológica que experimentou algumas vitórias na Constituinte e ter seu grande
primeiro momento com a eleição de Collor.
A ação empresarial imediatamente antes e durante a Constituinte foi intensa, e desenvolvida
exatamente no sentido de configurar um Estado mínimo, com todas as suas conseqüências. Essa ação
envolveu não só as principais lideranças empresariais do País que desde o alvorecer do governo Sarney
começaram a se movimentar em torno de um sem número de entidades empresariais existentes ou que
foram sendo criadas em função da própria Constituinte e de centros de estudos nacionais e
internacionais, como também dublês de executivos e intelectuais, ou de políticos e intelectuais, como os
ex-ministros Mário Henrique Simosen e Delfim Netto.
E contava ainda, nessa articulação, com a colaboração interessada de algumas expressivas
lideranças sindicais, como Antônio Rogério Magri, futuro ministro de Collor, e de Luís Antônio
Medeiros. O ex-ministro Mário Henrique Simonsen, ao lado de outros executivos e intelectuais
latino-americanos, produziu, em 1986, uma análise da situação e dos rumos da economia da América
Latina, por encomenda da Americas Society (Sociedade das Américas), que reunia representantes das
200 maiores corporações estratégicas que atuavam no Continente e cujo presidente era David
Rockefeller, que dá uma medida de como já se começava a formular um ideário neoliberal.
A Câmara de Estudos e Debates Econômicos e Sociais (Cedes), que tinha o economista Delfim
Netto como um de seus principais organizadores, era constituída por empresários como Antônio Ermírio
de Moraes, Luiz Eulálio Bueno Vidigal, Roberto Konder Bornhausen e Guilherme Afif Domingos, entre
tantos outros, e intensificou sua atividade no ano de 1986. O objetivo central da entidade era exatamente
o de demonstrar que o neoliberalismo não era sinônimo de capitalismo selvagem e apresentá-lo como
uma alavanca do desenvolvimento social. O empresariado devia estar unido nessa cruzada, nessa
batalha ideológica.
Havia uma ampla associação de interesses empresariais nessa luta. Confundiam-se,
positivamente para o empresariado, objetivos políticos e econômicos, e a mídia, direta ou indiretamente,
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não ficava de fora disso. Na composição, por exemplo, do Conselho Estadual do Movimento Cívico de
Recuperação Nacional, uma organização de combate ideológico constituída em fevereiro de 1987,
podia-se observar, além da presença dos mais importantes empresários brasileiros de diversas áreas, as
de Herbert Levy, da Gazeta Mercantil, e de Victor Civita, da Editora Abril.
O resultado final da Constituinte no primeiro turno não foi exatamente o que pretendia o
empresariado, que conseguira, no entanto, garantir a diminuição do papel do Estado. Com isso
assegurado, os empresários, através da UBE, definiram os 23 pontos importantes no segundo turno,
aqueles que, segundo seu ponto de vista, deveriam ser suprimidos. Esses pontos diziam respeito
basicamente a direitos trabalhistas e a alguns aspectos do papel do Estado, aqui sempre na perspectiva
de diminuir a interferência estatal na economia e de mitigar qualquer suspeita de nacionalismo, o que
demonstra que não havia qualquer resquício de visão nacional, no sentido de uma clássica burguesia
nacional interessada no desenvolvimento interno, mas ao contrário, havia o predomínio de uma visão de
aprofundar a associação dependente com o capital internacional.
Predominava, nos objetivos do empresariado para a Constituinte, uma visão neoliberal, como se
verá, novamente, no segundo turno, quando ele tentará reduzir mais a presença do Estado, acabar com a
distinção entre empresa nacional e estrangeira, entre outros aspectos.
Nessa batalha final, não se pode dizer que o empresariado tenha sido muito bem-sucedido. Não
conseguiu suprimir do texto constitucional a determinação do horário de seis horas para turnos
ininterruptos de revezamento, o adicional de um terço para o gozo de férias, o aviso prévio, o direito de
greve, a competência normativa da Justiça do Trabalho, a definição do Estado como agente regulador da
economia, a proibição de atuação do capital estrangeiro na área de saúde. Manteve-se ainda a definição
de empresa nacional, contra a opinião do empresariado, que a queria mais flexível e internacionalizante,
como também permaneceu uma visão mais estatal no que se refere ao controle dos recursos minerais.
O empresariado ainda perdeu no que se refere ao Mandado de Injunção, que ele queria ver fora
do texto constitucional. Foi vitorioso no combate à estabilidade no emprego, pois remetida à lei
ordinária tornou-se de difícil aplicação. Conseguiu, também, suprimir o imposto sobre grandes fortunas.
Ao lado dos lobbies empresariais, funcionou também a força de pressão militar, que não queria mexer
nas atribuições das Forças Armadas de mantenedoras da lei e da ordem internas, no que foram
vitoriosas, como se viu. Que Carta era esta?
A Constituição de 1988, de um lado, incorporou, além de direitos políticos tradicionais,
próximos das democracias ocidentais, direitos sociais próprios de um Estado de Bem-Estar, parecendo,
e de fato fazendo-o, caminhar na contramão das tendências mundiais predominantes de então. De outro,
no plano da ordem econômica, reduziu o papel do Estado na economia mesmo que preservasse alguns
benefícios à empresa nacional e se mantivessem os direitos sobre os minerais, ao se distinguir a
propriedade do solo das jazidas, dos recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica.
Em síntese, a Constituição faz uma nítida opção pela economia de mercado, freia a possibilidade
de expansão da ação produtiva do Estado, ao tempo em que incorpora direitos sociais relativamente
amplos. Essa aproximação, pela via dos direitos sociais, do Estado de Bem-Estar Social, em declínio na
Europa, não indica a constituição de um Estado dessa natureza no Brasil.
Pode-se afirmar que, no interior mesmo da nova Carta, inscreviam-se duas possibilidades, não
necessariamente pela ordem. A primeira seria a de o país seguir um rumo de desenvolvimento político
que desse conseqüência efetiva a todos aqueles direitos sociais: a saúde e a educação universalizados, os
direitos humanos e os do trabalho respeitados, mas isso certamente iria requerer um modelo econômico
distante do neoliberalismo em ascensão. A segunda, a de retirar da nova Carta aqueles poucos e
significativos obstáculos a uma ordem econômica nitidamente neoliberal, criando-se, assim, uma nova
dinâmica na economia e na sociedade, aí então fundada no neoliberalismo, que provocasse, ao fim e ao
cabo, que aqueles direitos sociais fossem praticamente sendo preteridos ou até eliminados legalmente.
Os desdobramentos da nova Carta e até mesmo a definição de sua natureza mais profunda, num
país de tantas Constituições, estariam na dependência da correlação de forças que se estabelecesse na
seqüência, especialmente após 1989, quando seria eleito o primeiro presidente pela via direta após 1964.
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A IMPRENSA BRASILEIRA
Comunicação e Política
Uma preliminar impõe-se para o início da discussão sobre as relações entre comunicação e
política: qual o lugar dos media sob o modo de produção capitalista e na sociedade contemporânea.
Nessa primeira análise vamos usar a tipologia marxista de base e superestrutura, sem que se
desconheçam os perigos decorrentes dessa utilização pela simplificação que pode representar.
Os media, numa primeira aproximação, podem ser localizados, sobretudo em fases mais
recentes, sob o capitalismo monopolista e sob hegemonia do capital financeiro, como parte da base
econômica, à medida que, de um lado, as empresas que os compõem são hoje grandes conglomerados,
envolvidos muitas vezes não só nos negócios da área de comunicações, como em tantos outros, e de
outro lado, pelo fato de que tais meios de comunicação, vistos sob um aspecto amplo, são elementos
constitutivos, estruturantes desse atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, especialmente se se
considera o predomínio do capital financeiro, dependente da rapidez das informações que só a
infra-estrutura dos media pode propiciar.
Mas, ainda para ficar na tipologia da base e da superestrutura, pode-se dizer que os media
compõem, ao menos se são pensados como funcionando de acordo com a lógica de indústria cultural,
como produtores de mercadorias simbólicas e, também, numa área específica, como indústria de
informações (aqui no sentido jornalístico, lato sensu), compondo os chamados aparelhos privados de
hegemonia, nos termos gramscianos. O papel principal desse aparelho privado de hegemonia é o de
produtor e difusor de mercadorias simbólicas. Este é o seu principal objetivo, e por isso, se preciso for
falar em dominância, seria mais prudente dizer que o dominante na atividade dos media é o ideológico,
situados, assim, muito mais propriamente, no âmbito superestrutural.
Tal separação, contudo, como pode se ver pela análise feita anteriormente sobre a natureza
econômica de tais meios na contemporaneidade, seja de natureza puramente metodológica, sendo difícil
separar as duas dimensões. O que se quer aqui é localizar uma dominância, sem a pretensão de excluir a
outra dimensão. Se o Estado é, como superestrutura, simultaneamente sociedade política e sociedade
civil, é necessário entender essas duas esferas não separadamente, mas articuladas dialeticamente,
especialmente se se discute a hegemonia do grupo dominante, e sem que ainda se discuta o terreno da
contra-hegemonia.
Não existe nenhum sistema social em que o consentimento seja a base exclusiva da hegemonia,
nem Estado em que um mesmo grupo possa, somente pela coerção, continuar a manter de forma durável
a sua dominação. Isso quer dizer que não existe entre a sociedade civil e a política, entre o consenso e a
força, uma separação orgânica - ao contrário, há uma estreita colaboração entre uma e outra, e só essa
colaboração estreita é que permite a existência de um bloco histórico. Este seria a maneira como se
realiza uma determinada hegemonia, o conjunto complexo, plural e contraditório das classes e frações
de classe dominantes. Ao falar de sociedade política, faz-se referência ao aparelho de Estado e todas as
suas instituições, e ao falar de sociedade civil, fala-se do complexo da superestrutura ideológica, dos
organismos privados.
O Estado governa com o consenso dos governados, mas com um consenso organizado, não
genérico e vago. Um consenso que o Estado obtém e exige, mas um consenso que se constrói, que se
"educa", e tal papel de educação é cumprido pelas associações políticas e sindicais, pelas diversas
instituições da sociedade civil. É dessa forma que ganha corpo o chamado Estado ampliado e é com tal
entendimento que se deve apreender o conceito de hegemonia ou de como o Estado desenvolve a
direção intelectual e moral de toda a sociedade. O Estado deve ser compreendido, assim, sempre como
equilíbrio, necessariamente instável, da sociedade política com a sociedade civil, e a hegemonia das
classes dominantes é exercida especialmente por meio de organismos privados.
Chega-se ao ponto: os media compõem o bloco histórico hegemônico. Isso quer dizer que não é
possível pensar os media sem pensar a política, e política aqui entendida como o Estado ampliado.
Dessa forma, os contemporâneos meios de comunicação de massa devem ser pensados como parte da
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sociedade civil, como integrantes dos aparelhos privados de hegemonia, como integrantes das
instituições que constroem o consenso, como casamatas fortalecidas e cheias de dinamismo na defesa do
modo de produção capitalista e das formações sociais concretas que tal modo suscita.
O Estado não poderia "fabricar" o consenso senão, e quem sabe principalmente, através dos
media. Não é possível recorrer ao conceito de hegemonia sem pensar o bloco histórico. Não é possível
pensar este sem uma construção contínua do consenso, construção que conta com a decisiva
contribuição dos media. Nem é teoricamente sustentável imaginar que os media não sejam parte do
bloco histórico e do chamado Estado ampliado que lhe dá existência concreta em situações
determinadas.
O Estado continuamente aciona os media para a fabricação da opinião pública e um dos
exemplos mais evidentes é o do Plano Real em 1994, o que, para além de seu lado econômico
propriamente dito, foi uma típica operação de construção de opinião pública destinada a favorecer a
eleição do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, operação bem-sucedida e que
rendeu frutos por longo tempo.
No desenvolvimento do conceito de hegemonia, até agora, não se tratou de um outro conceito,
constitutivo mesmo da idéia de hegemonia, que é o de contra-hegemonia e de hegemonia alternativa,
significando a existência de grupos e classes sociais não submetidos ao pensamento hegemônico
dominante e que desenvolvem práticas político-culturais diversas e opostas a este. A hegemonia não
existe apenas passivamente como forma de dominação.
Isso é particularmente importante, primeiro, porque revela que a sociedade civil não é um todo
homogêneo e não pode ser reduzida àquela parcela vinculada política e ideologicamente ao Estado e às
classes dominantes, que há setores que se movimentam e se articulam num caminho inverso e em busca
de outra hegemonia e, em segundo lugar, porque os aparelhos privados de hegemonia – e os media entre
eles – expressam de alguma forma a presença de tais grupos e classes sociais.
No caso dos media, cabe destacar a sua específica função mediadora, não sendo, portanto,
transmissores exclusivos das idéias das classes dominantes, embora nunca exerçam essa função
mediadora sem considerar suas prioridades, seus interesses e suas ideologias. Com o conceito de contrahegemonia e de hegemonia alternativa estabelece-se a noção do contraditório, da possibilidade de uma
outra hegemonia, por vir, e que se manifesta também nos media, de modo subordinado.
É necessário que ao falar da sociedade contemporânea esclareçamos que tratamos de um cenário
em que a sociabilidade foi transformada inteiramente pela emergência de poderosos meios de
comunicação, particularmente a televisão, que instituiu uma complexa e tensa convergência de espaços
geográficos e virtuais, convivências e televivências, local e global. Essa sociedade é ambientada e
estruturada pelos media, sociedade que não pode satisfazer as necessidades de participação social,
política e cultural de seus membros apenas pela comunicação direta. Dito de outra maneira, não é mais
possível viver sem a existência de meios que permitam o acesso aos acontecimentos, entendidos aqui
como aqueles que os meios elegem como tais, já que tantos outros são silenciados e ao não se
transformarem em acontecimentos públicos, ao serem condenados ao silêncio pela decisão dos media,
desaparecem, são ignorados.
Nunca é demais insistir: se é verdade que os meios de comunicação de massas – particularmente
o jornal – existem, como tais, desde o início do século XIX e sobretudo a partir de meados daquele
século, eles só ganham a dimensão de instituir uma nova sociabilidade com a televisão, e, por isso, os
autores que trabalham com a idéia de sociedades ambientadas e estruturadas pelos media consideram
essencial a existência da televisão como meio dominante para então pensar numa sociedade de tal
natureza.
É óbvio que uma sociedade dessa natureza não só se estrutura experimentando simultaneamente
a convivência e a televivência - no sentido de experimentar, conhecer o mundo a distância - como isso
tem também impactos decisivos sobre a atividade política, pois esta não se faz mais somente nas ruas,
mas transita também, e de modo decisivo, por espaços virtuais, o espaço das telas dos meios de
comunicação. Modificam-se, com a prevalência de tal sociedade, os mecanismos do fazer político.
Instala-se uma tensão entre a praça e a platéia, entre a rua e o espaço virtual. Dito de outra maneira, a
hegemonia não se faz mais sem a consideração da existência dos meios de comunicação de massas, e
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particularmente da televisão. Afinal, quase 90% das pessoas no Brasil tomam conhecimento dos
acontecimentos políticos pela televisão.
A emergência de uma sociedade com tais características pode implicar senão na substituição dos
partidos políticos ao menos no seu enfraquecimento. Ao gerar e transmitir informações políticas,
fiscalizar a atividade dos governos, desenvolver a crítica das políticas públicas, promover informações
políticas e, no caso brasileiro de modo especial, tomar posições político-programáticas de modo
permanente, os media pretendem, de fato, substituir os partidos políticos, condicioná-los aos seus
propósitos, nem sempre tão inocentes ou meramente profissionais, como se pretende fazer crer à
primeira vista.
No caso brasileiro, é preciso considerar que face à fraqueza histórica da estruturação partidária, a
tarefa dos media é relativamente simplificada neste trabalho de esmaecimento do papel dos partidos,
muito embora, com freqüência, senão os partidos, ao menos figuras influentes do Congresso Nacional,
terminam por dar os contornos da agenda pública, o que quer dizer que, malgrado a fraqueza dos
partidos enquanto tais, não se pode falar, em termos tão rigorosos, em fraqueza da esfera política
propriamente dita.
Transitando pela media – compreendendo a sua lógica – tanto o Parlamento quanto o Estado
stricto sensu conseguem agendar freqüentemente a vida política brasileira, o que quer dizer que o poder
de agenda dos media, se é amplo, não é tão autônomo como às vezes parece. Uma sociedade centrada
nos media, tal como caracterizada acima, não pode ser pensada senão a partir de tais relações e de
condicionamentos "externos" que, desconsiderados, prejudicariam em muito a noção, dando ao campo
midiático um grau de autonomia que ele não tem.
O papel dos media nas últimas eleições presidenciais de 1989, 1994 e 1998, contribuindo para as
eleições de Collor e de Fernando Henrique em duas ocasiões, se evidencia a força deles, demonstra, à
saciedade, a vinculação dos media com as classes dominantes brasileiras, e aqui sem quaisquer
dissimulações ou simulações de neutralidade possível. Os meios de comunicação, a televisão em
particular, têm uma relação quase orgânica com o Estado desde a ditadura e que se acentuou com o
Estado tipicamente neoliberal que se implantou desde Collor e que ganhou acento mais nítido sob
Fernando Henrique Cardoso.
Não seria imprópria, ainda, uma outra consideração: o reconhecimento pelos políticos
vinculados às classes dominantes da importância dos media para a luta política, sobretudo a televisão, e
a possibilidade deles, pela específica configuração da política no Brasil, de apropriarem-se desses meios
através de concessões feitas pelo Estado. Levantamento divulgado em novembro de 1995 indicava que
das 302 emissoras de TV existentes no país, 94 pertenciam a políticos ou ex-políticos: das 2098
emissoras de rádio, 1169 pertencem a políticos ou ex-políticos; dos 594 parlamentares, 130 têm uma
concessão de rádio ou TV ou uma combinação das duas, e dos 27 governadores de então, doze tinham
concessões de rádio ou TV. Além disso, das 1848 estações repetidoras de televisão autorizadas durante
o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, 268 foram entregues a empresas ou entidades
controladas por políticos profissionais.
Isso indica, como se disse, de um lado, o reconhecimento pelos políticos da importância da
televisão e das emissoras de rádio. Ou seja, o reconhecimento de que os meios de comunicação
constituem um espaço de construção e de reprodução do poder, de trânsito do poder. E, de outro, como
conseqüência dessa propriedade de meios por políticos, que tais meios, em grande parte, já têm um
ponto de partida político, não só geral, como qualquer meio o teria, mas específico, vinculado a um
parlamentar ou executivo, ligado a um partido, a uma posição política, o que certamente contribui, e
decisivamente, para orientar a cobertura dos acontecimentos.
Isso, se não retira a especificidade de tais meios – afinal é por eles que os fatos transitam, são
eles que têm a função de selecionar o que é publicável e o que não é, o que deve ganhar dimensão
pública e o que deve ser condenado ao silêncio – situa-os de modo mais correto na situação brasileira. A
definição dos temas relevantes para a discussão pública, assim, não pode ser considerada, com tanta
facilidade, algo feito exclusivamente no campo específico dos media, mas influenciado por vários
outros atores. O que pode e o que não pode vir a público – as zonas de segredo – às vezes constituem
pontos de conflito entre a sociedade política e os media.
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Para os diversos atores político-sociais não há alternativa senão a de incluir-se nesses meios, pois
se trata da forma mais eficiente de tornar pública suas intervenções e propostas. Ocorre que o acesso a
tais meios têm critérios e o acesso de quem não tem poder enfrenta muito mais obstáculos do que os que
já o detêm. O consistente poder dos media não é um poder usado de modo democrático, mas não se
trata, também, por outros aspectos de sua lógica, especialmente quando se fizer referência ao
jornalismo, de um bloco monolítico, que elimine as fissuras, as tensões, sempre presentes na prática
cotidiana, o que significa que, em meio a tais frestas, atores que não compõem o bloco de poder
hegemônico, tomam-se eventualmente protagonistas.
A existência de movimentos contra-hegemônicos é motivo de cobertura pelos media, a depender
naturalmente de como se apresentem – e os exemplos do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-Terra (MST), no Brasil, e dos zapatistas, no México, são demonstrações do que se está dizendo.
Cada um a seu modo, e sempre a depender de seus movimentos concretos – e também da ação das
classes dominantes contra eles – conseguem se fazer presentes nos media, isso por combinarem o
atendimento de seus objetivos políticos com a sensibilidade para a lógica e dinâmica dos meios de
comunicação de massa, lógica e dinâmica que impedem o desconhecimento de alguns fatos, sobretudo
aqueles fatos que tenham força significativa como notícia, às vezes até pensados previamente para se
oferecer aos media.
Os movimentos contra-hegemônicos, em princípio, poderão ter mais espaço quando ocorrerem
crises, tanto as de maior densidade – aquelas que questionam os próprios termos da dominação vigente,
ou, dito de outro modo, que apontam a possibilidade de uma outra hegemonia – quanto crises pontuais,
e arrumação do esquema de forças do bloco dominante. Ainda assim, não se pode dizer que esse espaço
da contra-hegemonia seja tão tranqüilo, pois nos momentos de crise o bloco histórico pode se coesionar
de modo a defender o atual estado de coisas e continuar dificultando, no limite que possa, o
agendamento da ação das classes subalternas não-integradas ao bloco de forças hegemônico.
As crises de qualquer natureza, no entanto, de modo geral, constituem terreno fértil para o acesso
das idéias não-hegemônicas, até porque alguns acontecimentos – invasões de terra, massacres, saques a
supermercados, assassinatos em massa de lideranças rurais, tomada de fábricas ou mesmo um
desemprego em níveis muito altos – dificilmente podem deixar de ser cobertos. E por que dificilmente
podem deixar de ser cobertos?
Atendo-se a análise aos media informativos, pode-se afirmar que eles buscam sua legitimidade
na demonstração de que cobrem, noticiam os acontecimentos. O discurso desses meios, e que não pode
ser inteiramente desmentido pela prática, é que são fiéis aos fatos, que tudo aquilo que merece ser
notícia será contemplado. Se não mantêm um mínimo de coerência com sua função mediadora, perdem
legitimidade. Não podem, dessa maneira, circunscrever-se ao noticiário que interesse exclusivamente às
classes dominantes.
Tais meios de comunicação vivem a permanente tensão entre a sua natureza constitutiva de
aparelho privado de hegemonia, além de constituírem-se como empresas monopolistas, com todos os
vínculos daí decorrentes, e o seu objetivo específico de mediação, de ser o intérprete da atualidade, de
revelar do mundo presente. Tensão que nunca elimina a ideologia, mas que permite também a presença
de mais do que isso. A verdade dos fatos – para usar expressão tão cara ao jargão jornalístico – muitas
vezes impõe-se, ou insinua-se, pela própria força deles.
Antes de encerrar esse ponto, é o caso de cobrir algumas lacunas. Considerando a fase de
desenvolvimento do capital, com absoluto predomínio do capital financeiro, é importante dizer que há
hoje, já referidos de passagem, organismos internacionais que refletem esse predomínio e que
subordinam iniciativas de muitos Estados nacionais, especialmente os situados na periferia do sistema.
Entre tais instituições, podem ser lembrados, e aqui nos limitamos à esfera econômica, o Banco
Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a OCDE e a Organização Mundial do Comércio. De outro
lado, ou fazendo parte do mesmo centro de poder, os próprios países centrais, particularmente o
chamado G-7 -que reúne os principais países capitalistas do mundo - tentam estabelecer diretrizes para
as nações da periferia, funcionando não só como árbitros nas crises políticas como interventores nas
crises de natureza econômica, sobretudo pelo que tais crises possam significar de abalo para o sistema
enquanto um todo.
48

Se é possível falar disso – e, portanto, refletir sobre modificações na natureza do Estado-Nação
tal e qual ele surge como necessidade política da estruturação do modo de produção capitalista – não
seria correto falar do desaparecimento do Estado-Nação enquanto tal que, embora modificado, continua
uma presença política real. A consideração dessa realidade – da força daquelas instituições e dos
Estados capitalistas centrais – implica no fato de que os media, naturalmente cada vez mais
globalizados, conformam também aparatos que combinam papéis nacionais e multinacionais. Estes
últimos seriam cumpridos pelos órgãos de comunicação mais importantes do centro capitalista e pelas
agências de notícias, ao menos se pensamos o jornalismo.
Um papel hegemônico na produção de notícias é cumprido pelos EUA, de onde provém a maior
parte delas. Os papéis nacionais nunca poderiam ser entendidos, e nem em outras fases do capitalismo,
após o século XIX, o poderiam, sem uma interlocução - ou uma sobredeterminação - com os aparatos
dos media internacionais. Nem se discuta, por desnecessário, a imensa produção cultural do centro
capitalista que perpassa os media da periferia. O jornalismo, sobre o qual nos debruçamos aqui, é apenas
parte do complexo sistema midiático, daquilo que conhecemos também como indústria cultural, voltado
para divertir, informar, entreter e conformar uma visão de mundo, uma ideologia a ser seguida pela
sociedade. Se a sociedade segue ou não, é outra história.
A complacência com o poder e a modernização sob a ditadura
A indústria cultural torna-se um setor dinâmico da acumulação capitalista, parte do processo de
continuidade do modelo econômico iniciado com Juscelino Kubitschek, parcialmente interrompido sob
Goulart e intensificado sob a ditadura. Se for verdadeiro, como é, que o empresariado não só apoiou
como articulou o golpe militar de 64, inclusive o empresariado vinculado à indústria cultural, ou boa
parte dele, então não há porque estranhar que, na vigência do regime militar, ele se compusesse e tirasse
bons frutos dessa composição.
É a ditadura que, em 1965, cria a Embratel e que coloca o Brasil como associado do sistema
internacional de satélites (INTELSAT). Cria o Ministério das Comunicações em 1967 e toma as
providências tecnológicas para interligar todo o território nacional, acabando com todos os obstáculos
para a expansão da televisão. O sistema de redes, que começa a se estruturar desde 1969, condição
básica para o funcionamento da indústria cultural, ganhava um suporte tecnológico, resultante do
investimento do Estado. Claro que há por parte da ditadura uma motivação política, fundada na
ideologia de segurança nacional, mas as conseqüências dessa nova infra-estrutura tecnológica são muito
mais amplas, com repercussões de grande alcance no desenvolvimento econômico, sobretudo por conta
do enlace entre o capitalismo monopolista e a indústria cultural. Uma das decorrências objetivas dessa
ação estatal é o fortalecimento dos grupos empresariais ligados à televisão, particularmente da Rede
Globo.
A censura, direta ou indireta, persistente sob a ditadura, incomoda os empresários, ao menos
alguns deles, mas não há um conflito aberto entre desenvolvimento econômico e censura. Os
empresários sabem, e aceitam isso, que é o Estado que dá lastro a suas atividades, ao processo de
acumulação do setor.
É exatamente sob a ditadura que se constituem os grandes conglomerados que controlam
atualmente os meios de comunicação e da cultura popular de massa. Se em 1966 produziam-se 43,6
milhões de livros por ano, este número chegará a mais de 245 milhões em 1980. Se o mercado de
revistas alcançava 100 milhões de exemplares em 1960, chegou aos 500 milhões em 1985. É neste
período também que se consolidam a expansão e a segmentação do mercado, para além da fixação de
seus limites monopolistas.
Basta olhar a evolução da Editora Abril. Ela edita, entre o momento de sua fundação, 1950, e
1959, apenas sete títulos. Entre 1960 e 1969, alcança 27 títulos, e ao chegar em 1979 já podia contar
121, distribuídos entre os mais variados segmentos. Mesmo no caso do cinema, normalmente com mais
dificuldades, ocorre uma expansão: dos 32 filmes anuais, média registrada entre 1957-1966, passa-se
para 50 anuais entre 1967-1969. Com o surgimento da Embrafilme, ocorre um aumento maior. Em 1975
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são produzidos 89 filmes e em 1980, 103. A registrar apenas que grande parte desses filmes era
constituída de pornochanchadas ou pornográficos.
Cresce o mercado fonográfico e, sobretudo, a publicidade brasileira – em 1974 o Brasil se
constituía no sétimo mercado de propaganda do mundo e a publicidade é não só um índice do grau de
desenvolvimento do capitalismo, como é parte constitutiva do processo de acumulação sob o
capitalismo monopolista, onde desaparece a livre concorrência e onde o fetiche da mercadoria é levado
ao paroxismo, instalando-se a concorrência das marcas, subestimando-se agora mais do que antes, o
valor-de-uso em favor do valor-de-troca.
A publicidade é um componente indispensável do capitalismo monopolista, parte constitutiva
dele tanto quanto as grandes corporações por seu papel de força de contenção à tendência ao
estancamento econômico e por sua capacidade de estimular a demanda das mercadorias fundadas não
mais na concorrência de preços, mas na de marcas, além do cumprimento de uma função ideológica
genérica, de difusão de modos de vida, particularmente do american way of life.
A partir de 1968, o total de investimentos em publicidade dá um salto que o eleva a níveis antes
desconhecidos. Entre 1970 e 1974, as taxas de crescimento da publicidade brasileira estão entre as
maiores do mundo, superando países como Itália, Holanda e Austrália. Registre-se que o crescimento da
publicidade é acompanhado pela mudança de prioridades do investimento publicitário. Se em 1962, os
anunciantes destinavam 24,7% de seus investimentos publicitários na televisão, 26,1% em revistas,
23,6% em emissoras de rádio, 18,1% em jornais e 6,5% em outros meios, em 1972, a televisão já
absorve mais de 46% do total e chega a mais de 60% dez anos depois.
A implantação das redes de televisão – sempre com destaque para a Rede Globo nesta fase –,
constitui-se numa operação política – afinal, a Globo serviu sempre como sustentáculo
político-ideológico-cultural da ditadura. Mas a montagem das redes foi essencial ao desenvolvimento do
capitalismo brasileiro naquele período. Especialmente se se leva em conta o papel da publicidade como
mecanismo essencial da reprodução do capital e se se toma em conta que o principal instrumento de
veiculação das mensagens publicitárias – portanto, da venda da produção – passou a ser a televisão.
A indústria cultural, a par de ser, ela mesma, uma área de acumulação de capital e de integrar-se
à dinâmica monopolística em andamento, é integradora do capital, elemento constitutivo de sua
reprodução. Na área de acumulação específica, crescem os produtos culturais, cresce o consumo de
aparelhos de televisão, de toca-discos. Isso quer dizer que a expansão da indústria cultural é, também, a
expansão da própria indústria. Ela integra a fase de acumulação capitalista brasileira em que ocorre um
aumento expressivo do consumo de bens não-duráveis. Se o hábito de assistir televisão se consolida
definitivamente e se torna comum a todas as classes sociais, é natural que o consumo aumente. Em
1970, existiam pouco mais de 4 milhões de domicílios brasileiros com aparelho de televisão. Em 1982,
o número chegava a quase 16 milhões. Em 1999 eram mais de 45 milhões de aparelhos.
Não vamos nos deter no exame da evolução e comportamento da televisão nesse período. É nele
que se constrói o império da Rede Globo e é aqui também que se consolidam as relações íntimas entre a
Globo e o poder político, relações que raramente foram perturbadas, até porque a Globo sempre se
colocou ao lado do presidente da República, tomando o cuidado, no limite de suas forças, para evitar a
ascensão de políticos incômodos aos seus interesses e para eleger aqueles com os quais tinha identidade
de pontos de vista.
Os casos de Collor e Fernando Henrique são emblemáticos, como o é o fato de a Rede Globo só
se engajar na campanha das Diretas no último momento, desconhecendo a mobilização de milhões de
pessoas em todo o país. Ou a tentativa de evitar a primeira eleição de Brizola para governador do Rio de
Janeiro, afinal abortada. Falamos, portanto, de um ator político, a Rede Globo, ator que sempre soube
defender os seus interesses, e os interesses mais gerais da classe dominante, não sendo possível flagrá-lo
em incoerência quanto a este aspecto. Os episódios posteriores, não tratados nesse livro, relativos ao
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, só fazem confirmar a nítida posição política da Globo.
A discussão sobre a imprensa escrita depois da supremacia da televisão, uma característica que foi se
acentuando de modo cada vez mais veloz no pós-Segunda Guerra, ganhou intensidade, e muitas análises
indicavam uma diminuição de sua importância.
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O papel da imprensa escrita, diante da óbvia hegemonia da televisão como meio de comunicação
de massa, precisa ser de fato reavaliado. Modificado, tal papel continua importante. A imprensa escrita
continua a exercer influência e bastante considerável. Em muitos casos, a ação dela pauta o restante dos
media e só isso bastaria para confirmar o seu papel de protagonista essencial entre os meios de
comunicação. Os jornais têm adquirido a característica, na contraposição aos meios audiovisuais e à
televisão em particular, de serem capazes de fixar conhecimentos mais articulados, permitir que as
pessoas conheçam os diversos aspectos de um problema, as suas inter-relações e as soluções,
diferentemente da televisão.
A par disso, nos dias atuais, os meios impressos constituem pontos de referência importantes
para a construção da pauta dos meios televisivos. Há, como decorrência da "vigilância competitiva" que
se estabelece entre os diversos meios, uma troca informal, mas sistemática, de pautas entre eles, e os
meios impressos, pela quantidade e maior detalhamento dos assuntos, acabam por abastecer mais a
televisão do que esta a eles.
No caso brasileiro, parece inegável que os meios de comunicação impressos continuam a
desempenhar um papel importante. Uma das singularidades do Brasil é o fato de que, nos momentos de
crise, normalmente as revistas semanais de informação caminham na frente em relação aos jornais,
inclusive no noticiário "quente", o que aparentemente é contraditório já que os diários teriam mais
possibilidades de acompanhar os acontecimentos e, em tese, teriam melhores condições de cobrir os
acontecimentos "fortes".
Qualquer retrospectiva recente – caso Collor, que redundou na CPI do PC, caso do Orçamento,
que provocou a CPI do Orçamento, caso dos grampos das privatizações – indica não só uma cobertura
mais eficaz e profunda das revistas semanais de informação como, de modo geral, indica também que a
deflagração do assunto deu-se via uma das revistas. Pedro Collor, por exemplo, escolhe a revista Veja e
não um jornal ou uma rede de TV para dar a entrevista que representa o primeiro e decisivo passo para a
constituição da CPI do PC. É lstoÉ que entrevista o motorista Eriberto França e coloca CPI do PC no
ponto de não-retomo. É a revista CartaCapital que consegue revelações inéditas e provoca a demissão
do ministro Mendonça de Barros, das Comunicações. As revistas brasileiras, em alguns casos,
aprofundam suas reportagens e desenvolvem trabalhos exclusivos. Importante assinalar que tal
aprofundamento acontece apenas em momentos excepcionais, naqueles momentos considerados de
crise, e de modo geral, provocado pelas fontes. Não se analise, ainda, a natureza da cobertura dessas
revistas, de modo geral, salvo honrosas e raras exceções, profundamente partidarizada.
Claro que entre a pauta definida pelos meios e o agendamento do público há uma distinção.
Afinal, entre a pauta elaborada internamente, a busca, a transformação dela em texto selecionado para
publicação e a própria publicação há um caminho a percorrer em que muitos assuntos morrem pelo
caminho, e mais do que isto, um bom número deles não tem continuidade e, não tendo, não se fixam
como agendamento relevante para o público. Sem contar a própria edição, que determina o que é mais
ou menos importante. De qualquer forma, ter peso na definição da pauta – e a imprensa escrita tem –
conta, e muito, para a fixação da agenda pública, pois é do conjunto de pautas colocado em andamento
que ela surge.
Independentemente das diferenças entre os diversos meios e do papel destacado assumido pelas
revistas nos últimos anos, parece inegável que os meios impressos continuam, de modo geral, a
desempenhar, no Brasil, um papel importante na fixação da agenda política, na construção de cenários,
na formação da chamada opinião pública, tanto diretamente quanto influenciando as redes de televisão
na sua cobertura. Querer atribuir exclusivamente à televisão o papel de produtora de hegemonia no
Brasil é um equívoco que não se deve cometer.
Estruturalmente nessas últimas três décadas a imprensa escrita, acompanhando processo que
atinge a todos os meios de comunicação de massas, experimenta a tendência à concentração.
Registre-se, desde logo, que o domínio monopolístico dos veículos impressos – que implica diminuição
de títulos – não significa necessariamente diminuição da importância dessa modalidade de
comunicação.
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O que se deve registrar, de passagem, é que a diminuição do número de empresas controladoras,
ao limitar a concorrência, torna menor a pluralidade, e dá maiores condições aos poucos que detêm o
controle da informação de manterem-se fiéis às classes dominantes.
No Brasil, apenas oito grupos dominados por tradicionais famílias brasileiras controlam toda a
indústria de televisão e revistas, além de quase toda a produção de jornais e rádio. O processo de
modernização desenvolvido sob a ditadura carrega a marca da concentração e do oligopólio. O sistema
de comunicação acentuou a sua característica oligopólica, baseada no controle do coração nervoso do
sistema por parte de poucas famílias, e isso, claro, implicou no desaparecimento de todos aqueles
setores outsiders, considerados indesejáveis tanto do ponto de vista econômico quanto político, e o
exemplo do jornal Última Hora talvez seja o mais gritante e característico.
Nascido para dar respaldo a Getúlio Vargas, sob a direção e inspiração de Samuel Wainer,
Ùltima Hora chegou a vender 500 mil exemplares em sete estados, nos seus melhores momentos e a
alcançar a marca dos 800 mil exemplares quando noticiou o suicídio de Vargas, em agosto de 1954,
número extremamente significativo se cotejado com a média diária do maior jornal do país atualmente,
a Folha de S. Paulo, que não chega à casa dos 500 mil exemplares diários (média de julho de 1997).
As famílias tradicionais dos media impressos brasileiros não se conformavam com o fato de um
outsider tê-los derrotado na esfera ideológica ao acabar com a homogeneidade do discurso. Ou tê-los
desafiado vitoriosamente na esfera formal, ao implantar novas linguagens e formas Na mercadológica,
ao tornar-se o grande fenômeno urbano em vendas no Brasil E na institucional, ao passar a ter também
favores do Estado, antes exclusivos daquele seleto número de famílias. A atitude da grande imprensa no
golpe militar de 64 é de franco apoio, pode-se dizer de entusiasmo militante. E ela obtém, no botim
pós-golpe, o fim de Última Hora, pelo menos sob a direção de Wainer.
Logo após o golpe, a ofensiva. O jornal O Globo copiou as fórmulas editoriais criadas por
Wainer. Em São Paulo, os grandes anunciantes desenvolveram um boicote sistemático, tirando os
anúncios, numa campanha dirigida pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo ( FIESP) e
pela Federação do Comércio. Quando é vendido ao grupo Folhas, em agosto de 1965, o próprio Otávio
Frias de Oliveira, o novo dono, comentou com Wainer: “O que eu gostaria de fazer, agora, era ir até a
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e mostrar, numa bandeja de prata, a cabeça de Samuel
Wainer". Esse exemplo simboliza uma espécie de desenlace do processo de concentração, que a partir
daí segue em ritmo ainda mais acelerado.
A história do jornalismo brasileiro, em linhas bem gerais, pode ser dividida em três grandes
fases: política-artesanal, comercial-política e industrial-monopolista, esta última podendo ser datada
desde o início do governo Kubitschek, embora o seu crescimento intensivo se dê, sobretudo, a partir do
início dos anos 60, com destaque para o pós-golpe. Em sua primeira fase, politicamente, a imprensa
representava forças contrárias ao colonialismo português, podendo ser compreendida, nesse sentido,
como modernizadora. Foi uma fase de um jornalismo de clara feição política. A qualificação de
artesanal tem a ver menos com a precariedade tecnológica e mais com o fato de cada jornal depender,
para existir, quase que inteiramente de uma grande personalidade, normalmente envolvida em lutas
políticas.
A afirmação de características mais empresariais só vai-se dar ao final do século XIX, quando se
inicia a segunda fase e quando a imprensa se aproxima da burguesia exportadora ascendente, sem
desligar-se inteiramente das oligarquias latifundiárias. É exatamente a partir da segunda metade do
século XIX que surgem alguns dos jornais que marcarão a vida brasileira neste século, como O Estado
de S. Paulo", Jornal do Brasil, Correio da Manhã e O Globo, além de uma das mais importantes
revistas do país, O Cruzeiro. A receita publicitária deixou de originar-se do esforço individual do
proprietário do jornal, de ser fruto apenas do prestígio individual dele, e passa ser captada pela própria
empresa, e já com a intermediação das agências de publicidade, que surgem no país a partir dos anos 20
deste século. Os interesses econômicos fundiam-se com as atividades jornalísticas de uma forma mais
profissional.
A terceira fase é caracterizada pela progressiva concentração – um complexo de meios, como
jornais, revistas e emissoras de rádio, controlados por uma única empresa sobressaindo-se, num
primeiro momento, o conglomerado dos Diários Associados, liderado por Assis Chateaubriand. A
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atividade jornalística avança em profissionalização, a produção se toma mais complexa, ocorrem aportes
das inovações ocorridas no mundo, tanto em termos tecnológicos quanto em termos da própria
estruturação da notícia (a afirmação do lead, por exemplo). Aparecem jornais inovadores do ponto de
vista técnico, como Última Hora e Diário Carioca e são realizadas reformas de grande repercussão nos
projetos editoriais, como a realizada pelo Jornal do Brasil. É dessa terceira fase – a fase oligopólica ou
monopolista da imprensa brasileira – que se está tratando.
É de domínio vasto a compreensão de que os meios de comunicação brasileiros, com destaque
aqui para os veículos impressos, envolveram-se no apoio ao golpe de 1964. Foi montada uma verdadeira
operação jornalística – uma autêntica campanha – destinada a contribuir para o sucesso das articulações
golpistas. Aqui, como em várias outras ocasiões, os media impressos mostraram-se solidários com as
classes dominantes.
Curioso registrar esse comportamento da imprensa, normalmente tão ciosa da lei e da ordem,
sempre contra qualquer tipo de subversão nos momentos de calmaria e de governos que ela apóie. No
golpe de 64, ela articula-se com a subversão – afinal, tratava-se de um governo constitucional, amparado
na lei, sob a guarda de uma Constituição – coloca todo o seu discurso a favor do golpe e intensifica em
março toda a operação que deveria resultar na deposição manu militari de Jango Goulart. De passagem,
não custa assinalar aqui, como em várias outras ocasiões, a prática conspiratória da imprensa brasileira.
Conspiratória aqui no sentido de que ela se articula em momentos decisivos para a intervenção política,
e os exemplos não são poucos a esse respeito.
O Correio da Manhã era um dos veículos mais radicais, e é o que, na seqüência, vai pagar um
dos preços mais altos pela situação ditatorial. Os títulos dos editoriais nos dias anteriores ao golpe eram
prescritivos, condenatórios, impositivos, autoritários, próprios de quem se sabia amparado pelas
baionetas: "Chega!", "Basta!" e "Fora!". Como se fosse justificável tais imprecações contra um
presidente da República com um mandato popular, que, numa situação de normalidade, de respeito à
democracia representativa, só poderia sair passando o cargo a um sucessor eleito pelo povo.
Ao Correio da Manhã, no entanto, é preciso fazer justiça. Foi um dos poucos a viver em toda a
intensidade uma espécie de "crise de consciência" – o conflito do liberal que se assusta com o
movimento de massas, aceita e apóia a intervenção militar com a esperança do restabelecimento da lei e
da ordem conforme os seus conceitos de lei e de ordem, e depois assiste ao crescimento da violência, e
se revolta com todas as armas de que dispõe, as mesmas que utilizou para apoiar o golpe. Passa a
denunciar o abuso contra os direitos humanos, o arbítrio, as torturas, o Plano Parasar de eliminação de
adversários políticos. E a partir dessa tomada de posição, foi pressionado de tal maneira até fechar. A
maioria dos veículos, entretanto, persistiu no apoio à ditadura.
O mínimo que se pode dizer é que a convivência dos meios de comunicação impressos com o
regime militar foi bastante condescendente para dizer o mínimo. Ou complacente, como querem outros,
especialmente até o fim do governo Médici, início de Geisel. A mesma imprensa que se havia
caracterizado como de intensa atividade política, a mesma que se alia aos golpistas em 1964 e até
mesmo no episódio que leva ao suicídio de Getúlio em 1954, agora reduz sua interferência política. Ela,
aqui, prefere entregar à ditadura a tarefa de defender os seus interesses de proprietários e diminuir o seu
autoproclamado papel de defensor dos interesses mais legítimos da população, o que incluiria denúncias
dos crimes dos militares.
Se formos rigorosos, não seria possível aceitar que a imprensa não exercesse um ativo papel
político. A tentativa permanente de justificar a existência da ditadura, o silêncio face às questões mais
quentes, entre as quais a violência contra os adversários do regime, as torturas, as mortes, o terror
institucionalizado, particularmente no período Médici, aspectos de uma atuação política a favor do
regime militar.
Mesmo o silêncio, como se sabe, constitui uma forma de manifestação. Pelo silêncio, produz-se
um discurso de legitimação da ditadura. Se não há o que dizer da ditadura, se ela passa a ser encarada
como um regime igual a quaisquer outros, se não se aponta nenhuma aberração institucional, se ela é
naturalizada pelo silêncio, há uma atuação política da imprensa a favor dela. Se a imprensa dá ênfase
mais ao discurso econômico, aos índices de crescimento, faz política ou, pelas palavras ditas, produz o
interdito de outras palavras, e com isso produz um discurso de legitimação do regime ditatorial. Mesmo
53

que ela não pudesse, sob pena de perder inteiramente a sua credibilidade, fazer uma campanha próditadura, como fez contra o governo Goulart ou contra Vargas, ela podia, por outra estratégia discursiva,
onde o silêncio se inclui como parte constitutiva, continuar a ser um agente político ativo.
O silêncio vai cumprir um papel decisivo, por exemplo, na estratégia da ditadura na luta contra
as organizações revolucionárias que desenvolveram a luta armada, cujas ações urbanas se intensificaram
em 1969 e que, quando foram noticiadas, só o foram pela ótica da própria ditadura. A idéia de
complacência, de benevolência, verdadeira, não pode esconder, a atitude política dos grandes meios de
comunicação impressos de apoio à ditadura.
Claro que isso não se dá de modo uniforme e está vinculado às fases da própria ditadura. A
primeira fase – de 1964 a 1968 – ainda vai encontrar alguns meios impressos com sentido crítico, entre
os quais pode-se lembrar, além do Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, o Zero Hora, em Porto Alegre,
Fatos e Fotos, Folha da Tarde e Última Hora em São Paulo. A essa lista, devem ser acrescidas, nesta
fase, Veja e Realidade. Tais meios refletem a primeira inquietação da sociedade civil com a ditadura
aberta, o primeiro sinal de uma crise de hegemonia, crise que será aplacada no final de 68 com o AI-5,
mas que voltará com força no final dos anos 70.
Do ponto de vista jornalístico, as grandes inovações foram Realidade, ancorada na grande
reportagem, e Veja, uma bem cuidada publicação voltada para o noticiário semanal, ressaltando-se o
fato de que as duas recrutaram o que de melhor havia no jornalismo brasileiro. A existência desses
bolsões não pode obscurecer o fato de que os demais meios impressos mantinham-se fiéis à ditadura. O
AI-5 acaba com os projetos críticos. Veja edita duas matérias densas sobre a tortura em dezembro de
1969, mas o restante da imprensa não a acompanha, e ela também sucumbe, acomodando-se ao padrão
complacente e, mais tarde, transforma-se numa publicação de orientação nitidamente direitista.
É importante ressaltar, quanto ao AI-5, que a imprensa brasileira não se opôs a ele, salvo no que
se refere à censura, contra a qual ela falou. Para contrapor-se ao AI-5 de modo global e frontal, ela teria,
naturalmente, que se opor à ditadura, e isso ela não queria fazer, como não fez. Ao contrário, fez coro,
durante o governo Médici, com toda a propaganda ufanista e conservadora do "Brasil Grande”, do
"Ame-o ou Deixe", do "Pra Frente Brasil". E desqualificou. permanentemente a oposição – nem se fale
daqui das organizações revolucionárias, mas da oposição institucional, até da mais moderada, ao menos
se a atenção se ativer ao período Médici. Não é correto, assim, pretender que apenas a TV, com
destaque para a Rede Globo, tenha sido base de apoio do regime militar. Os jornais, na primeira fase,
chegaram a rivalizar com a televisão em importância na tarefa de sustentação político-ideológica da
ditadura.
Em agosto de 1972, introduz-se a censura prévia regular em O Estado de S. Paulo e Jornal da
Tarde, o que reforça o poder dissuasório da ditadura sobre os demais meios impressos, que se
auto-censuram sem maiores problemas. Veja teria censura prévia a partir de fevereiro de 1974. Quem
nunca se dispôs a negociar ou transigir com o censor foi Hélio Fernandes, da Tribuna da Imprensa, que
enfrentou uma censura prévia rigorosa durante muitos anos.
Essa visão sobre o padrão complacente prevalecente nas relações entre os jornais e revistas e a
ditadura não desconhece a insatisfação dos jornalistas com a censura e as arbitrariedades da ditadura,
insatisfação que se manifesta não só nas redações dos grandes jornais como, sobretudo, na organização
de uma multifacetada imprensa alternativa. Situa, no entanto, um modelo de convivência relativamente
pacífico com o regime militar. Em alguns momentos, os jornais e revistas aproximavam-se de uma
posição nitidamente colaboracionista, quando, por exemplo, deixavam "plantar" notícias oriundas dos
organismos policiais sobre "fugas" ou "atropelamentos" de presos políticos, que foram "naturalizados"
semanticamente como terroristas, mesmo que se soubesse que tais presos haviam sido mortos na tortura
pelos militares. A divergência, quando ocorria, nunca transbordava para uma negação da ditadura
enquanto tal – apenas eram criticados os "exageros".
O estabelecimento das bases de um novo modelo (de Ernesto
Geisel a Tancredo Neves)
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No governo Geisel, a imprensa cumpre papel chave na estratégia da distensão lenta e gradual.
Essa estratégia ganha a adesão da maior parte da imprensa brasileira, e vários veículos, como o Jornal
do Brasil, Veja e o Estado de S. Paulo engajam-se nesse esforço, o que mantém a imprensa cúmplice do
regime militar, embora de modo diverso do padrão anterior, que entra em crise. A ditadura, aqui,
utilizava-se da imprensa para o combate à linha dura. Tanto ela fora útil com sua conivência silenciosa
para a destruição das organizações revolucionárias quanto o era agora para, com um determinado grau
de crítica, naturalmente suave, intimidar os grupos de linha dura dentro do governo, que Geisel queria
derrotar.
Um pequeno número de editores, muito influente, chegou a se agrupar em torno de Golbery do
Couto e Silva para pensar essa estratégia. Tratava-se de envolver tais editores como co-autores de uma
proposta de abertura cujos contornos eram definidos pelos militares. E era também uma forma de
preparar terreno para o futuro de uma nova hegemonia política, que Geisel/Golbery antecipavam com
sua política, e onde os meios de comunicação teriam um papel decisivo, como de fato passaram a ter.
Foi no contexto de crise do padrão complacente anterior, sem que este tivesse sido ainda
substituído por outro, que se deu a morte de Vladimir Herzog e de Manoel Fiel Filho. Houve reações
vigorosas de parte da sociedade civil, da Igreja em particular, e a imprensa se viu "empurrada" para uma
atitude de crítica mais incisiva à violação dos direitos humanos. A imprensa começava uma nova etapa,
no interior mesmo do modo complacente, sempre em interlocução com o regime militar.
A ditadura só vai fazer o acerto final com a linha dura em 1977, quando se demite o general
Sílvio Frota. Mas a transição de um modelo para outro na imprensa – a saída do padrão complacente
para uma política de maior exercício da crítica, que se acentuará a partir, sobretudo, do governo
Figueiredo –, é feita de modo negociado, eliminando-se da cena principal aqueles jornalistas que
poderiam ser considerados "problemáticos" por sua condição de líderes de redações e por seu espírito
crítico. Num prazo curto, foram eliminados das redações naquela conjuntura nomes como Alberto
Dines, Mino Carta e Cláudio Abramo, só para lembrar alguns grandes jornalistas que tinham uma visão
crítica e exerciam liderança entre seus pares. Era um momento, do ponto de vista dos proprietários de
jornais e revistas, em que se impunha a existência de operadores mais cordatos, mais sensíveis aos
apelos do regime militar.
Alberto Dines estava no Jornal do Brasil, Mino Carta na Veja e Cláudio Abramo na Folha de S.
Paulo, todos em cargos de direção, quando foram demitidos. Iniciava-se, então, nesse fim dos anos 70,
início dos 80, um outro momento para a imprensa brasileira, especialmente se se toma o governo
Figueiredo como referência. Há mais liberdade, mais espaço para o exercício da crítica. Os meios
impressos podem expressar a insatisfação dos setores descontentes com o regime. É nesse período que
se revela de forma mais evidente a crise de hegemonia do país. A ditadura já havia esgotado o seu ciclo,
mas ainda resistia, cedendo lentamente. As classes dominantes se preparavam para uma outra etapa,
democrática, mas sob o seu domínio e controle. É nesse contexto que os meios impressos se
movimentam.
A imprensa alternativa que existiu também por conta das insuficiências da grande imprensa,
entra em decadência irreversível no final dos anos 70, início dos anos 80, simultaneamente ao esforço
dos grandes jornais e revistas para copiar alguns de seus temas e formas o que é feito de maneira
sistemática pela Folha de S. Paulo. Este é um período também de dificuldades econômicas. Os jornais
demitem em escala acentuada, mas as demissões seguem um padrão ideológico, que era a maneira de
iniciar essa nova etapa do jornalismo brasileiro.
A nova etapa política – marcada pela saída negociada e lenta da ditadura para a democracia –
surpreende a imprensa, ainda sem uma prática consistente da boa cobertura, da boa apuração, da boa
análise. De alguma forma, esse novo projeto de poder e de jornalismo é obrigado a se preparar no
próprio ato de fazer, na prática, embora tivesse um ponto de partida claro. Era posto um ponto final na
antiga idéia de jornalismo de missão que, apesar de todas as dificuldades apontadas para o exercício da
profissão ao longo da ditadura, era cultivado por muitos dos jornalistas afastados dos postos de direção
naquela conjuntura. A nova geração que assumia o poder tinha clareza que o mercado era o centro da
atividade jornalística, e disso não fazia segredo.
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Talvez seja possível arriscar a hipótese de que ali, quando se dá a consolidação da fase
industrial-monopolista, morria definitivamente quaisquer resquícios da pretensão à autonomia
individual do jornalista, agora subsumido inteiramente à lógica empresarial, confinado a uma peça
apenas de uma ampla e inexorável engrenagem. Está finda a aura do grande jornalista, daquele sujeito
capaz de produzir uma coisa única e irrepetível cheia de inovação e criatividade. Talvez seja aqui que se
rompa de uma vez por todas quaisquer laços com o jornalismo artesanal, no sentido da existência do
profissional influente, capaz de levar campanhas adiante, de contribuir para mudar o curso dos
acontecimentos. Não há mais pioneirismo, não há mais o indivíduo que funciona brilhantemente no
interior de estruturas precárias. Não há mais improvisação, a improvisação como matriz de criatividade.
É o desencantamento do mundo do jornalismo, a substituição de qualquer sentido "missionário"
pelo do cálculo, da exatidão. Trata-se de afastar os elementos que conturbem a produção industrializada,
a produção em série da mercadoria-notícia. Trata-se, inclusive, de “expulsar” o "político-partidário" do
espaço jornalístico, e aqui acaba sendo uma operação que “expulsa" o político-partidário em sentido
estrito, mas o retém em sentido ampliado, na medida em que o jornal tem partido, adota posições e, por
isso, faz política. E, na seqüência, o jornalismo brasileiro se tornará um dos mais partidarizados do
mundo, embora nunca tenha, a rigor, deixado de ser partidário nas fases anteriores.
Mas, registre-se, diferente das fases anteriores ao golpe de 1964. Há um processo, de mudança
da concepção de como se fazer um jornal. Há, de parte dos novos gestores do jornalismo, uma visão
mais explícita sobre a natureza da notícia como mercadoria. Tudo se reduz, nessa ideologia, à idéia de
sucesso das vendas, à noção de que nada deve afetar a racionalidade empresarial, A imprensa está agora
inteiramente imersa na lógica da indústria cultural, subsumida a essa lógica. E essa nova lógica se dá
com a continuidade da concentração do poder nas mãos de poucas famílias, que controlam mais de 90%
de circulação, audiência e produção de informações do País.
As bases estruturais dessa nova etapa do fazer jornalístico no Brasil teriam sido lançadas já nos
anos imediatamente subseqüentes ao golpe militar de 1964. Simultaneamente ao processo de
concentração, com o fechamento da maioria dos jornais vespertinos e dos veículos mais incômodos à
nova ordem, iniciam-se a adoção de novas técnicas de gerenciamento e marketing e dissemina-se o
processo de assalariamento dos jornalistas. E esse processo teria retirado, progressivamente, a
autonomia intelectual do jornalista, que quase foi suprimida ao longo dos anos da ditadura e mesmo
posteriormente.
A insinuação de que pode haver aqui uma nostalgia do passado, qualquer pretensão de salvar a
empresa ou o jornalismo anteriores, deve ser descartada de pronto. Trata-se apenas do reconhecimento
de uma situação singular, da localização de uma luta que se processou no interior das empresas
jornalísticas e que engendrou profissionais adaptados ao novo modelo, onde emerge, soberano, em
substituição a um sujeito individual, um sujeito social, submetido às contradições e interesses de classes
e interesses de grupos. Esse sujeito está envolvido por uma ideologia global, por uma concepção de
mundo, que sobredetermina cotidianamente o exercício profissional.
Além disso tudo, o novo jornalista está subordinado a rotinas produtivas aceleradas e rigorosas,
que contribuem para diminuir qualquer pretensão à autonomia intelectual. E nem essa nostalgia pode ser
localizada em vários dos jornalistas mais antigos, entre os quais pode ser lembrado, porque citado, Mino
Carta que, depois de sair de Veja, se envolveu em vários projetos editoriais, e que sempre se notabilizou
pela ousadia jornalística. Como ele, vários dos citados continuaram a desenvolver atividades
jornalísticas, embora sem o poder de antes.
O que se destaca é o surgimento de uma nova geração, apta a receber sem muita resistência a
nova ideologia global que já ganhara força nos países centrais. Uma geração que não via mais no
jornalismo qualquer razão política – embora, como é óbvio, faça política o tempo todo, mesmo que
pense que não. A nova moldura do jornalismo exige que o profissional se dispa de qualquer opinião.
Claro que sempre manifestará opinião, já que qualquer texto incorpora alguma opinião. Mas,
convencido a desvincular-se de suas convicções íntimas, ou a não alimentá-las, ou a reduzir-se a uma
posição niilista diante do mundo, torna-se presa mais fácil dos objetivos editoriais da empresa, pronto
sempre a simplesmente reproduzir a ideologia que emana dos grandes conglomerados ou, também,
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numa etapa seguinte, já que "sem opinião", apto a receber influências de uma ideologia globalizadora
como o neoliberalismo.
É possível dizer que este é momento em que amadurece, no sentido capitalista, uma indústria
cultural no Brasil. É nesse contexto que se pretende acabar com as "veleidades" anteriores, derrotar o
mundo antigo do jornalismo, e passar a compreendê-lo como um produto concebido como mercadoria e
com vistas ao lucro.
Está-se falando de uma sociedade de capitalismo tardio, uma sociedade situada na periferia do
capitalismo. A consolidação do capitalismo monopolista no Brasil se faz com a intervenção militar com a ditadura. Esta cuida, num primeiro instante, de destruir pela força todas as instâncias organizadas
das classes dominadas e todos os jornais de esquerda, entre os quais podem ser lembrados o "Panfleto",
da Frente de Mobilização Popular (brizolista), fundado pouco antes do golpe, "Política Operária" (da
nova esquerda), "Novos Rumos" (do Partido Comunista Brasileiro), "Classe Operária" (do Partido
Comunista do Brasil), "Liga" (das Ligas Camponesas) além de coleções de popularização de temas
políticos como "Cadernos do Povo Brasileiro" e revistas de natureza teórica, como a trimestral "Estudos
Sociais”e a bimestral "Brasiliense".
A resistência, no plano do jornalismo, se organiza com a imprensa alternativa que, no entanto,
desaparece sob Figueiredo exatamente porque a nova estrutura institucional permitiu à "indústria
cultural" - ao jornalismo da grande imprensa - absorvê-la - aos seus temas, a muito de seu formato,
dando-lhes naturalmente outra configuração. Tenta-se, nessa nova fase, tanto quanto possível, expulsar
do jornalismo tudo aquilo que não estivesse a serviço da lógica do mercado.
Esse novo padrão da empresa jornalística, fundado em relações mais profissionais, que, em
muitos casos, engloba vários setores empresariais e o jornalismo daí decorrente, vai se defrontar com
uma situação também nova sob o general João Baptista de Figueiredo. A ditadura, aqui, afrouxava a
repressão. O clima efetivamente era outro. E a mídia, diante disso, começa a mudar. Já não precisava
mais conciliar com a ditadura, como dantes. Agora, os temas das denúncias de arbitrariedades, de
torturas, da legislação autoritária, dos escândalos de corrupção deixam de ser exclusivos da imprensa
alternativa e passam também a figurar na grande imprensa, que, com isso, praticamente sela o fim dos
jornais alternativos, cujo espaço acabou, em meio a vários outros fatores, por conta dessa abertura da
grande imprensa para os temas polêmicos e antes incômodos para ela pelo padrão complacente que
tinha estabelecido com a ditadura.
Para o fim da imprensa alternativa colaboraram, ainda, a crônica debilidade econômica dos
diversos projetos, os atentados à bomba que começaram em meados de 1977 e seguiram até o início dos
anos 80, o surgimento de uma imprensa sindical, que atraiu muitos de seus quadros, a própria abertura
do governo Figueiredo, que implodiu as diversas frentes políticas constituídas no interior dos diversos
jornais alternativos e o aparecimento também de uma imprensa claramente partidária no espectro de
esquerda do campo político.
A imprensa vai aprender fazendo nessa nova conjuntura. Não tem ainda um modelo
perfeitamente definido, ainda mais se se fala de jornais e revistas que modificaram muito suas direções,
como já se viu. Tem, claro, a perspectiva cada vez mais profissionalizante e atenta ao mercado, mas isso
não responde por um novo modelo de cobertura. Estuda limites, no sentido de que, sabendo que havia
uma política de abertura em andamento, tratava-se de avaliar que passos dar para garantir que a
modificação que estava por vir não abalasse o essencial das relações de dominação vigentes. Já não
havia a necessidade de uma atitude conspiratória, como ocorreu durante Geisel – os editores se reunindo
com Golbery para pensar estratégias –, mas cada meio de comunicação, a seu modo, pesava e repesava
seus passos numa situação que, se não era democrática, não tinha as mesmas características da anterior.
A imprensa, e particularmente os meios impressos, cumpre o papel, na nova conjuntura, de ser
uma espécie de aríete do que à época se denominava abertura democrática, a anunciadora da nova
hegemonia que se gesta no interior do governo Figueiredo, avalista da transição conservadora que se
processa no país. Não se trata ainda de uma conjuntura democrática. No governo Figueiredo, jornais
como O Pasquim e O Repórter ainda são apreendidos, jornalistas do Coojornal e do Hora do Povo são
processados e presos, a linha dura do regime promove atentados contra sedes de jornais alternativos e
contra bancas de revistas, uma bomba explode na sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de
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Janeiro e mata a secretária Lydia Monteiro da Silva, ocorre a tentativa de atentado no Riocentro, no Rio
de Janeiro, com a morte de um dos terroristas. Eram os estertores dos setores mais radicalizados da
ditadura, e a imprensa, neste momento, cumpre um decisivo papel no sentido de denunciá-los.
Faz uma cobertura ampla das diretas – se falamos da imprensa escrita particularmente –, com
destaque para a Folha de S. Paulo. Na seqüência da derrota da emenda Dante de Oliveira, que
estabelecia as diretas, apóia a proposta da Aliança Democrática e faz uma cobertura favorável não só ao
conjunto dos integrantes de tal composição, como, sobretudo, de sua figura mais destacada, o então
governador de Minas Tancredo Neves. Como integrante das forças que pretendiam o fim da ditadura,
sabia que Tancredo Neves era o político mais apto a desenvolver uma transição sem grandes traumas.
Não é que a imprensa descarte rupturas. Quando seus interesses estão em perigo, e quando em
perigo encontra-se o bloco histórico do qual ela faz parte, ela pode apostar e defender a ruptura com a
ordem legal vigente, e o golpe de 64 é exemplar nesse sentido. Aqui, entretanto, ela aposta na mesma
política que vinha desenvolvendo: é possível fazer a transição sem rupturas, e Tancredo Neves
correspondia ao perfil desejado para essa tarefa. A imprensa promoveu um autêntico culto à
personalidade no caso de Tancredo Neves. Ele tornou-se, desde o início de 1985, o superstar da
imprensa brasileira, o senhor soberano das editorias de política, a fonte essencial de todos os meios de
comunicação e foi, também, na morte, mitologizado, objeto de uma extensa cobertura.
Jornalismo: mediação e hegemonia
Compreender o jornalismo como uma nova modalidade social de conhecimento, ligada ao
desenvolvimento do capitalismo, mas dotada de potencialidades que o ultrapassam, constitui uma visão
que busca um estatuto novo para tal atividade, tentando recuperar nela um núcleo – a chamada
objetividade – que, mesmo escondendo, na situação histórico-concreta do capitalismo, a ideologia
burguesa destinada a reproduzir e confirmar as relações dominantes atuais, pode, à frente, contribuir
para a prática de um outro jornalismo, capaz de servir de modo criativo ao processo de autoconstrução
humana.
O jornalismo, como fenômeno geral, é implementado inicialmente pela burguesia, segundo seus
interesses e sua ideologia. Com ele, ela satisfazia sua carência de informações, essencial aos seus
negócios e à sua luta para derrotar o absolutismo. Esta gênese, no entanto, não impedirá que se imponha
mais tarde a necessidade universal de informações jornalísticas.
Embora às vezes se estabeleça uma confusão semântica entre jornalismo e imprensa, é
importante dizer que a imprensa é o corpo material do jornalismo – os jornais, TVs, emissoras de rádio,
etc – enquanto que o jornalismo propriamente dito é constituído pelas informações que emergem de tais
meios para assegurar necessidades histórico-sociais, muito embora, ao tentar atender a tais necessidades,
cumpra o papel de satisfazer apenas aos interesses dominantes.
O surgimento dessa nova modalidade de conhecimento social, fundada na atualidade e na
apreensão dessa atualidade pelo mecanismo de captação dos fatos singulares, foi incorporada pela
sociedade contemporânea, que se torna crescentemente complexa, constituindo-a, estruturando-a, não
podendo tal modalidade de conhecimento social ser pensada apenas nos termos desse modo de
produção.
Tal e qual a democracia, desenvolvida sob o capitalismo, não pode ser vista apenas como
democracia burguesa. Apesar de suas limitações, a democracia transformou-se numa conquista da
humanidade, num valor universal, não só pelo que representa hoje, como pelas suas possibilidades
futuras. A visualização de tais limitações demonstra o quanto ela tem de potencial de desenvolvimento,
como o jornalismo, cuja existência tomou-se essencial à sociabilidade contemporânea e cujas,
possibilidades ultrapassam de muito o horizonte histórico que divisamos.
É difícil escapar à conclusão de que o jornalismo ocupa uma posição de mediação nas
sociedades atuais – e isso deve ser datado já do século XIX. Tal conclusão parece e é elementar, mas
essencial. É o jornalismo que faz a mediação entre os fatos – e aqui ainda não se está discutindo a
produção desses fatos – e os cidadãos. Os fatos jornalísticos são os objetos das notícias diárias. O

58

jornalismo desempenha um papel essencial no conhecimento do mundo pelas maiorias, conhecimento
que, de resto, quanto aos fatos noticiados, seria impossível sem a existência dele.
À experiência direta, portanto, soma-se conhecimento mediado, cada vez mais essencial à
existência do homem contemporâneo, parte fundamental de sua rotina. Atualmente, com a expansão dos
meios de comunicação, particularmente com a televisão, há uma impressionante vivência do mundo à
distância – televivência, telerrealidade, mediação simbólica são noções que pretendem dar conta desse
fenômeno. Assim, pode-se afirmar que o jornalismo é o construtor por excelência da realidade social –
da realidade compartilhada pela sociedade –, embora se deva alertar para o fato de que o jornalismo não
é a única instância a contribuir para a construção de tal realidade.
Falar de realidade social é falar também do senso comum - o pensamento constitutivo da vida
cotidiana, construído pelo embate diário da existência. Trata-se aqui do conhecimento da sociedade
vista de modo mais horizontal, e não do conhecimento dos especialistas, próprio dos teóricos de variada
natureza. Em qualquer sociedade é reduzido o número de pessoas dedicado à produção teórica, mas
todos os homens, de outro lado, compartilham o conhecimento adquirido por uma determinada
sociedade – aquele conhecimento que se transforma em senso comum, em verdades compartilhadas por
todos.
Claro que esse senso comum tanto revela quanto esconde a realidade. Ele não é conhecimento
científico. Poderíamos simplificar dizendo tratar-se de uma ideologia, uma concepção de mundo com
todas as suas decorrências. É da construção dessa realidade social, na interface diária com o senso
comum, que participa o jornalismo ativamente. Para dizer de outra forma, o jornalismo é um produtor
de hegemonia na medida em que contribui decisivamente para conformar o conhecimento
compartilhado, para reforçar aquilo que no senso comum favorece a manutenção de uma formação
social específica, participa da construção da unidade cultural e social que cimenta a continuidade da
dominação.
Dizer isso não equivale a afirmar a similitude entre o senso comum e o discurso jornalístico, que
é uma maneira organizada e sistemática de apreensão da realidade, sem que produza um discurso
científico. Ele, ao produzir um discurso fundado na atualidade e construído à base dos fatos singulares,
dirigindo-se a um presumido leitor médio, trabalha com os elementos constitutivos do senso comum, e
reforça-os permanentemente.
Não se despreze, a construção de um senso comum dos próprios jornalistas, que contribui
decisivamente para determinar o que pode ser aceito como fato sem verificação, aquelas verdades
apriorísticas, escritas com a certeza de que não reclamam mais o exercício da comprovação. E que leva
a erros crassos ou a irresponsabilidades inaceitáveis.
Assim, o jornalismo é, a um só tempo, um elemento de mediação e um produtor de hegemonia.
Isso ganha mais intensidade em sociedades desenvolvidas, onde os meios de comunicação têm um papel
fundamental, nas sociedades chamadas mediatizadas, entre as quais se encontra a brasileira. São
sociedades nas quais a população dedica uma boa parte de seu tempo junto à mídia para abastecer-se de
informações, nas quais é difícil desenvolver-se como ser social desconhecendo a imagem que os meios
de comunicação oferecem, ignorando a interpretação que fazem do mundo. E como isso se dá no
exercício diário do jornalismo? Como se dá esse exercício simultâneo de mediação e produção de
hegemonia?
Para responder a isso é necessário que se reporte ao significado mais amplo do conceito de
notícia, que não é outra coisa, senão o núcleo básico da construção da realidade social executada pelo
jornalismo cotidianamente. Para além das regras já consagradas que definem o que é e o que não é
notícia é relevante assinalar a natureza mistificadora da "ditadura dos fatos", a que normalmente se
reporta o jornalismo.
Os manuais de redação insistem na tese – e que comporia uma das fontes da credibilidade da
instância jornalística – de que os fatos falam por si mesmos e se impõem aos meios. Como a abertura da
definição de notícia, constante do Manual de Redação da Folha de S. Paulo (edição de 1992): "Puro
registro dos fatos, sem opinião". No manual do mesmo jornal, de 1987, a notícia era definida, da mesma
maneira, como "puro registro dos fatos importantes que merecem estar no jornal". Registro que não
admite "comentários, juízos de valor ou interpretação". Aqui está a base do chamado jornalismo
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objetivo, aquele que pretende ser tão-somente uma espécie de espelho da realidade, aonde os fatos se
encontrariam à espera de profissionais especializados – os jornalistas – para que estes o trouxessem ao
conhecimento de todos, sem quaisquer interferências.
Um acontecimento não é uma realidade objetiva exterior e alheia ao sujeito que o percebe. Será
este sujeito, com toda a sua visão de mundo, a partir de seus valores culturais, e envolvido pelas rotinas
produtivas e pela orientação editorial do órgão em que trabalhe, que contribuirá decisivamente para a
construção do acontecimento. Sujeito aqui que deve ser tomado menos como o jornalista individual,
embora também, e mais com um sujeito social, parte dos aparatos ideológicos que constroem a realidade
social. Registre-se, sem que aqui se pretenda qualquer aprofundamento, que o jornalista trabalha com a
linguagem, e esta nunca é isenta de juízos, nunca deixa de ser interpretação, e esta sempre é recortada
pela circunstância histórico-concreta.
A par disso, há de se lembrar que as notícias são o produto final de um processo profundamente
complexo que se desenvolve na escolha e seleção sistemática de acontecimentos. A seleção dos
acontecimentos que devem ganhar relevância pública é feita de acordo com categorias socialmente
construídas, como o que poderia ser chamado de valor-notícia, conjunto de critérios que confeririam
maior ou menor prestígio a este ou aquele acontecimento. O chamado valor-notícia possui uma natureza
dinâmica, devendo sempre ser reavaliado segundo as circunstâncias históricas. Podem ser lembrados o
critério da brevidade, a natureza negativa do acontecimento (bad news is good news), atualidade, clareza
de linguagem (embora essa clareza seja definida por critérios da própria corporação jornalística), a
natureza inesperada da notícia, a personalização, embora se insistir, por importante, que tais critérios são
negociáveis, dependem de circunstâncias histórico-concretas e, também, dos interesses editoriais de
cada veículo ou, até, de um conjunto de veículos.
São esses valores-notícia que tornam possível a rotinização do trabalho jornalístico. E não custa
lembrar que tais rotinas produtivas são também estruturadoras dos acontecimentos, são marcos em torno
dos quais os media constroem os acontecimentos que podem inscrever-se como dignos de relevância
pública. É possível dizer que as rotinas produtivas dos media são organizadas tendo em vista a escassez
de tempo - a velocidade com que o material deve ser produzido - e de meios com que eles são
estruturados.
Dito de outra forma, os media são obrigados a pensar a rapidez como essencial – e cada vez mais
à medida que cresce a exigência por informações em "tempo real". E nesse quadro de valoração do
tempo, próprio da contemporaneidade, estruturam-se de acordo com as exigências de produtividade
impostas pelo estágio atual do modo de produção capitalista. E a sua organização econômica, voltada
obviamente para o lucro, não lhes permite a estruturação de meios abundantes de produção de
informações.
Além de tudo, o fator tempo acaba por impor prioridade aos acontecimentos planificados e
previstos, normalmente produzidos por fontes institucionalizadas, já sintonizadas com esta realidade. Se
se considera que para os valores-notícia contam muito procedimentos que satisfazem exigências
relativas à racionalização do trabalho, redução de custos e dos tempos necessários à produção do
material, credibilidade de quem fornece o material e caráter oficial das fontes, é fácil perceber que a
produção jornalística se assenta com muita ênfase nas áreas institucionalizadas da sociedade, tanto pelo
específico critério de credibilidade que o jornalismo construiu, como porque isto facilita muito a própria
produção do noticiário, e atende ao critério de produtividade. As fontes institucionais e empresariais, ao
se organizarem para dar conta da sociedade midiática, de alguma forma acabam orientando e dirigindo a
pauta da imprensa.
Há uma circularidade que envolve ideologia e produção. De um lado, ao se dar prioridade às
fontes institucionalizadas conforma-se uma “estrutura de poder" dessas fontes que assegura a
reprodução da ideologia dominante. De outro, tal prioridade atende aos requisitos de produtividade dos
media, sobretudo aqueles vinculados à rapidez da produção, já que lidando com atualidade e com
tempos rígidos de fechamento de edição. As fontes institucionais significam uma economia considerável
porque acumulam credibilidade - e assim, às vezes, basta uma fonte para dar significado e importância a
uma notícia. Elas, assim, atendem com mais perfeição e eficiência, aos critérios organizacionais das
redações.
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E isso leva inevitavelmente à questão das fontes, fator absolutamente determinante para a
qualidade e a natureza da informação produzida pelos media, como já se estava dizendo. A ideologia
profissional costuma atribuir ao jornalista o papel principal na relação com a fonte.
Nesse exercício contínuo sobre a interpretação da realidade, o poder, dominantemente, leva a
melhor. A rede de fontes que os media organizam e que constitui elemento essencial para o seu trabalho,
reflete, de um lado a estrutura social e de poder existente e, de outro, organiza-se a partir das exigências
dos procedimentos produtivos internos dos próprios media. A seleção das fontes leva a que as do poder
instituído tenham um acesso privilegiado aos meios de comunicação – não é demais insistir. Fixam-se
fontes que tenham credibilidade e respeitabilidade, critérios que acabam por fazer recair a preferência
sobre pessoas e instituições vinculadas ao poder dominante e que, além disso, dispõem normalmente de
aparatos de comunicação, de assessorias de imprensa, que organizam o seu discurso de acordo com os
critérios de noticiabilidade.
Na divisão de trabalho dos profissionais por parte das empresas, destacados tanto para trabalhos
gerais como para cobrir, por exemplo, o Legislativo e o Executivo, revela-se muito quais são as
prioridades adotadas e dá-se o tom de quais são os acontecimentos merecedores de cobertura, ou quais
as fontes geradores de acontecimentos. Reforça-se, na divisão de trabalho, o jornalismo especializado, e
os profissionais assim situados, estabelecem relações de permanente cumplicidade com as fontes.
Na definição de prioridades conta, e muito, a chamada agenda de serviço, constituída pela lista
diária de acontecimentos, e que define a priori quais os acontecimentos que têm noticiabilidade,
diminuindo bastante a natureza de imprevisibilidade das notícias, reforçando outra vez o vínculo com as
fontes institucionalizadas, que são as que têm acontecimentos programados em profusão, tanto aquelas
fontes ligadas diretamente ao Estado, quanto outras, vinculadas ao bloco histórico dominante na
sociedade civil.
No estudo das fontes, papel especial deve ser atribuído às agências de notícia, de que os media
não podem prescindir por motivos econômicos – afinal os custos dos correspondentes estrangeiros é
muito alto – e isso tem uma conseqüência de grande importância, que é a de provocar uma forte
homogeneidade e uniformidade das definições em torno do que constitui notícia. A definição dos
critérios de noticiabilidade terminam por sofrer uma grande influência das agências, a par de elas se
constituírem em conformadores também de uma grande unidade ideológica dos media.
A discussão em tomo das fontes sugere, ainda, uma questão essencial: nas sociedades
contemporâneas tornar-se fonte, transformou-se num aspecto substancial do exercício do poder e da
atividade política em geral. Esse privilégio – são poucas as pessoas ou entidades que alcançam tal
condição – tanto pode servir ao pensamento hegemônico quanto ao contra-hegemônico. Pode ser útil a
uma fonte consagrada por sua posição institucional quanto a uma outra nitidamente dissonante da
ideologia dominante.
O momento seguinte é quando o jornalista produz a notícia, quando ele coloca ordem no mundo.
Ao selecionar um acontecimento – e excluir outros tantos – o jornalismo fará uma valoração desse
acontecimento, não só o que escreverá sobre ele como também no tipo de edição que fará dele. O
acontecimento ganha o estatuto de fato jornalístico, que é a forma como o jargão profissional denomina
os acontecimentos que ganham relevância pública.
A edição – a formatação final do noticiário em quaisquer dos media – ocupa o papel de
recontextualizar os acontecimentos, colocar ordem num mundo fragmentado. De um lado, no momento
de busca e produção do material jornalístico, dá-se a fragmentação, a descontextualização dos fatos do
quadro social, histórico, econômico, político e cultural em que ocorrem. A produção jornalística, antes
do momento da edição, parece desconexa. Na edição, executa-se operação inversa, enquadrando-os,
contextualizando-se, não no sentido histórico abrangente, mas conformando-o ao formato do noticiário,
colocando-o de acordo com o formato do produto informativo. O mundo ganha ordem, mas uma ordem
que deve pôr-se de acordo com um específico meio de comunicação.
Resta saber, agora, como se dá a elaboração das notícias, porque se dá uma visão do
acontecimento, e não outra. Ou, dito de outra forma, o que condiciona o discurso do jornalismo que
elabora a notícia, sempre entendido não como um ente individual, mas como sujeito coletivo.
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A noção de enquadramento noticioso – moldura conceitual e ideológica básica através da qual os
acontecimentos seriam apresentados – parece ser sólido o suficiente para elucidar a atividade discursiva
dos jornalistas. Estes teriam padrões persistentes de cognição, interpretação, apresentação, seleção,
ênfase e exclusão para organizar o seu discurso, naturalmente padrões nascidos do ambiente
político-cultural em que vivam, enquadrados numa específica realidade, e que produz essa "ideologia de
enquadramento". Um conjunto de regras e conceitos destinado a dar sentido ao mundo, limitado pelo
seu contexto social e histórico é que constituiria uma estrutura profunda, ativada pelos jornalistas, pouco
importando aqui a noção consciente de cada um ou suas intenções de manipular.
Isso remete à idéia da construção do consenso social, tanto aquele de longa duração – e aqui
poderíamos localizar aspectos da estrutura básica da sociedade capitalista – como aqueles mais
histórico-conjunturais. Tal perspectiva, a do consenso (e que tem a ver com a noção de hegemonia,
referida antes) é particularmente forte em sociedades capitalistas desenvolvidas. É essencial destacar o
momento histórico de construção do consenso, quando os media passam a difundir a visão de que há
uma única perspectiva para os acontecimentos, emanada de uma espécie de central de valores. Os
acontecimentos seriam, dessa maneira, enquanto notícias, interpretados de acordo com enquadramentos
que derivam, em grande parte, de uma noção de consenso fundada numa espécie de pensamento único,
exclusivo norteador dos destinos da humanidade, a perspectiva neoliberal. Apesar de ter sofrido derrotas
no campo político em vários países do mundo, com destaque para a América Latina, o pensamento
neoliberal continua hegemônico na mídia.
No contexto da indústria cultural, haveria de se encontrar um meio de "domesticar” o discurso
jornalístico, constrangê-lo, colocá-lo em alguns trilhos, estabelecer parâmetros organizacionais que
limitassem o exercício da subjetividade de cada jornalista. Isso é feito por uma forma discursiva de
apreender o mundo – a da objetividade, que se consagra como exclusiva - e através de rotinas produtivas
rígidas, onde o papel das fontes de credibilidade, e estas são as fontes oficiais, é absolutamente
essencial. Ou seja, há um modo de produção do discurso, uma organização específica dele, contido em
limites precisos, os da objetividade – os fatos, não opiniões – e rotinas, inclusive a divisão de trabalho,
que têm a capacidade de limitar a atividade, sobretudo, ao território da palavra já institucionalizada, já
que proveniente sobretudo do ordenamento estabelecido.
Se a isso se junta o fato de que os jornalistas, na sua prática cotidiana, desenvolvem noções de
enquadramento noticioso que acabam por reforçar o que já é dominante, temos o quadro de uma
atividade devidamente cercada, constrangida, não necessariamente por elementos externos, mas,
sobretudo, por sua própria dinâmica interna, objetiva e subjetiva.
Isso não elimina, pela característica mesma da atividade, a existência de abalos nesse sistema,
pela característica da mercadoria com que se trabalha – a notícia. A tensão sempre aparece. A demanda
da sociedade por notícias, a necessidade de manutenção da legitimidade do jornalismo e até mesmo a
contribuição singular do jornalista elimina a simplificação, permitindo que, além de exercer a sua
função principal de reforçar o que é dominante, o jornalismo possa também ser um elemento revelador
da realidade e indicador de transformações, sem que se desconheça que o principal, no jornalismo, é a
reprodução da ideologia dominante.
A ATUAÇÃO DA IMPRENSA BRASILEIRA NA DESCONSTRUÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO DE 1988
A conspiração como problema
A crítica a uma "visão conspiratória" no caso brasileiro deve ser cuidadosa porque, em muitos
casos, os empresários e os editores conspiram de fato no sentido de favorecer suas opções políticas e
garantir seus interesses empresariais. Não são incomuns, como é de conhecimento amplo, as atitudes
conspiratórias da imprensa brasileira. E aqui, quando se fala de atitudes conspiratórias, está-se querendo
referir àquelas que comportam uma intenção deliberada de manipular o destinatário, no caso o leitor,
aquela situação em que ocorre um investimento consciente do poder no sentido de atingir um objetivo.
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É conhecida, não bastassem os exemplos já dados das articulações do período Geisel, que
envolveram editores de jornais e revistas, a intervenção direta da Rede Globo em diversos episódios e os
encontros com vários presidentes da República em momentos de crise política. Como conhecidas são as
coberturas que a imprensa brasileira fez das eleições de 1989, 1994 e 1998, todas ostensivamente a
favor de Fernando Collor de Mello e de Fernando Henrique Cardoso, e ostensivamente contra Luiz
Inácio Lula da Silva, isso para lembrar apenas exemplos do campo político.
De fato, há de se cuidar com uma visão que pretenda os meios de comunicação perfilados
visando uma atuação a favor desta ou daquela posição política, atuando sob ordem unida. Mas não se
ignore, no caso brasileiro, toda uma articulação, uma intimidade entre as chamadas classes dominantes,
os setores políticos identificados com tais classes e os empresários dos media, sob pena do pecado da
inocência ou da falta de acuidade intelectual.
Não se desconheça – para reforçar a argumentação – uma atitude nitidamente política desses
meios, especialmente nos momentos de crise e naqueles assuntos que dizem respeito aos rumos mais
gerais do país, que envolvem grandes interesses, inclusive os interesses desses mesmos empresários.
Quanto mais quando em causa esteja a hegemonia do bloco histórico, quanto mais em tela esteja a
definição de políticas essenciais para a manutenção desse bloco ou sua renovação no quadro referencial
de uma mesma configuração de poder, mais as instituições revelam sua verdadeira natureza, mais são
obrigadas a se manifestar, mais são instadas a tomar posição e a revelar, no caso dos meios de
comunicação brasileiros, a sua profunda relação com interesses dominantes.
Esses meios têm uma opção clara sobre qual tipo de Estado defendem e, por isso, não se
incomodam de fazer jogo bruto e a revelar a sua concordância com manobras golpistas, inclusive
concordar com a violência, se for o caso. O exemplo da atitude tomada em 1964 é ilustrativo do que se
está dizendo.
O jornalismo brasileiro, sob os oito anos de Fernando Henrique Cardoso, nunca esteve tão
intrinsecamente ligado ao Estado. As atitudes nitidamente conspiratórias – conspiração a favor – na
crise econômica do segundo semestre de 1998, evidenciam essa ligação. E procediam assim por
concordar de modo integral com a política neoliberal desenvolvida pelo então presidente. Por isso é que
os meios de comunicação nunca estiveram tão organicamente vinculados ao bloco histórico hegemônico
e junto com eles os jornalistas ou boa parte deles.
E não se tratava apenas de visão dos empresários, dos donos dos meios de comunicação, mas de
uma atitude interiorizada dos próprios jornalistas da área econômica, que assumiram a posição de não
revelar, por exemplo, a gravidade da crise do segundo semestre de 1998. E isso pode ser feito sempre
sob a simulação da neutralidade, adotando a rotina produtiva de ouvir prioritariamente as fontes oficiais,
e secundariamente as que têm outra explicação para o problema, procurando sustentar discursivamente
aquilo que se tem como hipótese apriorística, fundada em pressupostos pré-estabelecidos, que só
reclamariam o depoimento das fontes.
É importante lembrar – sem o que toda essa operação de ocultação da crise não teria explicação
muito convincente – que se tratava de ano eleitoral e que o mês de maio de 1998 fora o pior para o
presidente Fernando Henrique Cardoso, sobretudo pelo agravamento dos problemas sociais,
particularmente pela situação dramática enfrentada pelos nordestinos em razão da seca. Se houvesse
uma cobertura apropriada, verdadeira, da crise do segundo semestre é provável que a história da eleição
fosse outra. Uma operação como essa não é tão simples e não se dá sem confrontos, problemas e um
permanente jogo de forças. Mas, era a hora do jogo bruto - e a imprensa não tem dúvidas em jogar
assim quando as circunstâncias e o seus interesses exigem.
Quem se dedicar a um exame mínimo do comportamento dos meios impressos sob a ditadura
não encontrará qualquer atitude crítica mais rigorosa deles com relação à política econômica.
Registre-se que tal política econômica não tinha nada de privatista, no sentido de que não reforçasse o
parque produtivo estatal, muito ao contrário. Era um momento histórico em que fortalecer a estatização
de certas áreas era ainda essencial à acumulação privada, fechando-se um ciclo que tivera início no final
dos anos 30, o que quer dizer que o Estado brasileiro era, como sempre foi, voltado para atender aos
interesses do empresariado.
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A idéia de que o Estado é um empecilho ao desenvolvimento porque se envolvia de modo
inadequado com a estrutura produtiva, via estatais, só vai começar a se desenvolver de forma ampliada,
atingindo a todos os meios, no governo Sarney, quando a imprensa começa a incorporar as idéias
neoliberais ao seu discurso. O jornal O Estado de S. Paulo começará mais cedo a sua campanha
antiestatista, já desde o governo Figueiredo, mas não será surpreendido, nos 15 anos anteriores, em
posições radicalmente contrárias à política econômica da ditadura. O próprio Ruy, Mesquita,
diretor-proprietário de O Estado de S. Paulo, irá dizer que em 99% dos casos o jornal apoiava a política
econômica dos generais. Ele orgulhava-se de dar todo o apoio ao que o jornal considerava positivo na
administração dos "governos revolucionários" quanto, e principalmente, na política econômica de tais
governos.
Com isso, demonstra-se que o jornal que mais combates travou a favor da chamada livre
iniciativa, do predomínio do mercado sobre o Estado, também era a favor da diretriz da ditadura de
fortalecer o parque produtivo estatal, que era a forma de favorecer o empresariado, mesmo que
eventualmente pudesse, no um por cento que restava para o exercício da crítica, opor-se à presença
estatal na economia. Acrescente-se, para compreender ainda mais as razões pelas quais os meios
impressos submetem-se à ditadura, à base da conciliação já apontada, o fato de que durante o período
ditatorial é que cresce de modo acentuado o papel do Estado como anunciante, como gerador de verbas
publicitárias. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Central e a Petrobras
incluíam-se, então, entre os maiores anunciantes brasileiros.
O embricamento de interesses entre o Estado e as empresas de comunicação completa-se com a
entrada de algumas delas no negócio de telecomunicações e telefonia, lembrando-se o caso de O Estado
de S. Paulo que passou a participar da edição das listas oficiais da telefonia, assim como a Editora Abril.
Mais recentemente, sob o governo Fernando Henrique Cardoso, essa relação e a cumplicidade
decorrente se aprofundaram. A maior parte dos grandes meios de comunicação, impressos e
audiovisuais, envolveram-se nas concorrências para a disputa da Banda B da telefonia celular. Não se
discuta aqui os resultados ou quem ficou com o quê, mas o fato de que tais meios estavam disputando
fatias do mercado, sendo natural que pretendessem, e trabalhassem para tanto, que o setor de telefonia
fosse privatizado para que pudessem disputar o que resultasse dessa privatização, como de fato
pretenderam e trabalharam.Esse quadro torna pertinente as dúvidas suscitadas pela revista CartaCapital
de 4/3/1998:
"Não é novidade que os maiores grupos de comunicação do país entraram na disputa pelos
negócios de telecomunicações, em especial telefonia e as TVs por assinatura. É discutível e
questionável, embora quase nada, nestes termos, tenha sido discutido ou questionado, se jornais,
revistas, emissoras de rádio e televisão são capazes de manter a devida acuidade crítica diante de um
governo que se encontra do outro lado do balcão dos negócios. Quando o governo é de fato o poder
concedente."
Não se pretende, de modo algum, reduzir a atuação dos meios impressos aos seus restritos e
exclusivos interesses econômicos porque isso seria muito limitado, e o próprio desenvolvimento teórico
feito até agora, com grande ênfase à política, demonstra que não há esse reducionismo. Mas não se
pretende, também, desvincular a análise das bases materiais de tais meios e também não se quer deixar
de lado a noção de que, às vezes de forma mais acentuada, às vezes de forma subordinada, tais bases
materiais interferem nas opções imediatas e mesmo de longo prazo feitas por tais meios.
Se consideramos que os meios de comunicação são, também, atores políticos, particularmente no
caso brasileiro; se entendemos que, no quadro de referência em que foram situados, eles fazem opções
também políticas, seria ilusório imaginar que tais opções sejam feitas sem levar em consideração, em
menor ou maior grau a depender da situação concreta, o exame das bases econômicas em que elas se
dão, a avaliação de quais interesses globais e particulares serão beneficiados ou prejudicados.
O esforço de construção de um projeto neoliberal revela-se com bastante clareza na luta que se
processa na Constituinte pelos diversos lobbies empresariais, pelos políticos afinados com tais lobbies.
Descarte-se aqui qualquer idéia de que a burguesia brasileira tivesse alguma pretensão autonomista,
nacionalista.
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A história de integração da burguesia brasileira ao capital internacional vinha de longe, e
ganhara ênfase sob Kubitschek. Na ditadura isso não se modifica e iniciado o governo Sarney
desenha-se a possibilidade de uma integração e uma dependência ainda maiores à burguesia
multinacional. A idéia de desmontagem do aparato econômico construído pelo Estado desde os anos 30,
e tal aparato ganhara alguma força no governo Geisel, já seduzia a burguesia brasileira, assim como as
noções de liberdade absoluta do mercado, de abertura ao mercado exterior, e de desregulamentação das
relações de trabalho.
A CONFORMAÇÃO DE UMA NOVA
IDEOLOGIA ENTRE OS JORNALISTAS
A imprensa brasileira – e não se teme tratá-la como conjunto porque, do ponto de vista do que se
está abordando, o neoliberalismo e a atitude perante a Constituição de 1988, ela mantém-se unida –,
recém-saída da ditadura, passa da defesa do Estado forte, que ela defendeu durante o regime militar, e
não só no plano político, mas também no econômico, para a defesa do Estado mínimo. A passagem de
uma posição a outra, no entanto, não se dá de súbito. Vai-se constituindo um novo ideário, num
processo e de modo relativamente rápido, com início, pode-se datar aproximadamente, no final dos anos
70, início dos anos 80, momento de afirmação de uma nova conformação empresarial no campo
jornalístico, fundado no mercado, e que certamente influenciou decididamente os jornalistas.
Quanto à passagem para a defesa do Estado mínimo, não parece ser de difícil explicação. A
burguesia brasileira incorporou-se ao ideário em voga, porque de seu interesse, e compreende que é a
hora de modificar aspectos do Estado montado no Brasil após os anos 30, destituindo-o de suas funções
econômicas diretas. Os proprietários dos meios de comunicação não são indiferentes a este movimento.
Incorporam-se a ele, particularmente no momento da Constituinte. E o Estado mínimo passa a ser seu
objetivo, um objetivo que vai ganhando mais consistência teórica com a maior afirmação do projeto
neoliberal em escala mundial e mesmo brasileira.
A influência sobre os jornalistas já é um pouco mais complexa. Também esta não pode ser
entendida como algo súbito, mas como um outro específico processo. Há, viu-se, no final dos anos 70,
início dos 80, uma modificação no jornalismo brasileiro, com o fim daquilo que se definiu como
jornalismo de missão e o predomínio do jornalismo de mercado, a partir de orientações dos próprios
dirigentes empresariais e seguidas necessariamente pelos editores dos diversos órgãos. Essa
modificação, que ocorre ao longo de um processo e que redefine os padrões vigentes do jornalismo
brasileiro, subordinando inteiramente a atividade à lógica da indústria cultural tem necessariamente
impacto sobre o trabalho cotidiano do jornalista.
Se se pudesse falar de um exercício de hegemonia no interior dos próprios meios de
comunicação, seria possível especular sobre o fato de que o aspecto principal do controle dos
profissionais de jornalismo não é o da coerção, mas o do consenso, que é construído pacientemente,
num processo quase imperceptível aos olhos dos próprios jornalistas. Falar em imposição dos patrões
parece algo estranho, pouco verossímil. A orientação editorial que se vai fixando nos jornalistas não
depende das ordens diretas dos patrões, até porque a estrutura empresarial, fundada em grandes
conglomerados, não se organiza a partir da intervenção direta deles sobre as redações – o que não quer
dizer que ela não ocorra em momentos essenciais –, mas a partir da orientação dada pelos editores, que
também o fazem de modo não a coagir, mas sobretudo de modo a obter o consentimento, o consenso
sobre a linha do veículo, e esta prática hegemônica de modo geral tem-se mostrado bem-sucedida.
A nova orientação jornalística adotada, os novos parâmetros, os novos pressupostos que vão
sendo construídos, não são elaborados à base da pressão constante sobre jornalistas inconformados, mas
natural e suavemente, mesmo que se registrem, como já se ressaltou, aqui e acolá, reações individuais.
A nova geração que assume o poder sob a orientação empresarial da manipulação consciente e
sofisticada do mercado, não pode ser compreendida como uma geração pronta para essa tarefa, mas que
vai sendo ganha para ela, que vai sendo convencida da correção dos novos parâmetros, que vai sendo
hegemonizada pelo novo pensamento. Num processo relativamente rápido, assimila os novos padrões de
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um jornalismo inteiramente adaptado às regras do mercado, à dinâmica exclusiva da lógica da indústria
cultural.
Na constituição desse novo pensamento, deve ser buscado o que contribui para a formação
desses jornalistas. Naturalmente, o entorno político-cultural dominante influencia decisivamente, e há
uma hegemonia avassaladora do neoliberalismo em escala mundial desde pelo menos o início dos anos
80. Aqui podemos falar do discurso político dominante e de boa parte da produção cultural-mediática,
que vai sedimentando os novos valores neoliberais – novos ao menos novos se cotejados com os do
Estado de Bem-Estar
Noutra vertente de formação, lembre-se que os jornalistas são abastecidos de informações pelos
próprios veículos de comunicação. Tais veículos são transmissores não só da específica visão dos
problemas brasileiros, como daquela proveniente das agências de notícias, cuja hegemonia é
nitidamente americana. Dessas agências, emanam alguns pressupostos, alguns novos eixos que passam a
se constituir em verdades que não necessitam mais de comprovação. Até mesmo a cobertura nacional
passa a referenciar-se em tais pressupostos.
Ao se abastecerem das idéias dos próprios meios, ao recolher a interpretação que provém, por
exemplo, das agências de notícias internacionais, os jornalistas vão fixando certamente os
valores/notícia provenientes desses centros e os próprios pressupostos ideológicos por eles sustentados.
Cria-se, assim, uma circularidade. Os profissionais giram em torno de si mesmos, e isso é que facilita
enormemente a consolidação e renovação da hegemonia no interior das redações e no conjunto dos
media.
As normas de redação dedicam, aberta ou veladamente, um bom espaço para a definição da
orientação política. No caso brasileiro, nos últimos anos, houve um investimento precioso de tempo na
elaboração dos manuais de redação que constituem um precioso instrumento de controle e de exercício
de hegemonia – tanto naquilo que proíbe quanto naquilo que prescreve, tanto na orientação política
explícita, quanto na sub-reptícia, que pode estar incluída até mesmo no ordenamento do texto ou no
entendimento do que seja notícia, por exemplo. Pode-se afirmar que há uma estrutura de poder nas
redações e uma dinâmica de trabalho – uma rotina produtiva – que contribui decisivamente para que,
mais que a coerção, o convencimento seja o elemento de coesão. E que a prática dos jornalistas de se
informarem, sobretudo, a partir dos próprios meios, também colabora para uma circularidade que tende
a reforçar os padrões vindos de cima num processo cheio de sutilezas, onde conta menos a coerção e
mais o convencimento.
As rotinas produtivas reclamam uma relação com fontes que detenham credibilidade e os
critérios de credibilidade, como se viu antes, estão vinculados a algum tipo de relação com o poder
estabelecido. Poder, aqui, no sentido mais amplo, que não envolve apenas o Estado estrito senso. Essa
relação certamente também contribuiu para o estabelecimento da nova hegemonia ideológica entre os
jornalistas. Se um Delfim Netto, se os ministros, se o próprio presidente da República têm um amplo
espaço à disposição na imprensa, e se tais fontes pensam um novo projeto para o Brasil, alguns de modo
difuso, outros de modo claro, não é equivocado pressupor que os jornalistas sofram uma influência
acentuada de tais fontes, e que passem a raciocinar nos mesmos termos, ou de modo aproximadamente
semelhante.
E a imprensa brasileira adota com prioridade o que se conhece como jornalismo declaratório,
aquele que apela sempre para a fonte para divulgar qualquer coisa, e com isso tanto pode reafirmar suas
teses como pode, e isso ocorre com freqüência, cometer erros graves. Essa deformação , a dependência a
declarações de terceiros, recurso usual do jornalismo, ao invés de facilitar a compreensão da realidade, a
dificulta. Não há a busca da exatidão factual, a procura pela verdade, mas a busca de sustentar hipóteses
previamente desenvolvidas, a partir das declarações de terceiros.
Essa insistência com o jornalismo declaratório tem a ver com a escassez de tempo, que exige do
jornalista uma busca rápida da notícia e esta se torna mais factível com uma fonte de credibilidade, e tal
critério, regra geral, está casado com o de a fonte ser originária de instituições oficiais ou dominantes.
Escassez de tempo que, no entanto, tem de ser precisada. Ela existe porque o jornalismo brasileiro não
faz investimentos no chamado jornalismo investigativo, que demanda tempo e, por isso mesmo, mais
recursos. O jornalismo declaratório é simultaneamente mais barato e menos problemático, no sentido de
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que se baseando quase que exclusivamente em fontes, atribuindo-se as opiniões a terceiros, e
escolhendo estes com seus particulares critérios, evitam-se problemas, quase inevitáveis quando os
repórteres são soltos para investigações mais aprofundadas.
Em meio aos fatores que construíram as novas concepções, inclua-se uma influência recíproca,
uma troca permanente no interior da corporação jornalística, entre os próprios profissionais, que vão
assimilando, e reconstruindo permanentemente, uma "visão de mundo", constituindo e reconstituindo
seus enquadramentos noticiosos. O texto final de cada jornalista, que expressa sua visão de mundo, só
pode ser encarado como um fenômeno inerentemente social, como algo que resulta de sua inter-relação
com as fontes, com seus colegas de profissão e com o restante da sociedade. O discurso jornalístico,
qualquer que seja ele, não se estrutura para além das circunstâncias históricas, políticas, econômicas,
ideológicas e culturais e mesmo das rotinas próprias aos media.
No governo Figueiredo, como se viu, já se respira um outro clima político e, portanto, já se
começa a discutir os rumos da política econômica. Já há um ambiente mundial favorável ao
neoliberalismo, que rapidamente chega ao Brasil, sem que se possa, num primeiro momento, encontrar
uma formulação mais abrangente, já localizável, no entanto, no governo José Sarney, um momento
propício para o início desse novo discurso. Não era um governo forte. Afinal, assumir no lugar de
Tancredo Neves, depois da mitologização a que ele foi elevado era uma tarefa muito difícil, quanto mais
se se considera o fato de que o novo presidente era um homem que participou ativamente da ditadura.
Especialmente após o insucesso do Plano Cruzado, passou-se a imagem de um presidente frágil,
amparado freqüentemente pelo seu ministro das Comunicações, Antonio Carlos Magalhães, este
também egresso do regime militar.
O ministro das Comunicações foi o protagonista principal de uma operação na Constituinte,
destinada a garantir o mandato de cinco anos para Sarney que consolidou uma particular feição dos
principais meios de comunicação audiovisuais: a ligação direta deles com os principais grupos políticos
conservadores do país.
Esse modelo criou uma grande dificuldade para a efetivação da democracia no Brasil já que o
acesso à mídia é bastante diferenciado, privilegiando-se as correntes proprietárias e seus aliados. A
alteração promovida pela Constituição de 1988, exigindo que as concessões passassem pelo Congresso
Nacional não representou uma grande modificação, dada a hegemonia das correntes tradicionais no
Legislativo.
A imprensa e a cobertura do período Sarney
Sarney, insista-se, era um presidente frágil, e frágil inclusive para os padrões dos media, que
reclamavam uma novidade que ele não conseguia oferecer. Sarney nunca foi um político espetacular,
nunca se constituiu um grande objeto de cobertura. Outros presidentes comporão o centro da cobertura
política, não apenas porque presidentes, mas porque suas personalidades corresponderão melhor às
expectativas dos media, e entre estes se pode lembrar Fernando Henrique e Fernando Collor, cada um, a
seu modo, cheios dos insumos que os media requeriam para sua cobertura.
Também já se disse que no governo José Sarney começava a se esboçar, no plano do Estado
stricto sensu, especialmente na segunda metade dele, um projeto neoliberal. Pode-se começar a análise
desse período, quanto aos meios impressos, pela revista Veja, a partir dos primeiros momentos da
Constituinte que tem início em 1º de fevereiro 1987. Tomar Veja como referência serve para ilustrar
como vai se construindo um conjunto de pressupostos conceituais que passarão a constituir um eixo
central da cobertura não só da Constituinte como dos demais assuntos. Veja representa, por sua
importância, um indicador importante do pensamento da imprensa brasileira e sabendo que aquilo que
ela sustenta tem similitude com os demais meios impressos. Diria que lamentavelmente.
Um pouco antes da instalação da Constituinte (21/1/1987), a revista, a título de analisar as
divergências entre os ministros da área econômica – Dilson Funaro ainda era o ministro da Fazenda –,
incluía o déficit público como uma das causas básicas do descontrole inflacionário. Essa análise, diz
Veja, seria desenvolvida no Planalto – a fonte é oculta, genérica, e permite que se infira ser uma fonte
importante já que do Planalto, e por Planalto pode-se ler também presidência da República, o que
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confere muita autoridade ao argumento. Esse sujeito oculto, genérico, é, também, muitas vezes a forma
que a imprensa utiliza para poder divulgar uma posição sua, ao mesmo tempo que atende ao desejo da
fonte de ver plantada aquele argumento ou notícia.
O déficit público, sabe-se, será um dos "cavalos de batalha" do neoliberalismo, e todos os
programas do FMI para a América Latina baterão na tecla da eliminação do déficit para que a inflação
seja debelada. Ele é parte da idéia neoliberal de que o Estado não deve gastar mais do que tem, que deve
ser um Estado "enxuto", e quando a imprensa reafirma a existência do déficit público crônico reforça tal
idéia. E o déficit público é associado automaticamente ao descontrole inflacionário, também este um dos
eixos de combate do FMI. Importa aqui situar que conceitos como déficit público e descontrole
inflacionário – a necessidade de combatê-los – vão-se tomando parte do acervo rotineiro da imprensa,
situados entre aquelas formulações que dispensam comprovação, parte do senso comum dos próprios
jornalistas, constituintes do seu novo ideário.
Veja, reafirmando o que dissera a fonte oculta – o Planalto –, acrescenta uma fonte de grande
credibilidade, que vai se tornar uma espécie de oráculo do jornalismo brasileiro na área econômica:
Mário Henrique Simonsen. O raciocínio do Planalto era encampado havia meses pelo ex-ministro Mário
Henrique Simonsen, diz a revista, aumentando o valor do que dissera a fonte oculta, e opondo as duas
fontes à opinião de Dílson Funaro, que cairá poucos meses depois, e que defendia que o déficit público
não estava muito alto (estava em torno de pouco mais de 1% por cento, muito abaixo dos mais dos 4%
dos últimos anos). A matéria fará, ainda uma referência ao fato de "que o governo pouco tem feito de
efetivo para diminuir a presença do Estado na economia", lembrando que o papel do Estado nas
atividades econômicas "deverá ocupar um bom espaço nos trabalhos da Assembléia Constituinte".
Será com esse mesmo espírito que "Veja" (4/2/1987) abrirá outra matéria:
"Os vários governos que sempre sustentaram não haver empresários interessados nem
capital suficiente para detonar o processo de privatização das empresas estatais acabam de
ter suas teses desmoronadas. Há várias semanas, um batalhão de candidatos apresenta-se ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, no Rio de Janeiro,
para apanhar o edital de pré-qualificação com vista à compra da Companhia Nacional de
Tecidos Nova América."
Aqui, o discurso é mais direto. Não há o recurso à fonte. Há a tentativa de, logo na abertura,
desqualificar o argumento dos adversários da privatização, particularmente os vários governos. No
início de abril, Veja (1/4/1987), aproveita-se de uma greve de bancários, para desqualificar o movimento
sindical, caracterizando-o com um berço de profissionais da política francamente hostis ao modo de
produção capitalista e como promotor de um plano de guerra entre empregado e empregador, sempre
valendo-se da voz de terceiros para tanto.
Neste mesmo número, ao noticiar um churrasco entre Sarney e empresários, a revista informa, e
é evidente que não apenas informa, que os empresários estavam de acordo nos temas fundamentais:
liberdade de preços e a redução do tamanho do Estado na economia. Uma fonte, Aldo Lorenzetti,
presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, disse o seguinte nessa matéria: "O
governo deve retirar-se da economia. Tem que traçar as linhas gerais e deixar o resto por conta do
mercado" – espécie de síntese programática neoliberal. Como se vê, déficit público, descontrole
inflacionário, redução do tamanho do Estado, privatização, desqualificação do movimento sindical,
mercado como capaz de resolver os principais problemas do país já estão presentes nas formulações de
Veja, de resto presentes já naquele momento em todos os demais meios impressos, em maior ou menor
grau. Esses temas vão se incorporando rapidamente ao cotidiano das redações, vão-se se tornando
pressupostos que ganham força axiomática.
Em abril, Veja tematiza fortemente o problema dos funcionários públicos. Na matéria "Ação em
família" ( 15/4/1987), além de demonstrar que um grande número de governadores contrata seus
parentes – nas três linhas de apoio ao título parece que trata-se de todos os novos governadores eleitos –,
já se nota, com destaque, num box à parte, não só a tematização dos marajás, como a inclusão de um
novo e destacado personagem, Fernando Collor de Mello, como seu principal inimigo. No número
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seguinte (22/4/1987), Collor já ocupará as nobres páginas amarelas da revista, com o título "Vou acabar
com os marajás".
Se se comparar o texto de Veja anterior (15/4/1987), quando opina sobre os marajás (" ... há uma
nata de servidores que nada em dinheiro (e que) é sustentada pelo bolso dos contribuintes") e a opinião
de Collor nas páginas amarelas (" ... Há uma casta de funcionários, os marajás, que sempre desafiaram
qualquer lei e qualquer poder”) não será difícil encontrar uma acentuada proximidade discursiva, que
vai se acentuar ao longo do tempo. Essa proximidade é localizável em Collor, mas o será também nos
governos seguintes, com mais ênfase na primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso.
No último número do mês (29/4/1987), a par de voltar à carga contra o funcionalismo, ao elogiar
a forma como o prefeito Jânio Quadros acabou uma greve de funcionários ("A pau Jânio chegou, viu e
venceu a greve"), a revista vai analisar a greve dos professores das universidades federais A crise aberta
de um ensino falido - Universidades federais são o retrato de um sistema educacional perverso" -eis o
título da matéria de sete páginas), não só desqualificando o sistema universitário público brasileiro
como propondo a estadualização das unidades federais.
No corpus dos pressupostos inclui-se agora o tema genérico do funcionalismo público e,
decorrente dele, e de grandes conseqüências no plano político, o dos marajás, um identificado com o
outro sem maiores demonstrações. A idéia do combate ao funcionalismo público, a identificação dele
como o principal responsável pelo déficit público, terá uma grande eficácia funcional e política para a
proposta de modificação do Estado brasileiro, especialmente para as reformas Administrativa e da
Previdência, duas alterações constitucionais que irão retirar direitos dos funcionários e dos trabalhadores
em geral. A reforma neoliberal do Estado, a par de sua retirada da economia e da necessidade da
privatização, pressupostos já estabelecidos, deve contemplar também a modificação na relação com o
funcionalismo. E se ele é identificado com privilégios, com "inchaço da máquina”, fica mais simples
politicamente promover as alterações que o Estado considera necessárias.
Quanto à idéia dos marajás, ganhou estatuto de âncora de visibilidade do então governador de
Alagoas, Fernando Collor de Mello e depois tornou-se a idéia-força da campanha dele à presidência da
República. O combate aos marajás passou a ser entendido não só como combate aos privilégios do
funcionalismo – e aqui a confusão entre os poucos privilegiados e o restante dos trabalhadores públicos
não é ocasional – como também como oposição a todos os privilegiados.
O que se deve ressaltar é que isso se dá no mesmo momento em que a Constituinte está em
andamento. Essa "cobertura dos acontecimentos" representa uma "manobra de flanco" em relação à
Constituinte. Enquanto esta é "coberta" em seus diversos momentos, são evidenciadas suas
divergências, e aí é possível fazer uma cobertura relativamente plural, o restante da cobertura tematiza a
Constituinte, tenta prescrever de que modo ela deve encarar o Brasil. Até aí, nessa cobertura, há um
Brasil de marajás, um Brasil de greves, um Brasil com um movimento sindical radicalizado, com um
ensino público falido, com um governo muito lento nas privatizações, e que precisa urgentemente ter
um governo que se retire inteiramente da economia e entregue tudo à livre iniciativa, um Brasil com
excesso de funcionários, com um déficit público insuportável. Era uma maneira de tentar pautar a
Constituinte, quase que orientar os parlamentares.
A produção do efeito-demonstração internacional
Mas, além de mostrar "como está o Brasil", e ao mostrar como "ele está", construir pressupostos
sólidos sobre ele, necessário produzir um efeito-demonstração de como os novos modelos vêm dando
certo, e melhor que se busque aquele tido como paradigmático em relação ao neoliberalismo, o de
Margaret Thatcher.
Os títulos na imprensa têm uma significação própria, guardam uma relativa autonomia discursiva
em relação ao próprio corpo da matéria, constituem o núcleo essencial daquilo que o discurso
jornalístico está querendo transmitir, conformam um texto dentro do texto.Os títulos pretendem sempre
estabelecer coerência à notícia, à reportagem, a qualquer matéria e é ele que define, ao fim e ao cabo, o
que é mais importante na notícia. A partir daqui, a análise dos materiais se concentrará especialmente
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nos títulos, pois, reitere-se, o título resume o texto jornalístico, sempre guardando alguma autonomia,
expressando a sua macro-estrutura semântica.
Assim, é o caso de se começar pelo título no caso da matéria sobre Thatcher, de "Veja" de 20/5/1987.
Internacional
Revolução pela direita
Thatcher arranca para um terceiro mandato
sustentada por resultados que comprovam o sucesso
de sua política de capitalismo para todos
Primeiro, ponham-se todos de acordo tratar-se de uma matéria da editoria internacional. Nada a
ver com o Brasil. Embora tenha tudo a ver, como se sabe, especialmente se se trata de uma conjuntura
como aquela, que experimenta um processo constituinte. Ao se situar como matéria internacional,
estabelece-se um conveniente distanciamento. Com tal indicação, parece que não há a tentativa de
influenciar rumos, de indicar tendências.
Importante, no entanto, dizer, de pronto, que não se trata de uma matéria de agência. Fosse, e
haveria o argumento de que pura e simplesmente se editou um material vindo de fora, o que, se não
elimina o fato mesmo da escolha de tal material (por que este, e não outro?), forneceria um atenuante, e
eliminaria qualquer suspeita de uma orientação estratégica, de que tal matéria pudesse estar no contexto
de uma política editorial que tivesse objetivos a alcançar. Ela é matéria com autoria, assinada.
Posto isto, o título indica que há uma revolução na Inglaterra. Não é pouco dizer isso. As
palavras não têm significação literal. Elas só ganham sentido no contexto de um discurso, que está
sempre vinculado a uma conjuntura histórico-concreta, e sempre atravessado, permeado pela ideologia.
A palavra revolução não estava em alta, mas ainda não sofrera o desgaste que vai experimentar depois
da débâcle do socialismo real. Persistia como um termo forte, conseguia causar impacto.
Mas, o leitor que atente, as revoluções, antes feitas pela esquerda – e o imaginário poderia
vinculá-la desde à Revolução Francesa até à Soviética, passando pela cubana ou pela vietnamita –,
agora, veja-se só, são feitas pela direita. Uma revolução pela direita. Uma transformação profunda –
sempre se associou revolução a uma transformação estrutural profunda, e com violência – operava-se na
Inglaterra, pelas mãos de uma mulher de direita.
Há uma operação semântica de fundo no título. Recupera-se a palavra revolução, agora
vinculando-a à direita. E ao recuperar o termo revolução, ou ao domesticá-lo, tirá-lo da proscrição a que
estava condenado pelo discurso dominante, situá-lo topograficamente em outro terreno, o da direita,
dá-se também outra qualificação ao termo direita, que não andara em alta no pós-guerra.
A Segunda Guerra derrotara a extrema-direita, personificado pelo nazi-fascismo. Agora, não, A
direita mudou – esta a sentença. É capaz de fazer uma revolução e, importante, pelas mãos de uma
mulher, Margareth Thatcher, apoiada na matéria de três páginas por seis generosas fotos, todas com
legendas altamente favoráveis. A partir daqui, pretende-se que direita e revolução andem juntas. Há uma
outra semantização, uma tentativa, bem-sucedida, de atribuir outro sentido do corrente até ali, possível
no quadro histórico concreto de afirmação do neoliberalismo.
Nas três linhas de apoio, outra operação discursiva. Demonstra-se primeiro que ela está
arrancando para um terceiro mandato – o verbo arrancar aqui aparece de forma ambígua, pois, ao ler
apenas o título, o leitor pode imaginar que ela já está começando o seu terceiro mandato e não que irá
tentar chegar a ele, que é do que se trata –, e segundo, que este terceiro mandato está – estará –
sustentado por resultados que não deixam quaisquer dúvidas de que a política que ela vem adotando
promove uma espécie particular de capitalismo, o capitalismo para todos.
Também aqui pretende-se outra semantização para o capitalismo. A nova lógica econômica do
capitalismo que exclui crescentemente, que tem como proposta a exclusão, que não quer atribuir mais
ao Estado as responsabilidades anteriores, é obscurecida pela ideologia de que se está produzindo um
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capitalismo que beneficia a todos. São as artimanhas do discurso e a evidência da natureza ideológica do
jornalismo.
Em síntese, temos no mundo o exemplo de uma revolução capitalista que promoveu o bem-estar
para todos, tornou a todos capitalistas. Se uma Constituinte estava em andamento, seria bom que olhasse
para aquele exemplo tão edificante. Claro que o corpo da matéria irá ainda traduzir de forma mais
extensiva o que o título quis dizer:
" ... As idéias de Thatcher são uma volta ao bê-á-bá do capitalismo: menos presença do
Estado na economia, menos poder aos sindicatos, mais competição, mais eficiência. (grifo
do autor). [...] Thatcher parte do conceito singelo de que o capitalismo será tanto mais sólido
e vigoroso quanto mais numerosos forem os capitalistas.[...] Em 1979 havia quatro vezes
mais ingleses sindicalizados (30% da população) do que possuidores de ações (apenas 7%).
Hoje os sindicalizados (22%) são apenas ligeiramente superiores aos proprietários de ações
(19%)."
A par de aparecer como uma campeã distributiva e de ter conseguido, como os números
demonstram, o grau de sindicalização dos trabalhadores ingleses, Thatcher é incensada como uma
grande guerreira, não só pela "audácia do poder militar que ressuscitaria na Inglaterra ao partir, sem um
minuto de hesitação, para a guerra com os generais argentinos", como também porque combateu, com
invulgar determinação e persistência, o movimento sindical inglês, conhecido até então pela sua
combatividade.
Neste combate, destacou-se particularmente o fato de ela "agüentar em 1984 dez meses seguidos
de greve dos mineiros de carvão, até fazê-los retornar ao trabalho de joelhos". A expressão do articulista
mostra uma quase euforia, uma alegria incontida pelo fato de Thatcher ter derrotado os mineiros, tê-los
feito retornar ao trabalho "de joelhos". É o entusiasmo pela humilhação a que foram submetidos os
mineiros. O jornalismo nunca deixa de ter lado e, de modo geral, é o lado dominante que predomina,
como se vê aqui.
A matéria, apesar de reconhecer que o desemprego continuava três vezes mais alto do que
quando ela assumira – o que revela o sucesso de sua política neoliberal –, assume, primeiro, que
Thatcher "fez uma mexida social em profundidade" e segundo que "a determinação e a clareza de
Thatcher servem para sublinhar que ainda é possível produzir-se líderes como antigamente”. A
primeira-ministra inglesa ocupará o imaginário dos jornalistas brasileiros e o de Veja em particular
durante muito tempo, sempre posta no lugar de quem produziu uma transformação exemplar no seu
país. Lembre-se, sem respeitar cronologia, que a 6 de janeiro de 1988, em matéria sobre o funcionalismo
público ela será lembrada com ênfase e com metáforas fortes:
"Como acontece no Brasil, existem países onde o funcionário público se transformou num
problema, (grifo do autor) e o jeito foi diminuir seu peso a golpes de faca – como fez a
primeira-ministra Margaret Thatcher, da Inglaterra".
Veja de 29/7/1987 vai produzir outra matéria, na editoria de Internacional, agora sobre Portugal.
Recorra-se novamente ao título - e aqui está-se chamando de título o conjunto acima da reportagem.

Internacional
Caminho de volta
Cavaco Silva ganha ampla maioria em
Portugal com uma proposta de privatizar as empresas
que a Revolução dos Cravos estatizou
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Aqui há uma operação discursiva diferente daquela desenvolvida na matéria sobre Margaret
Thatcher. Não se trata da celebração da revolução, mas do caminho de volta. Por caminho de volta, no
contexto, entenda-se, senão o retorno ao salazarismo, impossível na conjuntura, o fim da revolução de
25 de abril de 1974. Aqui, revolução, diferentemente da matéria anterior, ganha uma valoração negativa.
Voltar atrás, contra a revolução, é positivo, pois agora será possível privatizar as empresas, entregar
tudo ao mercado, acabar com a política da Revolução dos Cravos.
Por ser de esquerda, a revolução deve ser desqualificada. E o corpo da matéria dará substância a
essa visão. Estabilidade e modernidade passam a ser idéias-chave do debate político português, em cima
das quais Cavaco Silva teria sido eleito. O que sobra da revolução, dirá uma fonte, são os direitos civis e
o sistema democrático ocidental das eleições pluralistas. Portugal agora iria juntar-se à moderna
tendência da Europa "e mudar radicalmente a face da economia portuguesa, através da privatização da
maioria das empresas estatizadas no país, após a derrubada do regime salazarista, em 1974."
Registre-se que há um box especialmente dedicado à Constituição portuguesa ("Receita para
amarrar a economia"), que merece atenção. A Carta é definida como "o maior empecilho aos planos de
privatização da economia portuguesa", como "verdadeiro monumento à intervenção do Estado na vida
do país". Cuida-se de dizer que ela, com 300 artigos, é menor do que promete ser a nova Constituição
brasileira, com seus "quase 500 artigos do projeto agora em discussão na Constituinte". Mas ressalta
que a Constituição portuguesa ganha do projeto brasileiro.
"...na vontade de colocar a economia sob controle estatal e definir como preceitos
constitucionais rígidos fatos econômicos normalmente regulados pelas leis do mercado. Eis
alguns exemplos mais aberrantes, no impraticável catálogo de intenções que é a
Constituição portuguesa: incumbe prioritariamente ao Estado ‘promover o aumento do
bem-estar social e econômico e da qualidade de vida do povo, em especial das classes mais
desfavorecidas’, ‘operar as necessárias correções das desigualdades na distribuição da
riqueza e do rendimento’, ‘assegurar a equilibrada concorrência entre as empresas’ [...]."
Acrescenta-se, no entanto, que o novo primeiro-ministro, Cavaco Silva, tem a seu favor um
dispositivo da Constituição "que permite reformas constitucionais a cada cinco anos com a aprovação
de dois terços da Assembléia Nacional".
"...A primeira reforma foi feita em setembro de 1982 e urna segunda poderá ser votada
justamente neste ano, respeitadas as restrições, a mais forte das quais está definida no artigo
83 da Constituição: ‘Todas as nacionalizações efetuadas depois de 25 de abril de 1974 são
conquistas irreversíveis das classes trabalhadoras’. Cavaco Silva terá de derrubá-la para
avançar seu programa de privatização."
Não há tergiversações, elipses ou rodeios. Trata-se de desqualificar inteiramente a Constituição
portuguesa, mostrar o quanto ela é estatizante e retrógrada, o quanto agride as “leis naturais" do
mercado, a incongruência daqueles pontos que pretendem normatizar a vida portuguesa no sentido do
bem-estar ou pretendam que o Estado tenham algum papel no sentido de promover esse bem-estar. E o
quanto são necessárias as reformas constitucionais.
As duas matérias, sobre Thatcher e Cavaco Silva, são exemplares se compreendemos a estratégia
de influenciar a Constituinte. Na primeira, apresenta-se um modelo vitorioso. Na segunda, aponta-se
uma tendência vitoriosa, a mesma da Inglaterra. É para onde o mundo caminha. E ao criticar de maneira
tão dura a Constituição portuguesa, fornece-se a senha de como a revista encara uma Carta
constitucional, e já deixa de lado a via indireta, embora ainda se possa dizer que ela apenas está
"cobrindo" a vitória de Cavaco Silva. Esse "sujeito muito especial", com base em suas rotinas
consagradas, e que já conquistaram legitimidade, pode sempre dizer que apenas "cobre", e assim,
pretender-se sempre não envolvido com o acontecimento e incapaz de motivações políticas. A matéria
de Thatcher fornece o modelo a ser seguido. A de Cavaco Silva, embora também mostre a tendência,

72

especifica mais o que se pretende, qual a Constituição razoável, sem "absurdos", pretendida pela
imprensa.
Um manifesto em defesa do neoliberalismo
Usualmente, já se viu, a imprensa recorre às fontes institucionalizadas, participantes ou não dos
escalões governamentais ou de instituições acreditadas da sociedade civil. São selecionadas ao longo do
tempo pelos próprios meios de comunicação. Alguns são mais constantes que outros. E há uma troca
permanente de interesses entre essas fontes e a imprensa. Entre as fontes, é possível arriscar uma
definição para algumas poucas fontes privilegiadas, às quais a imprensa recorre com uma freqüência
impressionante, e não é aconselhável enxergar qualquer acaso nisso, muito menos acreditar que elas são
escolhidas por seu eventual grande saber e brilho: são as fontes oraculares, aquelas que são consultadas
periodicamente e que, às vezes, dispõem de um espaço próprio na mídia, entendendo-se por isso a
possibilidade até de escrever de forma regular nos jornais.
A noção de fonte oracular toma de empréstimo metaforicamente a idéia do oráculo, no sentido
exclusivo de uma fonte colocada bem acima das demais, colocação atribuída pelos media, e que devem
ser consultadas regularmente e, além disso, requeridas com particular intensidade nos momentos
econômicos, políticos e sociais decisivos, de crise. Basta lembrar, para pensar os tempos recentes, os
nomes de Roberto Campos e de Mário Henrique Simonsen, este já morto – e embora sejam da área
econômica, não se pode dizer que a imprensa os tenha reclamado, quando o fez, apenas como
economistas. Busca a autoridade de economistas, mas pretende um discurso obviamente mais amplo, e
sempre tiveram sucesso nessa pretensão.
Pode-se citar, ainda, Delfim Netto. A revista IstoÉ' (16/6/1993), numa elucidativa matéria sobre
ele, denomina-o de "oráculo do empresariado", mas pode-se estender a definição e incluir a imprensa
como parte dos que o consultam com freqüência – e mais recentemente Maílson da Nóbrega, para ficar
ainda no terreno da economia. Diante das crises, dos problemas graves do país, dos planos econômicos,
a imprensa sempre considerava acertado buscar a opinião dos oráculos, fontes especialíssimas, que
detinham sempre a última palavra, capazes de aconselhar, de ditar rumos, de dizer o que poderia
acontecer.
Seria desnecessário estender-se muito para explicar que tais fontes são profundamente
vinculadas às classes dominantes. Dos personagens lembrados até agora, todos eles foram ministros –
Simonsen, Campos e Delfim, da ditadura; Nóbrega, de Sarney. E todos eles vinculados diretamente a
interesses econômicos.
À medida que vão ganhando a estatura de oráculos, vão também sendo esculpidos de tal modo
que só interessa, em suas biografias, aqueles aspectos positivos. Pouco importa, nos três casos
primeiros, tenham sido ex-ministros dos militares. Pouco importa que tenham colaborado, por exemplo,
para o fortalecimento do parque produtivo estatal sob Geisel. Pouco importa que tenham convivido – e
colaborado para tal – com altas taxas inflacionárias. Ou que tenham sido responsáveis por alguma
espécie de arrocho salarial.
Faz-se o silêncio sobre esses aspectos do passado, e se constrói um personagem limpo, pleno de
autoridade e saber, capaz de avaliar e predizer, de analisar o que está acontecendo, desenhar caminhos e
prever desastres na hipótese de os caminhos que propõem não serem seguidos. Se a análise se
deslocasse para as fontes políticas, as coisas não seriam diversas. Bastaria que se lembrasse qual a
caracterização de Antônio Carlos Magalhães durante a ditadura e durante Sarney e como a imprensa foi
limpando a sua biografia recentemente, e elevando-o à condição de fonte oracular da política.
Veja (14/10/1987), a um ano da promulgação da Constituição, abre espaço para uma dessas
fontes oraculares, exatamente o ex-ministro da Fazenda e do Planejamento de Geisel, Mário Henrique
Simonsen. Não um espaço qualquer. Trata-se de um texto assinado, editado cuidadosamente,
tomando-se de empréstimo, para o ensaio, todos os procedimentos utilizados para tornar leve qualquer
matéria jornalística, como fotos, "olhos", a utilização apropriada do espaço em branco, a foto aberta do
próprio autor.
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Trata-se de uma espécie de "manifesto inaugural" do neoliberalismo no Brasil.Por mais que
pareça redundante, não se aconselha desvincular tal manifesto da conjuntura que se vivia, especialmente
desvincular o texto do andamento da Constituinte. Até porque o autor era um importante articulador e
formulador do mundo empresarial, mais do que tudo um formulador vinculado ao pensamento
neoliberal desenvolvido nos EUA.
É conveniente neste momento fazer uma juntada de peças. Lembrou-se anteriormente de um
Simonsen como homem-chave da Sociedade das Américas, um de seus intelectuais, exatamente um dos
que elaboraram um documento de orientação sobre a América Latina para os executivos empresariais
norte-americanos, em 1986. Lembrou-se da participação de Victor Civita, editor e diretor da revista
Veja à época, no Conselho Estadual do Movimento Cívico de Recuperação nacional, organização de
combate ideológico destinada a influir nos rumos da Constituinte e constituída em fevereiro de 1987.
E agora, e seguindo mesmo curso, o ex-ministro comparece em Veja com esse manifesto, um
ensaio revelador de um "novo" pensamento, que vai orientar os debates da década seguinte no Brasil.
Veja intervém no debate por intermédio da fonte oracular É um momento preventivo-prescritivo, no
sentido de que não há ainda uma Constituição pronta, mas os debates sobre os rumos do país na
Constituinte estão se desenvolvendo e já está pronto o anteprojeto da Comissão de Sistematização,
considerado pelos setores conservadores como muito progressista, inclusive por Simonsen. Assim, é
necessário apontar o que se quer – o que querem as classes dominantes e a imprensa como parte delas –,
sinalizando aquilo que seria o modelo ideal para o país e qual seria o "desastre", o "atraso", o câncer na
fase da metástase - e que não haja susto, pois tudo isso está no texto de Simonsen.
Explorar mais cuidadosamente esse texto não será perda de tempo pelo fato de que, como se
disse, ele é daqueles documentos-síntese, expressão de uma idéia básica em torno da qual o país se
debaterá na década seguinte. Uma de suas características essenciais, antes mesmo que haja o esforço de
analisá-lo no detalhe, é o seu tom apocalíptico, a utilização do contexto-catástrofe como arma
argumentativa. Esse contexto-catástrofe é localizável logo no título, como se poderá ler:
O risco de
optar
pelo atraso
A máquina farisaica, gastadora
e irresponsável que domina o Estado
pode levar o país ao colapso
A que interlocutor o oráculo está se dirigindo? Claro que a primeira resposta, e que não seria
errada, seria a de que ele se dirige ao leitor de modo indistinto. Pretenderia convencer o grande público
com esse título, para não falarmos ainda do restante da matéria. Mas, sem dúvida, Simonsen, com uma
ampla delegação de parcelas dominantes da sociedade civil, tem um alvo privilegiado, um auditório
muito especial que é a Constituinte ou, para fugir à generalidade, aos parlamentares que a compõem. A
luta pela hegemonia na sociedade atravessa a Constituinte naquele exato momento. No primeiro terço de
seu texto, ele será explícito:
"O cruzado e a moratória, por mais irracionais e desastrados, ainda são equívocos
reversíveis. Deixam cicatrizes, mas não nos condenam à metástase Realmente grave, isso
sim, é a espada de Dâmocles que a nossa Constituinte colocou em órbita sobre os 8,5
milhões de quilômetros quadrados deste Brasil. O apelidado "progressismo" do anteprojeto
da Comissão de Sistematização é a confluência da subcultura com oportunismo. Subcultura
é a insensibilidade inconseqüente que, querendo o bem, pratica o mal - ou seja, aquele
conjunto de boas intenções que pavimentam o inferno. Oportunismo é a tentativa de
preservar o que nenhum direitista americano tem a coragem de defender - o capitalismo
cartorial”.
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Ele não quer apenas dirigir-se à sociedade brasileira genericamente. O leitor que o texto constrói
é o do plenário constituinte e o das classes dominantes organizadas. No caso da Constituinte, o ensaio
tem o objetivo de dar subsídios aos que já apóiam tais propostas, municiá-los para uma defesa mais
consistente. E, ainda, o de convencer indecisos. Com as classes dominantes, trata-se de municiá-las de
argumentos sólidos para que desenvolvam a pressão sobre os constituintes.
Afinal, quem é que está fazendo com que o país corra o risco de optar pelo atraso? A
Constituinte. Embora nas três linhas de apoio se queira culpar uma "máquina farisaica" pela
possibilidade de levar o país ao colapso, o risco todo está na Constituição que está sendo elaborada.
Tudo tem jeito. O câncer que não redundou em metástase inclusive. Mas, caso aquele projeto da
Comissão de Sistematização viesse a ganhar apoio à frente então não há dúvida de que o câncer se
alastraria, e o país estaria perdido. É o contexto-catástrofe. O atraso em Simonsen será traduzido por
xenofobia. Não se admite qualquer tipo de nacionalismo e essa xenofobia levaria à insuficiência
tecnológica, estatismo e ao que ele chama de capitalismo cartorial.
Naquele momento em que se construía a nova Constituição o problema, na visão dele, não estava
mais na escolha de caminhos ideológicos variados. "A verdadeira opção é entre o moderno e o arcaico".
A utilização do termo arcaico só pode ser compreendida se oposta ao seu contrário, moderno. A partir
daqui, o país assistirá uma batalha entre moderno e atrasado, entre progressista e conservador, entre
reformista e contra-reformista, entre produtividade e ineficiência, entre iniciativa privada e
Estado, entre mercado e Estado, entre reformadores e retrógrados, uma rede semântica de duplos,
com a superioridade dos primeiros, que pretende sempre desqualificar o "inimigo", aquele que
eventualmente tivesse modelos alternativos, e este, em muitas ocasiões, era um inimigo virtual pelo
simples fato de que não tinha condições de desenvolver a argumentação porque o acesso aos meios de
comunicação lhe era negado.
A desqualificação podia ser feita, e normalmente o era, por uma modificação semântica dos
próprios termos: o que era "progressista" ontem transforma-se em "conservador" hoje, a evidenciar o
quanto a literalidade tem pouca eficácia. Se antes moderno e progressista, no caso brasileiro, era o
Estado, por sua capacidade de impulsionar as forças produtivas e modernizar o Brasil, agora ele é o
atraso porque possui estatais ineficientes e perdulárias, que oneram o bolso do contribuinte – trata-se
sempre do contribuinte, não do cidadão. Se antes as leis trabalhistas eram vinculadas à modernidade,
porque protegiam o trabalhador, agora devem ser entendidas, nessa nova rede semântica, como próprias
do atraso porque onerando os custos dos empresários e dificultando o aumento de empregos. Por mais
que a realidade demonstrasse o contrário (a precarização das relações de trabalho não aumentou o
número de empregos nem no Brasil e nem em outras partes do mundo), esse argumento foi crescendo ao
longo do tempo.
Volte-se ao texto de Simonsen. Desqualifica-se o Plano Cruzado ("euforia messiânica", "um
pedaço do paraíso"), e procura-se, ainda, exemplos latino-americanos para mostrar o quanto é
equivocado reprimir preços e aumentar salários. A irresponsabilidade histórica quanto aos fatos
assinalados, reclama citação:
"O presidente chileno Salvador Allende e a divindade argentina Juan Perón tentaram, no
início da década de 70, um golpe semelhante, através do qual seriam. capazes de reprimir
preços e aumentar salários. Allende acabou com um tiro na boca, num palácio incendiado e
num país arruinado. Perón fugiu para a vida eterna antes do colapso do seu plano, deixando
aos militares a tarefa de depor a sua viúva e vice-presidente Isabelita, precipitando o país na
mais inepta e sanguinária das ditaduras de sua História".
O que impressiona é como o autor, na pretensão de desqualificar o Plano Cruzado, se afasta da
cena política – ele foi um dos homens-chave da ditadura militar brasileira, também inepta e sanguinária,
se se pretender fazer a análise de sua face econômica, social e política. E como inverte os
acontecimentos históricos. A palavra golpe vale para Allende e Perón, nunca para os militares golpistas
estimulados pelos EUA. As ditaduras seriam de responsabilidade dos dois dirigentes políticos. Acabar
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com um tiro na boca, caso de Allende, parece um simples acidente, como acidental parece o palácio La
Moneda ser bombardeado por ordem de Pinochet.
Esta será outra marca do texto de Simonsen: a de alienar-se de seu próprio papel histórico, a de
desenvolver críticas próprias de quem é apenas um observador. Ele acredita ser possível criticar "as
elites dominantes brasileiras" – há um momento em que ele usa a expressão –, ignorando, ou fingindo
ignorar, não só que é parte de tais elites como articula e formula intensamente em beneficio delas, o que
ele está fazendo no momento mesmo em que produz aquele discurso. Ele faz um apagamento
permanente de seu papel histórico anterior. Ao ignorar o passado, qualifica-se no presente.
Para além de sua catilinária, que vale-se recorrentemente da ironia para desqualificar o
adversário, que modelo Simonsen – e Veja – quer oferecer à sociedade, e, sobretudo, que modelo ele
quer prescrever para a Constituinte? Primeiro, ele recorre a um argumento tão antigo quanto óbvio: "Só
se melhora a vida dos pobres permitindo-se que eles tenham acesso à riqueza". E essa melhoria só pode
vir através do capitalismo, e do capitalismo onde funcionam (livremente) as leis do mercado.
Dessa forma, na ótica de Simonsen, a grande questão posta é qual a alternativa será escolhida:
empobrecer os ricos ou enriquecer os pobres. Para empobrecer os ricos, é simples: "basta adotar o
anteprojeto de Constituição da Comissão de Sistematização e entrar para a História como o país dos dois
Cabral, o que descobriu e o que encobriu o Brasil" (aqui a referência, no caso do segundo Cabral, é a
Bernardo Cabral, relator da Constituinte). Se o objetivo é enriquecer os pobres "é hora de abandonar a
sensibilidade inconseqüente, declaratória e inepta (e compreender) que o maior progresso, no mundo
real, está hoje nas sociedades capitalistas abertas e democráticas" – outra vez, o autor ignora o quanto
contribuiu para construir uma ditadura de duas décadas, seguramente uma sociedade não-democrática,
embora capitalista.
Simonsen vai longe em suas aparentes convicções democráticas, ao criticar a falta de
transparência nas contas públicas, outra e mais uma vez ignorando ter sido parte de um dos governos
onde o que mais faltou foi transparência, em tudo e particularmente nas contas. Critica o excesso de
funcionários no país, seu parasitismo, suas greves, como critica as estatais e seus prejuízos. "O Brasil
precisa conscientizar-se de que o mundo anda cada vez mais pragmático e menos ideológico". E isso a
esquerda brasileira não compreendeu, pois "parece ter parado de pensar em 1960”.
"As teses de hoje, em grande parte incorporadas ao anteprojeto da Comissão de
Sistematização, são as mesmas que se ouviam no governo João Goulart. Com uma
diferença: em 1960 elas eram falsas, mas carregavam o beneficio da dúvida. Hoje, as
dúvidas se dissiparam, e Mikhail Gorbachev parece um direitista diante da esquerda
brasileira”.
Antes que se lembre esse outro recurso utilizado largamente por Simonsen – o de buscar
exemplos na "esquerda" mundial para desqualificar o espectro de esquerda da Constituinte –, veja-se
como ele trata as teses da "esquerda tupiniquim" (é assim que ele a chama). Ironiza e critica o fato de ela
defender, no anteprojeto da Constituinte, "o fortalecimento do mercado interno", e trata da mesma
maneira a tese do fortalecimento do capital estatal, a que ele opõe o capitalismo privado orientado
apenas pelas forças do mercado, a atitude face à reforma agrária e o comportamento frente às
multinacionais.
"A maior manifestação de pobreza da demonologia esquerdista e da ignorância angelical que
se juntaram. para formar uma maioria sem nexo na Constituinte e no governo está na
discussão do papel das empresas multinacionais. Aidéia de que elas abalam o poder
nacional, transferindo os centros de decisão para o exterior, resulta de uma confusão
conceitual entre capitalismo privado e capitalismo de Estado. O fantasma da
desnacionalização, cujas andanças provocaram uma enrustida definição de empresa nacional
do anteprojeto da Comissão de Sistematização, esquece que o que interessa ao país não é a
residência do capitalista, mas onde está investido o capital."
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Do receituário simonseniano-neoliberal, não fica fora a idéia da privatização:
" ... Vender empresas estatais, na verdade, é a ordem do dia não apenas na Grã-bretanha, na
França, na Itália e na Espanha mas até mesmo na Nigéria e na Tanzânia. Dos quatro
primeiros programas, o mais ousado é o britânico, que coloca estatais à venda nas bolsas de
valores mediante oferta pública. Por trás do programa há um conteúdo ideológico evidente,
mas a verdade é que ele tem sido um extraordinário sucesso. Na França, o programa é uma
reação pendular contra as estatizações da fase romântica do governo François Miterrand. Na
Itália, reconhece-se que a estatização foi longe demais."
É com a Espanha, no entanto, que Simonsen mais se regozija:
"Não se trata de uma privatização ideológica, como a da Grã-Bretanha, onde a finalidade
principal é diminuir a presença do Estado na economia. É uma privatização pragmática,
conduzida por um governo socialista. Mais ainda, é a reversão de um processo de
estatização conduzido por um regime de extrema direita, o do generalíssimo Franco. A
motivação não é a de Margaret Thatcher, mas a da esquerda lúcida: se o Estado quer se
concentrar na sua função social, deve livrar-se dos desperdícios e de parte da dívida pública.
A solução é vender ativos ao setor privado, sobretudo empresas que só lhe dão prejuízos."
Temos um modelo ideal para tirar o país das dificuldades. Um modelo que está seguido inclusive
por governos de esquerda, como o francês e especialmente o espanhol. Abrir-se inteiramente ao
mercado internacional, não temer as multinacionais, privatizar as estatais, e, então, tudo mudaria.
"Desfeito o mito da multiplicação de pães pelo Estado, o povo poderia realmente
manifestar-se sobre as suas preferências: ter mais escolas, mais assistência médica, mais
proteção policial ou, então, pagar funcionários públicos que ganham emprego sem trabalho,
financiar usineiros e cobrir prejuízos das estatais. Hospedar multinacionais que trazem
capital, tecnologia e geram empregos ou hostilizá-las para proteger o capitalismo cartorial
das empresas brasileiras que engordam à custa da eliminação da concorrência”.
Recapitulando a linha de raciocínio de Simonsen: 1º) Há um Estado gastador, irresponsável, que
pode levar o país ao colapso; 2°) Na Constituinte, domina o pensamento de uma esquerda atrasada, que
não consegue sequer acompanhar o avanço do restante da esquerda mundial, que já se decidiu por outro
tipo de Estado, mais aberto ao mercado, à privatização, à modernidade; 3º) Acaso prevaleça o que foi
definido na Comissão de Sistematização, o país está condenado ao atraso; 4º) A opção acertada é o
capitalismo orientado pelas forças do mercado, sem quaisquer restrições, inclusive com o país aberto às
multinacionais e com a venda das estatais: 5º) Garantida esta opção, o povo poderia realmente ter mais
escolas, mais assistência médica, mais proteção policial. Alice no país das maravilhas sob o capitalismo,
sob a hegemonia das forças do mercado. A revista "Veja", pela voz de um terceiro, conseguia formular
uma proposta sistematizada sobre o que pretendia para o Brasil e qual o combate que ela considerava
desenhado na Constituinte.
Outro exemplo rico de matéria efeito-demonstração feita por Veja, no mesmo estilo das de
Thatcher e de Cavaco Silva, aconteceu já às portas da promulgação da Constituinte (14/9/88), não se
podendo dizer que pretendesse mais influenciar os constituintes, mas seguramente compondo o cenário
político-ideológico de afirmação dos modelos neoliberais desenvolvidos a partir da orientação dos
grandes centros capitalistas. Aos títulos e linhas de apoio:
Primeira página:
Coréia, Taiwan,
Cingapura e Hong Kong
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Os Tigres da Ásia
O que há para aprender
com países que
estão dando certo
Título página 62:
Especial
O novo nome da prosperidade
Com a inflação em baixa e o progresso em alta,
os Quatro Tigres da Ásia se transformam
na região que mais cresce no mundo
É com quem o Brasil tem de aprender. Tudo lá dá certo. "Há vinte anos que esse quatro lugares
se desenvolvem na média anual de 8%. Ali, tudo dá certo: o caixa de seus governos está em ordem, a
distribuição de renda tem melhorado, a taxa de desemprego não passa de 2%”. É a região "com maior
potencial de desenvolvimento e crescimento dos próximos 100 anos". Lá "não há mendigos e todo
mundo pode voltar para casa, tarde da noite, sem problemas – na terra dos Tigres, os índices de
criminalidade são menores do que nos países desenvolvidos”. É uma terra sem igual:
" ... Nos supermercados de Taiwan, a venda de arroz, prato básico do lugar, está caindo –
com mais dinheiro no bolso, os consumidores preferem fazer refeições com frango, carne e
verduras. Na Coréia, a alta do consumo é tamanha que as vendedoras dos grandes magazines
iniciam o dia de trabalho apresentando um número de canto e dança - para dar boas-vindas à
freguesia".
A riqueza dos Tigres é tanta, tanta que há dinheiro sobrando na praça – "literalmente".
... Após uma espetacular seqüência de saldos comerciais favoráveis, o governo encerrou o
balanço de 1987 com uma reserva de 75 bilhões de dólares - é a terceira maior montanha de
dinheiro vivo do mundo, atrás apenas do Japão e da Alemanha. Nesse clima de fartura,
nunca se pensou, ali, em fixar na lei a taxa de juros.
Entre os Tigres, nunca se pensou em proteger o mercado interno e o forte de suas economias é a
exportação. Lá, vigora – ao menos vigorava então – a tese de que "o melhor caminho é o da economia
aberta, do estímulo ao capital estrangeiro”. O déficit público não é um problema "porque seus governos
gastam pouco". E lá não há monopólio estatal de petróleo.
" ... Nos anos 60, por exemplo, o governo de Cingapura livrou-se do ideário que prega o
monopólio estatal do petróleo e atraiu grandes multinacionais para o país todos os anos,
essas empresas movimentam 6 bilhões de dólares nessa atividade."
E a matéria conclui que pela solidez dos avanços, pelo tamanho da base industrial dos Tigres, é
muito difícil que eles experimentem qualquer retrocesso. "O que os Tigres têm a mostrar, hoje, é uma
realidade que vale a pena, pelo que tem de intrigante e pelo que tem de óbvio – sua prosperidade". Esse
precário exercício de futurologia, desmontado pela crise que se abateu sobre aqueles países a partir de
1997, desmentiu a solidez dos modelos ali implantados e negou a possibilidade de sua duração secular.
E a celebração do modelo dos Tigres comportava não só implícita como explicitamente uma
série de recomendações e advertências ao Brasil – quase um programa completo, que incluía a abertura
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do país às importações (a economia dos Tigres era tão aberta), a privatização da Petrobras (há tanto
tempo eles aboliram o monopólio estatal do petróleo), a liberalização da economia (eles nunca
imaginaram limitar os juros, como o fez a Constituinte, e apesar disso têm uma montanha de dinheiro) e
a redução do déficit público (eles têm governos que gastam pouco), e esse discurso continuará a nortear
os passos da imprensa brasileira.
Dar ênfase ao acompanhamento de Veja não significa desconhecer os demais meios impressos,
ignorar suas particulares maneiras de participar desse processo. Na análise dos outros media impressos,
o importante a destacar é que a tematização é a mesma e que há uma consonância discursiva entre eles e
uma convergência de pontos de vista com os aparelhos da sociedade civil vinculados às classes
dominantes e com o próprio governo. Essa identidade de pontos de vista poderia ser qualificada como
convergência discursiva, conceito que faz referência àqueles textos que constroem modelos de
interpretação que possuem características similares, que possuem a mesma formação discursiva e que
são construídos num mesmo período temporal.
Não há dúvida de que houve uma convergência quanto aos temas tratados e a abordagem sobre
eles na segunda metade do governo Sarney. Senão vejamos: a condenação ao papel do Estado, sempre
gastador, sempre ineficaz no controle da economia, gerador de crises; o mote da caça aos marajás; a
pregação em favor da austeridade, do enxugamento da máquina estatal, da pregação da economia; a
condenação ao suposto anacronismo das propostas estatizantes da esquerda foram chavões, conceitos,
noções repetidos à exaustão que, dessa maneira, transformaram-se em verdades incontestáveis, sem
necessidade de comprovação.
Dito isso, podemos passar, nem que rapidamente, à análise de outros veículos. O Jornal do
Brasil seguirá a mesma trilha de Veja. O título de matéria de 18/12/1988 ("Peru rejeita fórmula mágica
para economia”) persiste na estratégia de buscar em outros países o que se quer para o Brasil. Na
chamada de primeira página, onde está o título a que se referiu acima, afirma-se que "mesmo com a
inflação peruana beirando os 2.000%, Rivas (Carlos Rivas, ministro da Fazenda do Peru) rejeita a
adoção de fórmulas mágicas para a crise", numa evidente alusão a Dílson Funaro, o inspirador e
executor do Plano Cruzado, e que já havia caído.
Internamente, na entrevista de página inteira, o repórter Coriolano Gatto dirigirá suas perguntas
reiterando temas como déficit público, necessidade de ajuste fiscal, importância do capital estrangeiro
(referindo-se simultaneamente ao Brasil e ao Peru) e assinalará, na abertura, que "Rivas abandona a
postura tida como sonhadora do início do governo Alan García e acena para o capital estrangeiro" e ao
final que o Peru não terá qualquer novo congelamento de preços e que, ao contrário, vai liberalizar a
economia, tudo na esteira do neoliberalismo, que será melhor executado por Fujimori. E nós sabemos no
que dará Fujimori.
No mesmo número, Carlos Salinas de Gortari pedia perdão para 30% da dívida mexicana e "um
esforço adicional de toda a sociedade enquanto renegociamos a dívida e promovemos a transição para o
crescimento econômico". Mesmo o programa de Gortari, que incluía congelamento de tarifas públicas,
como de energia elétrica e de gasolina para o consumo individual, era criticado pela repórter Lucy
Conger:
"Um programa assim só pode dar certo em um país como o México em que o movimento
sindical é corporativista e pró-governo, e a indústria é formada por oligopólios
superprotegidos, com capacidade para absorver os aumentos de custos e ainda assim lucrar”.
A CONSTRUÇÃO DE PRESSUPOSTOS
O Jornal do Brasil vai, como os demais, insistir na tese dos marajás (“Marajá ganhara de salário
R$ 11.376", de 5/2/1989), na insistência de que há excesso de funcionários e que o governo deveria
demitir, mas não o faz ("Demitir 95 mil funcionários públicos não passou de um sonho do Plano de
Verão", 19/2/1989) e na caracterização do Congresso Nacional como sinônimo de empreguismo
("Congresso é campeão de empregar parentes", 19/2/1989).
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Divulga um estudo do Banco Mundial, na cabeça da primeira página, onde se revela que a média
dos salários do funcionalismo público federal é 50% mais alta do que a dos empregados na economia
privada formal ("Estado paga mais do que setor privado", 9/7/1989) e onde se conclui que "o Brasil,
com a atual estrutura de emprego e remuneração no serviço público, não poderá enfrentar com êxito a
crise econômica". A matéria interna, assinada por Teodomiro Braga e Chico Mendonça, traça, a partir
do estudo, um cenário apocalíptico para o Brasil como decorrência dos privilégios do funcionalismo:
" ... Na ausência de reformas mais profundas do papel do Estado brasileiro, essa questão pode
minar qualquer programa de médio prazo de ajuste do setor público”. O Banco Mundial propõe – e o
Jornal do Brasil apenas "registra" – a diminuição da remuneração do funcionalismo (através do atraso
das reposições das perdas provocadas pela inflação), a modificação da previdência e a implantação de
um programa de demissões voluntárias, por ser menos oneroso. Pouco tempo depois, o tema volta de
outra maneira, com chamada de primeira página ("Planalto dá muito emprego a militares", 13/8/1989).
Como se sabe, o ataque ao funcionalismo público é parte integrante da ideologia do Estado
mínimo – trata-se de diminuir a presença do Estado, reduzir sua pretensão de desenvolver políticas
públicas universalistas e, para tanto, uma das pedras de toque, de fácil apreensão, é a da redução do
número de funcionários e dos pretensos altos salários que tais funcionários ganhariam. A par disso,
naturalmente, há o objetivo, fundamental, de reduzir a presença do Estado na economia, como já visto.
O importante a reter é que o Jornal do Brasil, tal e qual Veja, na sua específica intervenção,
convalida a fórmula do efeito-demonstração proveniente do exterior, e os exemplos agora são
latino-americanos, insiste na caracterização do funcionalismo público como um dos grandes problemas
do país para enfrentar o déficit público e a crise econômica, desqualifica o Legislativo e começa a
tematizar, de forma mais geral, dando a palavra ao Banco Mundial, a idéia de reformas do Estado, que
ganhará mais consistência no período de Collor-FHC. A agenda tem um forte conteúdo negativo,
sugerindo, para a Constituinte, enquanto ela está em andamento, qual Estado se pretende.
Uma ênfase particular à privatização será uma das tônicas da Folha de S. Paulo. Rapidamente,
tomem-se dois exemplos. Um, de 2/4/1989: "Em três anos, só 17 empresas federais foram
desestatizadas". Outro, de 2/10/1989: "Venda de estatais cobre três anos de ação social". Nessa fase
ainda é um termo negativo que predomina: desestatização ao invés de privatização. Com a afirmação
ideológica do neoliberalismo, não se usará mais desestatização. Privatização aparecerá como algo
positivo, moderno, progressista, diferentemente desse momento, quando o termo ainda era "agressivo"
se consideradas as concepções que haviam se consagrado até ali quanto ao papel das empresas estatais.
As duas matérias exibem selos que servem para caracterizá-la, para além dos títulos. A primeira,
sintomático, exige o selo "Estado Velho" – se é velho, é preciso modificá-lo, portanto. A segunda,
meses depois, já oferece outro, mais completo e mais publicitário: "Menos governo, menos miséria".
Quase uma palavra-de-ordem, síntese da idéia de que se houver diminuição do Estado, a miséria será
necessariamente menor. Como o Estado gasta demais e irresponsavelmente, e como é muito grande, se
for diminuído, vender suas estatais perdulárias, então poderá aplicar mais dinheiro para combater a
miséria - eis o discurso subjacente ao selo. Nada no jornalismo é ocasional, nada está imune à ideologia,
a uma específica interpretação.
Nas duas matérias, criticam-se tanto o Executivo quanto o Legislativo na "má vontade em
enxugar a máquina". A privatização é desideologizada (trata-se de uma "questão pragmática e não
ideológica"); Busca-se o prestígio de fontes acadêmicas (Hélio Jaguaribe) para dar respaldo à idéia de
que a venda das estatais pode resolver, ao menos por três anos, o problema do investimento social.
Desqualifica-se o Estado ao caracterizá-lo como uma máquina inchada abusivamente (e o excesso de
funcionários aparece aqui novamente) e na segunda matéria aparece uma conclusão que resume um
programa que vai perdurar por anos a fio: "Só resta ao país tirar o Estado da produção não para
enfraquecê-lo, mas para torná-lo forte onde ele é necessário”.
O jornal O Globo não fugirá à regra. Na matéria "BNDES será o agente da privatização"
(14/8/1989) vai registrar a existência de estatais intocáveis, como a Petrobras, Banco do Brasil, BNDES,
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Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Casa da Moeda, Eletrobrás, Correios, Vale do Rio Doce e
Telebrás e subsidiárias e vai definir as estatais, em um editorial situado ao lado da matéria, como
... empresas formadas para atender o furor empregatício dos que queriam garantir o futuro
de famílias inteiras, ou colocar batalhões e regimentos de cabos eleitorais do exército das
umas".
No editorial, se oporá a realidade nababesca e fisiológica de tais empresas à
" ... imensa Sociedade Anônima de nossos 66 milhões de necessitados e miseráveis, (que)
atravessam, igualmente, a pior crise de sua sempre desapadrinhada existência".

O Brasil, dirá ainda O Globo, tem uma das maiores dívidas sociais do mundo, em todos os
tempos e que "cresce incessantemente, à base de 1,5 milhão de novos necessitados por ano." Outra e
mais uma vez, um discurso em que o dizer oculta outros dizeres. É outra típica "manobra de flanco",
pela qual não se ataque o "inimigo" de frente, nem se revela às claras o que se quer. Não se usa sequer o
argumento de que empresas privadas poderiam ser mais eficientes que as estatais – tese que será
recorrente a seguir e que foi utilizada largamente no "manifesto" de Simonsen.
Prefere-se, aqui, a sensibilização pela denúncia do abandono dos miseráveis, pouco importando
se a história de O Globo nada tenha a ver com as classes dominadas. Em vez de dizer que é preciso abrir
o país às privatizações, melhor que se denuncie que há várias estatais que não podem ser privatizadas e
sugerir que se não fosse a existência de estatais tão perdulárias, tão danosas ao orçamento público, a
miséria poderia ser socorrida. São as manhas e artimanhas do discurso ideologizado e politizado do
jornalismo, muito ao contrário do que pregam os manuais de redação.
O Estado de S. Paulo, na matéria "Senado susta privatização do Lloyd", (4/4/1989) procura
demonstrar que o Congresso Nacional vem impondo derrotas ao governo no que se refere à
privatização, questão que vai sendo fortemente tematizada pelos media impressos, como se vê.
A matéria "Fúria burocrática" (30/9/1987), de IstoÉ, compartilha das mesmas posições, ao
pressionar o governo no sentido de uma reforma administrativa ("... (que) nem o governo consegue
realizar"), a Constituinte ('... (que não) chega a um consenso sobre direitos e deveres dos brasileiros
numa nova ordem constitucional") e ao procurar demonstrar (denunciar) o gigantismo da burocracia
federal, o excesso de funcionários e a existência de órgãos conflitantes nas administrações estaduais.
Francisco Dornelles, à época ex-secretário da Receita Federal no governo Figueiredo, ex-ministro da
Fazenda de Sarney e então deputado federal – uma das fontes adequadas para aquele momento –,
considera, na matéria, que "a hipertrofia do aparelho estatal gera inevitavelmente a corrupção".
Antes que se analise a cobertura da Constituinte, faça-se uma breve reflexão sobre a imprensa e
o governo José Sarney. Não há, de parte dos meios impressos, inteira simpatia pelo presidente da
República. Ressalte-se a natureza ambígua do governo Sarney, que desde o começo, como resultado dos
pactos da transição por cima, oscilou entre duas políticas econômicas – uma com inspirações sociaisdemocratas, outra já mais identificada com as teses neoliberais.
As expressões dessas duas políticas podiam ser localizadas em dois ministros da fase inicial João Sayad, do Planejamento, da "corrente" social-democrata, e Francisco Dornelles, do Ministério da
Fazenda, da outra. Na seqüência, Sarney demite Dornelles, e no lugar dele toma posse Dílson Funaro,
que colocaria o Plano Cruzado em prática, situando o governo na vertente social-democrata. Na segunda
fase do governo, quando Dílson Funaro cai e assumem, em seqüência, Luís Carlos Bresser Pereira e
Maílson da Nóbrega, Sarney define-se pela corrente neoliberal, ainda sem forças, no entanto, para impor
a nova política. Claro que ao afirmar a existência de uma corrente social-democrata, abusa-se um pouco
do conceito, que tem largo espectro e que abarca uma visão muito mais ampla do que aquilo que se
propugnava no governo Sarney.
A imprensa faz o diagnóstico do Plano Cruzado como um "estelionato eleitoral" e passa, então,
como se viu, a desenvolver toda uma estratégia discursiva que visa a sustentação de um novo modelo,
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modelo que está em construção, inclusive no interior da própria imprensa. O período do governo
Sarney, e mais especificamente a partir da segunda metade dele, vai representar a aceleração do
processo de construção do novo discurso, especialmente dos novos pressupostos com os quais a
imprensa vai começar a trabalhar. Novos, aqui, não significa, que não existissem antes, mas, sobretudo,
que eles serão reiterados, fixados, repetidos, e transformados em axiomas, em verdades inquestionáveis.
A elaboração de tais pressupostos, que passam a dirigir a cobertura, é feita no contexto de uma
imprensa que se moderniza tendo o mercado como referência básica, com a atividade jornalística já
inteiramente submetida às regras da indústria cultural, e praticamente extinto o que se conhecia como
jornalismo de missão.Uma nova geração de jornalistas, integrada a este novo contexto, assimila os
novos pressupostos e leva adiante a nova visão de jornalismo, sendo, portanto, impróprio falar apenas
em pressão dos patrões para o exercício dessa nova orientação, e mais apropriado dizer de uma
hegemonia conquistada pelo caminho do convencimento.
Dito de outra maneira, os jornalistas, na produção, em interação com seus colegas, recebendo a
orientação dos editores, sob o impacto de todo o material proveniente das agências de notícias e do
predomínio da ideologia neoliberal em todo o mundo, introjetam a nova visão e a põe em prática sem
dificuldade.
É o caso de listar quais foram os principais pressupostos construídos pela imprensa até aqui, no
decorrer do governo Sarney, no momento imediatamente anterior à Constituinte e no seu decorrer,
ressaltando-se que ainda não há um corpo mais sistematizado sobre a ideologia neoliberal, que está em
construção:
1º) Há um Estado hipertrofiado, que precisa ser redefinido, tal como está sendo redefinido em
outras partes do mundo;
2º) Esta hipertrofia pode ser localizada nas empresas estatais perdulárias e no funcionalismo,
excessivo e de altos salários;
3º) A redefinição passa pela privatização das estatais – falava-se em desestatização, e não
privatização, e sem muita ênfase ainda – e pelo enxugamento da máquina do Estado, que pode ser lido
como necessidade de demissões e diminuição dos salários pagos;
4º) Associada aos pressupostos anteriores, como elemento essencial de reforço, desenvolve-se a
idéia básica de que o Estado gasta mais do que arrecada, e ganha força, então, a noção de déficit
público, que toma-se um mal a ser combatido. Quase desnecessário dizer que esse déficit encontra sua
explicação no excesso de funcionários, confundidos desde então com marajás;
5º) Já se desenvolve uma estratégia de desqualificação do movimento sindical, que, no entanto,
ganhará ênfase especial mais tarde, sob o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso;
6º) A noção de mercado como capaz de resolver os principais problemas do país já se insinua
com alguma força;
7º) Constroem-se modelos paradigmáticos de sociedade, entre as quais destacam-se, na
cobertura, os exemplos europeus da Inglaterra e de Portugal e o dos "tigres" da Ásia. O México e o Peru
são apresentados como países que estão sabendo sair de suas dificuldades obedecendo a prescrição
dominante;
8º) A demonstração do que deu certo e do que não deu em outros países tem o objetivo,
declarado às vezes, de influenciar o desenvolvimento dos trabalhos constituintes.
O projeto da Comissão de Sistematização
Observada a construção dos pressupostos da cobertura geral, trata-se agora de examinar aqueles
momentos em que a imprensa avalia o conjunto do trabalho dos constituintes e particularmente qual o
balanço que ela faz da Carta, quando promulgada. Este será o momento-síntese, quando ela se debruça
sobre o todo e faz a sua particular avaliação e, com ela, desenha os seus próximos passos, a
continuidade da luta para a execução de seu programa. Pois que não haja ingenuidade: a imprensa
possui um programa, como temos evidenciado, que ela persegue obstinadamente.
A aprovação do projeto da Comissão de Sistematização, no segundo semestre de 1987, constitui
um dos momentos importantes da Constituinte. Este segundo semestre era um momento nervoso, pelo
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fato de que o presidente da República, José Sarney, já em sua fase mais vinculada ao PFL do que ao
PMDB, atacava a Constituinte não só pelo fato de ela estar indicando uma supremacia momentânea dos
progressistas, como, e principalmente, porque o seu pleito de ter um mandato de cinco anos não estava
assegurado.
E era nervoso também porque o projeto da Comissão de Sistematização abrigava dispositivos
que irritavam profundamente os empresários, que viviam à beira de um ataque de nervos, entre os quais
a jornada semanal de 44 horas, hora extra em dobro, estabilidade no emprego, restrição à demissão
imotivada e licença de 120 dias para gestantes, medidas que, se aprovadas, no senso comum do
empresariado, tornariam o País inviável economicamente.
Importante dizer que a Constituinte, pelo fato de ser um acontecimento excepcional, e por isso
mesmo impor-se como fato jornalístico, exige da imprensa uma cobertura ampla, o que significa dizer
que ela não expôs, até pela presença destacada e ampla da sociedade no processo, apenas o ponto de
vista dominante, embora o predomínio tenha sido deste. Houve momentos de independência na
cobertura, inclusive de defesa da Constituinte, por várias vezes atacada pelo presidente da República e
por aliados dele, podendo-se lembrar matéria do Jornal do Brasil ("Constituinte é atacada na semana em
que mais avança", 28/2/1988). A competitividade e a cobrança que um acontecimento desse tipo suscita
(verdadeira e auto-presumida pelos media) podem ser incluídos entre os fatores que ampliam a
cobertura.
Tal cobertura não deixa de ressaltar os avanços que a Constituinte vai conseguindo, segundo sua
visão particular. Veja (18/11/1987), na matéria "Sinais promissores", diz que ela está avançando "nas
questões essenciais". Na "Carta ao Leitor" da edição de 11/11/ 1987, ela chama de "embuste" a tentativa
de desmoralização da Constituinte, feita pelo governo naquele momento, embora simultaneamente diga
que a Comissão de Sistematização "nada tem de comissão porque se assemelha mais a um bazar (e) nem
sistematiza coisa alguma, pois os artigos foram mais traficados que discutidos”.
A cobertura, no entanto, não deixa de assentar-se sob os pressupostos estabelecidos
anteriormente. A revista IstoÉ (28/10/1987), por exemplo, assume uma posição de cobrir com aparente
equilíbrio todo o trabalho realizado até ali pelos constituintes – só aparente. No caso dessa matéria, por
sua importância, ela é tomada como referência para a análise deste momento. E por isso, é o caso de
examinar a matéria desde o título, significativamente revelador da posição da revista.
Brasil
O país real
quer a sua
Constituição
Com avanços e retrocessos, a Constituição que se escreve ainda está longe do Brasil moderno.
Se há um país real, há outro irreal. Este é que estaria contemplado pelo projeto que era agora
apresentado, da Comissão de Sistematização. O outro, o país real, está cobrando uma verdadeira
Constituição, diversa desta, tão desconectada da realidade. Este o discurso primeiro do título. Nas três
linhas de apoio, primeiro, o discurso insinua o equilíbrio é uma Constituição que (apesar de distante do
país real) contém avanços e retrocessos - mas na seqüência reafirma o quanto ela está distante do Brasil
moderno – e aqui persiste a noção de duplos referida anteriormente. Se há um Brasil moderno há um
outro Brasil atrasado, pelo qual a Constituição teria feito opção, e é essa opção que a revista pretende
combater.
Quando também fala em real e irreal, segue o mesmo caminho, e os termos desse real e irreal
são definidos pela revista, como o de moderno e atrasado, sem oposições ou questionamentos possíveis,
até porque o acesso aos media é sempre definido por eles próprios.
O corpo da matéria apenas referendará o que está dito no título e nas linhas de apoio. Às vezes,
até de modo mais rigoroso. Como quando diz, por exemplo, que a Constituição que está por vir
apresenta "uma certa aparência ingênua, ora tingida com tintas de demagogia, ora com cores da mais
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pura insensatez". Se se toma o "manifesto" de Simonsen, escrito pouco antes, serão encontrados
parâmetros argumentativos bastante semelhantes. Tal e qual Simonsen dizia, a matéria afirma que "nem
sempre o duelo entre contrários (na Constituinte) dá-se à sombra das definições ideológicas."
E a fonte escolhida para sustentar e dar credibilidade a essa opinião é buscada entre os
"progressistas", o senador Fernando Henrique Cardoso, que defende: “O combate não é entre esquerda e
direita, mas entre arcaico e moderno. FHC, vice-presidente da Comissão de Sistematização, estava se
referindo especificamente à estabilidade no emprego e à obrigatoriedade das empresas de reservar 10%
de seus empregos a pessoas com mais de 45 anos. "Até agora não se concedeu qualquer estabilidade ao
trabalhador, mas fez-se uma salada que assustou os empresários e iludiu os empregados", diz o então
senador. A mesma matéria vai revelar que o dispositivo da estabilidade transformou-se no arco de
aliança dos conservadores e faz com que os empresários intensifiquem sua movimentação entre os
constituintes. E a revista escapa do discurso das fontes para permitir que o autor da matéria opine:
“...A estabilidade, aliás, é um daqueles tópicos que, incluído no texto da Constituição por força
do corporativismo que tem desvirtuado algumas das melhores promessas da Constituinte, acaba
por colocar a nova Carta em “rota de colisão com o país real”.
Por um momento, a revista abandona as fontes oficiais, e recorre a um motorista, que não sabe o
que é uma Constituinte, "mas sabe por experiência o sabor amargo da recessão". Ou a um pequeno
empresário, que, diante da pergunta sobre a estabilidade, diz que ela é boa para o empregado, mas que
"o problema é que falta dinheiro para o empregado e o patrão". Essa recorrência a fontes populares só é
feita no sentido de dar credibilidade à tese, assumida pela revista, de que a estabilidade não é boa, que se
ela vier, como dirá o sócio de uma pequena indústria, "vai-se criar nas empresas um gigantesco
funcionalismo público".
É um procedimento comum no discurso jornalístico. No meio de matérias extensas, ou mesmo
pequenas, onde há o largo predomínio de fontes oficiais, introduzem-se algumas poucas fontes
provenientes das classes dominadas, anônimas, sem qualquer relação institucional, à guisa de evidenciar
uma opinião do povo, selecionando, naturalmente, aquelas opiniões que se conectam com a das fontes
institucionalizadas e com as dos próprios meios.
"No momento" – a matéria naturalmente se refere àquela conjuntura de aprovação do projeto da
Comissão de Sistematização – "os constituintes vivem o dilema entre o exeqüível e o justo, e seria
recomendável que não perdessem de vista a relação entre esses dois marcos". Esta relação, no caso
brasileiro, sempre esteve a favor do exeqüível, ou seja, sempre se preferiu, ao longo das diversas
Constituições, não mexer de modo mais amplo em privilégios, única maneira de perseguir o que era
justo, ao menos se por justo se entender o atendimento de reivindicações da maioria da população. As
constituições sempre preferiram o caminho do possível, se por possível ler-se a manutenção da estrutura
básica de poder.
O importante no discurso de IstoÉ é que o país real, oposto ao país irreal dos constituintes –
daquele momento da Constituinte – quer a sua Constituição, e nesta não cabe a estabilidade e outras
propostas do país irreal, pois se prevalecer a Carta deste país e não do real, mais tarde se perceberá que
"tudo parou na retórica", como diz a matéria. Se não prevalecer o país real, corre-se o risco de "escrever
uma Constituição de boas intenções como a garantia de participação dos empregados nos lucros das
empresas, prevista na Carta de 1946 – e com o tempo perceber-se que tudo parou na retórica". Ou seja, o
problema não é o descumprimento de uma norma que previa alguma distribuição de renda. É ter
previsto tal norma na Constituição.
Não custa lembrar o fato de que o texto de Simonsen, publicado por Veja no mesmo período, e já
referido de modo extensivo, também se dirige principalmente contra o anteprojeto de Constituição da
Comissão de Sistematização, e ele não surge naquele momento por acaso, mas como uma peça essencial
de combate às noções que contrariavam a particular noção de Estado defendida – insista-se – não só
pelo economista como também pela imprensa, e é fácil ver como se completam a matéria de IstoÉ e o
ensaio de Simonsen. Volte-se ao ensaio simonseniano, e lá se localizará a crítica ao Estado prometido
no anteprojeto da Comissão de Sistematização. Ele diz que na atitude do Congresso de fingir que
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acredita "na possibilidade de o Estado resolver todos os problemas nacionais" está "o mais sério risco
para o futuro do país". O texto de Simonsen termina com uma visão catastrofista, catástrofe que,
pode-se concluir, pode ser a volta à ditadura:
“A abertura é condição necessária para que a sociedade brasileira vá para a frente, mas não é
suficiente. Um regime democrático montado na máquina centralizada, farisaica, gastadora e
irresponsável que se encastelou no Estado terá o mesmo destino que o seu antecessor: o
colapso”. ("Veja", 14/10/1987)
O jornal O Globo (25/10/1987) definirá a Comissão de Sistematização como "misto de picadeiro
e teatro amador”. Diante dos direitos sociais aprovados, o Jornal do Brasil (18/10/1987) dirá no título
da matéria que "Empresário acha que decisões abalam economia". Veja (11/11/1987) constata naquele
momento uma
Reação conservadora
Os fazendeiros da UDR e os empresários
da UBE acertam o passo em tomo de uma idéia central:
a direita unida jamais será vencida
A ampla matéria irá registrar que desde que "a Comissão de Sistematização sinalizou em
vermelho para os empresários, eles começaram a se mexer". A revista, no entanto, desenvolve um
discurso tranqüilizador e prescritivo.

“O temor do empresariado em relação ao que ocorre na Comissão de Sistematização se
justifica, mas há ainda um grande campo para manobra na Constituinte e todo o processo de
produção do texto constitucional pode ser encarado com normalidade sem que se corra o
risco da ingenuidade". (Veja, 11/11/1987)

Em O Globo (3/4/1988) a defesa da abertura da economia ao capital estrangeiro aparece como
uma das reivindicações essenciais do empresariado, inclusive do empresariado nacional. Curioso é que
ela aparece como se fosse a pura e simples defesa da livre iniciativa, como se em algum momento ela
estivesse ameaçada no Brasil. Isso nunca ocorreu, em momento nenhum da história brasileira, muito ao
contrário. Na matéria, Antônio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantim, defende que a nova
Constituição deve ter “bom senso" e "nenhuma xenofobia" e que "o recurso estrangeiro é essencial para
o desenvolvimento do país". Carlos Eduardo Moreira Ferreira, vice-presidente da FIESP (Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo) baterá na mesma tecla: "Nada de xenofobia. Há empresas
multinacionais que estão instaladas no país há mais de 50 anos" e Cláudio Bardella também defende a
predominância de um clima "anti-xenófobo". Eduardo Rocha Azevedo joga no contexto-catástrofe: “O
direito de propriedade, da forma como está sendo proposto pela Constituinte, vai colocar em dúvida
todo o conceito de propriedade privada. Este é maior risco que corremos hoje".
O Jornal da Tarde, na matéria “O que os empresários não querem" (28/6/1988), expõem a lista
dos pontos que o Fórum Informal de Empresários quer ver modificados no segundo turno, entre os quais
o direito de greve – até aquele momento considerado muito amplo –, o conceito de empresa brasileira ou
nacional (que o Fórum quer ampliar por considerar xenófobo o que está prevalecendo) e a limitação da
presença do capital estrangeiro nas áreas de recursos hidrelétricos e jazidas minerais – pretende-se a
abertura completa, desmentindo-se, aqui, outra vez, qualquer atitude nacionalista dos empresários
brasileiros ou qualquer eventual resistência ao neoliberalismo.
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O mesmo Jornal da Tarde editará uma série de matérias, com início no dia 11/7/1988, sob o
sugestivo selo
Constituinte: Última chance
Um selo catastrofista, que apela à iniciativa imediata, que indica o desafio final, vida ou morte e última chance aqui está dirigida principalmente às classes dominantes, que poderão perder a
oportunidade de modificar alguns itens que consideram essencial acaso não se movimentem de modo
adequado e firme no segundo turno. Este, o discurso, a essência dele. Tanto é que também Veja
(22/6/1988) utilizou o mesmo título
Última chance:
Com um projeto equilibrado na área social e uma
confeitaria de excentricidades, a Constituinte entra na fase final de seus trabalhos.
É possível supor tanto uma "cola" quanto, pura e simplesmente, uma consonância argumentativa
que não reclama nem o conhecimento do discurso do outro meio, embora se saiba que esse
conhecimento exista necessariamente. Há um receptor implícito sendo construído, tanto localizado na
população quanto no Parlamento, combinando-se a criação de uma opinião pública que pressione os
parlamentares, quando se dirige à população com a caracterização reiterada de um clima catastrofista
para o País, quanto aos próprios constituintes, que seriam, assim, os responsáveis pela catástrofe que há
de vir se a Constituinte aprovar as excentricidades.
Na série do JT, a do selo Última chance, iniciada em 11/7/1988, se incluirá a exemplar matéria
Previdência: festival de promessas (21/7/1988)
onde, além de apontar já àquele momento um déficit "nos cofres da Previdência" de 328 bilhões de
cruzados, fala numa situação apocalíptica, "mostrando" que os benefícios previstos na Constituição

“... que foram criados, ou ampliação dos já existentes, mais as anistias concedidas[ ...] são
tão volumosos que vão tomar o capítulo da Seguridade Social um mero festival de
promessas” .
Veja (6/7/1988) vai esboçar uma parte do seu programa para a Previdência na “Carta ao leitor"

“...A substituição da aposentadoria, por tempo de serviço pela aposentadoria por idade, a
reforma completa do aparelho previdenciário e o estabelecimento de contribuições
compatíveis com os benefícios que se pretende conceder".

A partir disso, compreende-se por que, naquele julho de 1988, tornava-se imperioso
Um pacto contra o caos
proposto por governo e empresários (o título é do Jornal da Tarde, 22/7/1988), "para mudar o projeto de
Constituição e impedir que se estabeleça um caos econômico e uma situação ingovernável no país".
Trata-se, conforme o Palácio do Planalto – como diz a matéria – de evitar criar despesas para as quais
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não haja receitas correspondentes porque "do contrário, o governo perderá o controle do déficit público
e, conseqüentemente, da inflação". O pacto contra o caos foi articulado entre Sarney e o presidente da
FIESP, Mário Amato. O discurso do Planalto, reproduzido pelo JT e por ele assumido sustenta que o
pacto tem o objetivo de "proteger a economia do país e os próprios trabalhadores".
Esse período será rico em associações semânticas que caracterizam o contexto político,
econômico e social como dramático, perigoso, arriscado, como se o país estivesse sempre na
situação-limite, e não porque os governantes tivessem-no levado a isso, mas porque terceiros, alheios ao
governo e aos homens de bom senso, provocaram tal situação, catastrófica, como já se falou. O caos foi
criado pelos constituintes, e é preciso unir governo e empresários para afastá-lo. Se existe o caos – e esta
é uma sentença irrecorrível, está dada, não está em discussão –, é preciso tomar providências, não deixar
que ele prossiga, e para tanto tudo é válido. Inclusive a intervenção corajosa, destemida da imprensa
brasileira, sempre pronta a defender o país de situações caóticas.
Caos pode ligar-se, no entendimento mais comum e usual, a grande desordem e confusão. A este
termo, opõem-se ordem, normalidade, tranqüilidade. E é isto que o governo (e os empresários)
pretendem. Só. Como se fosse só. E este período é pleno também da simulação de situações que
requerem intervenção pronta e imediata, como esta. Chegou-se ao caos e urgem providências. E elas
serão tomadas.Essa atitude da imprensa de caracterizar situações como caóticas ou próximas do
apocalipse – também uma metáfora muito utilizada para designar o caos – pode ser entendida como um
mecanismo de criação de um ambiente político-cultural que cobra solução urgente.
Em O Globo (11/7/1988) outra matéria dará conta do tipo de visão que norteará não só os
debates daquele momento como os dos anos seguintes, e o título tão-somente consegue sintetizar o
núcleo orientador do discurso: "Nova Carta ampliará despesas do Governo em CZ$ 2,3 trilhões". O
texto antecipará algumas das batalhas seguintes, como a da Previdência. O corpo da matéria registrará
que
"essa fabulosa conta – inclui apenas cinco medidas de maior impacto – refere-se apenas ao
que será pago pelos cofres do Tesouro e da Previdência Social. Não toca nos custos do setor
privado, que não serão pequenos”.
Outra matéria de O Globo ("Multinacionais lançam folheto contra discriminação na Carta",
6/8/1988) tem importância porque o assunto voltará quando da análise das reformas constitucionais
futuras. As multinacionais distribuíram um texto aos 559 constituintes – aqui revelado pelo O Globo –
denunciando que o artigo 177 – o que diferencia empresa brasileira, que pode ter capital estrangeiro, de
empresa de capital nacional, que terá privilégios na venda de bens e serviços ao governo – irá provocar
"o isolamento do Brasil do restante do Mundo" – outra e mais uma vez o contexto-catástrofe.
O balanço da Constituição aprovada
Quando a Carta está quase pronta, já aprovada, mas não promulgada, Veja produz um extenso
balanço, que consegue sintetizar o espírito da imprensa quanto à nova Constituição. Para a revista
(7/9/1988), a Constituinte teria elaborado
A Carta dos poderes de um povo
como está assinalado no título de abertura da matéria de mais de 20 páginas destinada a avaliar o
significado da nova Constituição, já aprovada, só faltando, nesse momento, a sua promulgação, prevista
para 5 de outubro daquele ano, como de fato ocorreu. As três linhas de apoio diziam: "A Constituinte
chega ao fim e cria o mais amplo regime de liberdades públicas da história do país". A Constituição
recém-escrita significava, para os trabalhadores
Um pacote de ganhos
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e não iria representar, no balanço final de Veja, nenhuma catástrofe, ou seja, "o preço dos benefícios
seria bem menor do que chegou a ser anunciado", o que significava uma espécie de mea culpa da
própria revista que em não poucas vezes prenunciou catástrofes, como vimos. Nas linhas de apoio,
lia-se: "Sem a colaboração do empresariado, que só queria derrubar propostas, a Constituinte deu uma
cesta de vantagens ao trabalhador". E a Constituição elaborada pelos deputados constituintes havia
definido um país onde agora predominavam
As leis da liberdade
As linhas de apoio resumiam bem o que se queria dizer: "Com a sua nova Constituição, o país
supera o seu passado recente de repressão e entra no clube das democracias desenvolvidas". E essa era
mesma Constituição que iria promover
A liquidação de 64
criando, como dizem as linhas de apoio, um governo descentralizado, diminuindo os poderes do
Planalto e aumentando a força do Congresso. Mas, se faz tudo isso, e apesar disso tudo, a Constituição
envereda por um
Um caminho torto
ao tabelar os juros em 12%, proibir os contratos de risco para o petróleo e perder a chance de abrir a
economia, como ela registra logo abaixo do título. Assim, o discurso completo pode ser encontrado nos
títulos da longa matéria. A Carta dos poderes de um povo, que significou um pacote de ganhos para os
trabalhadores, que representou a elaboração das leis da liberdade, que liquidou o que restava de
vestígios de 1964, não soube, no entanto, quando tratou da economia, seguir no caminho certo e perdeu
a grande chance de abrir-se para o mundo. Esse discurso quer dizer que a imprensa vai continuar a
insistir nas mudanças, na abertura da economia, no afastamento do Estado da área econômica.
A matéria vai reconhecer, e não poderia ser diferente, que a Constituição é liberal só em
princípio, acentuará – porque defende a propriedade privada e a economia de mercado, "mas ao mesmo
tempo ela é estatizante na área do petróleo e nacionalista na mineração". Vai recorrer às suas
tradicionais fontes oraculares – aqui, Roberto Campos e Delfim Netto – que irão dizer, o primeiro, que
"enquanto o mundo inteiro abre as portas para o capital estrangeiro, o Brasil resolveu trancar sua
economia" e o segundo, que criou-se "uma economia de monopólios que não ajuda o país."
Também Mário Henrique Simonsen comparece: “O texto era péssimo. Agora, ficou ruim,
apenas". Francisco Dornelles opina: “O capítulo da Ordem Econômica é retrógrado, muito estatizante e
tem muitas restrições à política externa e ao desenvolvimento do país". A verdade – a verdade que Veja
assume nesse balanço – é que o Brasil "dono de uma crônica dependência de capitais externos para tocar
seu crescimento ficou mais fechado do que é hoje - numa época em que, no mundo inteiro, os países
caminham na direção oposta".
O cenário desenhado pelos media é apocalíptico, catastrófico, insista-se. O discurso,
recorrentemente, vai sendo construído pelos media impressos, e constituindo também os acontecimentos
ao derredor, ou contribuindo para constituí-los. É o momento de apelar à metáfora para naturalizar a
crise, para torná-la indiscutível. E a metáfora, no caso, é encarnada pela tempestade. No imediato
pós-promulgação da Constituição, o Brasil encontra-se
No olho do furacão
como diz Veja" (26/10/1988) pois a inflação dispara, o dólar e o ouro sobem, o governo perde o
controle e reforça a procura de uma saída política para a crise." É inegável, na avaliação da imprensa,
que
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O País (está) sofrendo
com esse Estado falido (Jornal da Tarde 20/6/1989)
e que se sabe que
A solução (está) nas mãos
do Governo e Congresso (Jornal da Tarde, 20/6/1989)
mas (infelizmente) o governo Sarney só soube fazer
Um começo no fim (Veja,16/6/1989)
quando, então, "promete privatizar estatais, vender mansões e facilitar importações o mesmo plano do
início." É uma situação difícil, a do Brasil
O País que parou no tempo (Veja ,02/8/1989)
e cujos investimentos foram reduzidos a zero, com o futuro enferrujando no quintal , aqui referindo-se a
estradas, pontes, hidrelétricas e metrôs inacabados e decadentes e deteriorados. Um Brasil que, neste
momento, promove
A caça aos fantasmas (Veja, 1/3/1989)
reagindo ao empreguismo no serviço público, e que acredita que
A força das demissões (Veja, 1/3/1989)
é a marca do novo governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, "exemplo acabado de político que
ganha Ibope com a austeridade" e que afastou "8.000 dos 70.000 servidores estaduais de Alagoas.". É
um país que fica perplexo com
O Congresso fora de compasso (Veja, 12/4/1989)
pois "os parlamentares recriam estatais, concedem aumentos ao funcionalismo e se esquecem dos
eleitores". Se diante desse quadro pouca coisa pudesse ser feita pelo governo Sarney, que promovesse
nem que fosse "uma aceleração na modorrenta privatização". Isso já o ajudaria "a empurrar seus
problemas de caixa com a barriga até março do ano que vem, quando se espera que venha uma reforma
de verdade na máquina do Estado", conforme a matéria de Veja.
O discurso toma-se coerente e se articula de modo a tentar ser convincente. Há um país jogado
no olho do furacão – a metáfora que apela às forças da natureza é sempre forte, já se disse. Se há um
furacão é preciso sair dele. Um país que sofre em razão de um Estado falido – se há um Estado falido é
preciso mudar esse tipo de Estado, reformá-lo. Há soluções à vista, mas nem o Governo nem o
Congresso souberam executá-las.
Sarney, no final de sua administração, promete coisas que já havia prometido no início. O Brasil
parou no tempo – esse Estado falido deixou sua infra-estrutura apodrecer. E o Congresso Nacional, em
vez de procurar as soluções, só fortalece esse Estado que não serve para mais nada. Felizmente, há o
exemplo acabado do político que alcança popularidade com a austeridade com que administra Alagoas,
o jovem e ousado Fernando Collor de Mello. Ao governo Sarney só resta empurrar sua administração
com a barriga até março de 1990, quando então assume o novo presidente. Então, será feita uma
verdadeira reforma do Estado.
A imprensa aqui faz o diagnóstico e a prescrição. Afasta-se do presidente da República, e
exercita outra vez a sua crítica ao Legislativo. Deixa claro que aquele Estado não serve mais. É
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necessário outro, reformado. Ao final do governo Sarney, ela sobe o tom. Inicia-se um outro tempo, e
durante a campanha eleitoral ela vai engajar-se, especialmente no segundo turno, na campanha de
Fernando Collor de Mello, o mesmo que ela, desde cedo, celebrou como o grande exemplo de
moralidade e austeridade.
Entre as suas fontes oraculares, Veja (21/6/1989) abrirá espaço para Roberto Campos, para que
ele, "com a autoridade de um técnico que, no ministério, entre 1964 e 1967, conseguiu realmente fazer a
inflação refluir para um patamar civilizado, enquanto o déficit público caía sensivelmente e a economia
entrava nos eixos", indicasse qual "a sua saída para a crise". Observe-se que Veja toma o cuidado de
fixar que ele fala com a "autoridade de um técnico", tentando eliminar o componente político de sua
atuação, componente histórico e conhecido e que não deveria ser minimizado, mas é. Ele, numa longa
entrevista - a de Páginas Amarelas - mostrou que:
"... O Brasil precisa de duas visões mobilizadoras. A primeira é a do capitalismo democrático, o
casamento da democracia política com a economia de mercado, isso que se chama
neoliberalismo. A segunda visão está na integração do país no mercado mundial. Nosso país não
apresenta hoje as características essenciais da modernidade, visíveis em todo o mundo e, de uma
maneira notável, na próspera franja asiática. Essas características se centram sobre alguns
princípios – privatização, desregulamentação da economia, abrandamento fiscal e integração no
mercado mundial".
O jornalismo de campanha
A partir daqui, a mídia começa a desenvolver, sob os pressupostos anteriores, toda uma
estratégia de defesa do neoliberalismo e, mais do que isso, o seu desempenho configura a existência de
uma operação com natureza fortemente propagandística a favor de algumas idéias básicas, constituindo
tanto uma agenda negativa quanto uma agenda positiva para a consecução do que poderia ser
considerado jornalismo de campanha.
Falar em jornalismo de campanha pode apontar para um paradoxo ou um aparente paradoxo.
Isso poderia sugerir algum parentesco do jornalismo com a propaganda, o que, em algumas áreas
teóricas, seria impensável. Há autores que, malgrado a crítica severa ao exercício do jornalismo sob o
capitalismo e as sociedades contemporâneas, defendem o estabelecimento de fronteiras nitidamente
demarcadas entre o jornalismo e a propaganda.
Essa demarcação não é tão simples assim. Não há elementos que a comprovem. Ao introduzir a
noção histórico-concreta de jornalismo de campanha, parte-se, primeiro, da visão de que a atividade
jornalística é condicionada pelas circunstâncias político-culturais de cada momento, e segundo,
descarta-se a existência de uma espécie de núcleo inexpugnável constituído pelo jornalismo, que seja
infenso a qualquer contaminação por operações propagandísticas, a qualquer possibilidade de ser
utilizado por elas e muito menos de ser parte constitutiva delas.
Defende-se aqui que o jornalismo, nas sociedades contemporâneas, é profundamente
contaminado, se a palavra coubesse, pela propaganda. Mais do que contaminado, jornalismo e
propaganda atualmente aparecem embricados em muitas e variadas situações. Não há estratégia de
marketing, tanto no campo político quanto no dos negócios, que não leve em conta o jornalismo. Não há
planejamento de relações públicas que não inclua o jornalismo como parte constitutiva. E, mais do que
isso, não há dificuldade em desenvolver concretamente tais planos por dentro mesmo do jornalismo e
obedecendo aos cânones que ele estabelece como rigorosos.
A compreensão do jornalismo como locus do poder, de sua credibilidade junto ao que se conhece
como opinião pública, tem levado aqueles que detêm poder econômico, político ou social a dele se
valer, compreendendo que a publicidade stricto sensu não é tão eficaz como a atividade jornalística,
especialmente porque esta vende sem que seja necessário dizer que o faz. Não por acaso, ao menos na
Europa, as agências de publicidade, desde meados dos anos 80, desenvolveram filiais extra-mídia, que
designariam a gama de meios, incluindo-se o jornalismo, que divulgam empresas ou instituições, sem
passar pela publicidade estrito senso.
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É sob essa visão que se constrói a idéia de jornalismo de campanha na fase de que se está
falando, e com tal compreensão elimina-se o risco de paradoxo referido anteriormente. O jornalismo
deixa de ser, nessa visão, um território resguardado de influências externas para compor com tais
influências um produto que é sempre resultante de uma luta política em torno da imposição de
significações.
A propaganda, o marketing e as relações públicas, por exemplo, sem que se fale do campo
político propriamente dito, este sempre um ator que se relaciona intimamente com os media,
influenciando-os, em alguma medida perpassam a atividade jornalística, constituindo-a. Serão as
circunstâncias concretas – de que país se fale, de que momento do jornalismo, de que profissionais, de
que conjuntura política, econômica e social – que indicarão se o predomínio é mais do “jornalismo" (e
as aspas querem indicar que não se acredita na existência desse jornalismo impermeável à presença de
outras influências) ou mais da publicidade, do marketing, das relações públicas e mesmo do poder
político.
Poderia se falar desse jornalismo antes mesmo de Collor quando, por exemplo, a imprensa
desenvolve o esforço de prescrever o que deveria ser a Constituição de 1988 ou logo depois, escrita a
nova Carta, quando critica os aspectos dela que contrariavam as necessidades do modelo neoliberal em
construção. Mas, ele adquire características mais sólidas, definidas, a partir do governo Collor, quando
se conectam de maneira mais nítida o programa e o discurso do Estado, configurado naquele específico
governo, com o programa e o discurso dos media.
Aqui, quando se fala em jornalismo de campanha não se quer referir simplesmente às influências
externas, como pura e simplesmente provocação de terceiros, mas de algo que nasce dentro dos próprios
meios, como um impulso próprio de tais meios, como uma necessidade da imprensa, que defende um
modelo novo para o Brasil, que é o neoliberalismo. Claro que isso não se dá independentemente da
influência das classes dominantes, às quais os proprietários desses meios pertencem. Muitos menos sem
a influência do Estado, que tais meios, entendidos como Estado ampliado, compõem.
Esses meios, no entanto, tomam a iniciativa de defender o novo modelo sem que sejam
necessárias gestões do Estado ou das classes dominantes, embora naturalmente estas sejam feitas. É um
jornalismo, este, o de campanha, que se soma ao movimento do Estado e da burguesia brasileira e
multinacional. Constitui-se numa operação simultaneamente política e de comunicação. A imprensa
deve ser tomada aqui também como um ator político em ação, compreendida a especificidade de sua
intervenção.
Esse jornalismo de campanha vai caracterizar-se, ao longo do tempo, numa reiteração
permanente de alguns temas básicos, o que significava muito mais um esforço de afirmar os objetivos
de propaganda desses temas do que ir buscar os fatos na realidade. A noção de jornalismo de campanha,
que se defende seja praticado pelos media desde pelo menos este final de governo Sarney até 1998, com
destaque para o período do governo Collor em diante, busca inspiração na idéia de que a propaganda,
em determinadas situações, pode estar no centro da atividade jornalística, condicionando-a fortemente e
constrangendo quaisquer outros critérios.
Nesses casos, as notícias inserem-se no contexto de uma campanha publicitária para políticas
específicas, e os media, assim, movem-se no sentido de encontrar o que procuram – ir atrás da tese que
estão defendendo a priori –, criar mais notícias na linha do que eles próprios construíram como verdade.
A diversidade torna-se exceção, há uma orientação publicitária única, que pode ter um cunho político,
como foi o caso do período de que se está tratando, e que envolve não só a desconstrução da
Constituição de 1988 como também a afirmação da perspectiva neoliberal de modo geral, afirmação que
ganhará intensidade a partir exatamente do governo Collor.
No processo de difusão do neoliberalismo e do ataque concentrado a alguns aspectos da
Constituição de 1988, exatamente aqueles que se colocavam no caminho da adoção das políticas
neoliberais, a imprensa brasileira tomou o caminho de fazer a propaganda de um modelo e de atacar
outro, de modo sistemático, como se vem demonstrando e como se demonstrará na seqüência.
O pano de fundo desse jornalismo de difusão e defesa das idéias neoliberais e de combate
àqueles obstáculos contidos ao neoliberalismo na Constituição de 1988 é o reconhecimento do fim do
socialismo real, da vitória do capitalismo, uma espécie de aceitação de fim da história. E teve sempre
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como modelos básicos, como já dito, a Inglaterra, a partir da experiência de Margaret Thatcher, e
também, porque afinal eram necessários parceiros assemelhados, situados na periferia do capitalismo, os
países bem-sucedidos da Ásia, os então chamados "tigres asiáticos", e mais os EUA, naturalmente, e na
América Latina, destaque para o Chile, México e Argentina.
Daí se extraía uma noção de Estado. Era necessário acabar com toda e qualquer intervenção do
Estado na economia. Privilegiar inteiramente o mercado. Abrir completamente a economia. Acabar com
o que se considerava excesso de funcionários na máquina estatal. Combater a presumida ineficiência do
Estado, passando para a iniciativa privada o máximo que fosse possível de atribuições, da educação à
saúde, rodovias, ferrovias, afora, claro, as grandes empresas estatais, que só davam prejuízo ao país e
que impediam o Estado de atuar naqueles áreas que de fato ele deveria atuar, como educação, saúde e
segurança, pouco importando se de fato ele iria investir nessas áreas.
O jornalismo de campanha tinha um inimigo a combater: o Estado. Um específico tipo de
Estado, aquele que tivesse semelhança com a social-democracia, porque obviamente não se tratava, no
Brasil de qualquer espécie de socialismo. E tinha um ideal a ser propagado: as excelências do mercado.
Na campanha, tudo que fosse do Estado devia ser rotulado como ineficiente. O Estado devia ser
demonizado como gastador, perdulário, acometido da doença do gigantismo.
As estatais deviam ser confundidas, se possível com corrupção ou, ao menos, com excesso de
funcionários, com mordomias, com marajás e, sobretudo, desqualificadas quanto à competência,
especialmente se cotejadas com a iniciativa privada. Tudo aquilo que o Estado fazia diretamente na área
econômica, inclusive serviços públicos, seria muito melhor se feito pelas mãos libertadoras e eficientes
do mercado. Tudo.
Então, não havia razão para que o Estado cuidasse de telefonia, de eletricidade, de
comunicações, e mesmo saúde e educação, estas num processo de privatização mais antigo e mais
sub-reptício. No fim da linha, o que se pretendia: um Estado mínimo, com poucos funcionários, que
continuasse a ser forte o bastante para garantir os interesses do capital, inclusive intervir no mercado
para tanto se fosse o caso, e que cuidasse do que sobrasse de educação e saúde. O resto seria entregue ao
mercado, que tudo resolveria.
Esse jornalismo de campanha terá tanto mais efeitos quanto mais tempo ela tenha de
desenvolvimento, e numa década o cenário se altera bastante acaso ele se mantenha, como se manteve.
O efeito cumulativo de uma campanha com essa magnitude – que conta com a participação de
praticamente todos os meios impressos brasileiros – certamente não é pequeno, sobretudo porque há
muito mais credibilidade numa campanha feita sub-repticiamente – nunca definida como campanha,
mas como parte do noticiário comum, aparentemente provocada sempre pelos fatos – do que numa
campanha publicitária clássica, quando as pessoas sabem que há algo sendo vendido.
A sedimentação ideológica, a afirmação dos novos valores é feita de modo quase imperceptível,
pela reiteração persistente dos novos pressupostos, reiteração trabalhada nos parâmetros do jornalismo,
que sempre carregam a pretensão de estarem ancorados na verdade revelada pelos fatos. Fatos, não
custa repetir obviedades, são sempre sujeitos aos crivos ideológicos de quem os interpreta, e jornalismo
sempre foi e será interpretação, quando não se transforma em jornalismo de campanha, como no caso.
Aqui, nesse jornalismo de campanha, há idéias básicas à venda sem que a população tenha
consciência desse processo. Claro que não se pode dizer que tais idéias – a serem precisadas à frente –
tenham sido compradas integralmente pela população, mas é muito provável que muitas delas tenham
sido assimiladas naturalmente e se tornado parte do senso comum. Independentemente de as idéias
propagadas por esse tipo de jornalismo terem ou não se tornado parte das convicções populares, e
muitas delas certamente se tornaram, elas serviram. de lastro político-ideológico para que o Estado
brasileiro pudesse dar seqüência às modificações que necessitava fazer na Constituição para acelerar o
processo de adoção das políticas neoliberais em terras brasileiras, a partir do governo Collor e
especialmente com a primeira administração de Fernando Henrique Cardoso.
Se a atenção se concentrasse apenas nos efeitos, seria possível dar ênfase aos conceitos de
acumulação e de consonância. O primeiro está vinculado a capacidade que os media possuem para criar
e manter a relevância de um tema e como, a partir de certo tempo, esse tema produz efeitos. O segundo,
e ligado a este, realça mais as semelhanças, os traços comuns entre os diversos meios do que as
92

diferenças, fato que reforça o efeito cumulativo pela cobertura consensual. Compreender que há um
efeito cumulativo e entender a consonância entre os diversos meios é, também, essencial para a
compreensão dessa fase.
A noção de jornalismo de campanha não deve deixar de lado a de tematização, aquilo que seria a
transformação e o desenvolvimento de um certo número de acontecimentos e fatos distintos num único
âmbito de relevância, que é, então, tematizado. Tematizar significa colocar um problema na ordem do
dia da atenção do público, dar-lhe relevo, salientar a sua centralidade e o seu significado em relação ao
fluxo da informação não-tematizada. Assim, a noção de tematização pode ajudar na compreensão do
fenômeno da atuação conjunta dos meios impressos visando a difusão do neoliberalismo e a
desqualificação da Constituição de 1988 naqueles aspectos que se constituíam em obstáculos para a
adoção de políticas privatistas.
No exercício do jornalismo de campanha, em variadas ocasiões, a imprensa vai recortar alguns
assuntos, tematizá-los, dar-lhes relevo, transformá-los no eixo da cobertura para com isso atingir seus
objetivos. Esse jornalismo de campanha vai acontecendo, e ganhando cada vez mais clareza ao longo do
próprio fazer-se e da correlação de forças e da situação histórico-concreta que se apresenta. É a partir do
governo Collor que o neoliberalismo começa a dar os primeiros passos para tornar-se ideologia
hegemônica.
A chegada à modernidade com Fernando Collor
O título tem um sentido provocativo, por evidência, ao menos se observado o conjunto das idéias
expostas até agora. Ele, no entanto, expressa o espírito do tempo, aquilo que vai predominar quando
Collor assume a presidência da República. A imprensa toma como sua, de modo geral, a idéia de que
Collor representa a chegada do Brasil à modernidade e, por isso, é o caso de fazer uma breve pausa na
análise direta dos meios para discutir rapidamente aquilo que perpassa quase todos – à exceção, em
muitos momentos, da revista lstoÉ, que critica a concepção de modernidade nos termos desenvolvidos
por Collor e aceitos pelo restante da imprensa – , que é a idéia de modernidade.
Se tomamos o período populista como referência para retratar a ideologia política dominante não
seria difícil dizer que a idéia de desenvolvimento perpassava o discurso dos governantes. Este
desenvolvimento é que poderia superar as condições de miséria do país, e esta, regra geral, era sempre
relativizada. A idéia essencial é que o Brasil era subdesenvolvido – e aí, implícito, já há uma noção de
que é preciso ser desenvolvido, desenvolver-se – e que, se superasse essa condição, a miséria também
seria extirpada. A questão social, mitigada que fosse, sempre estava embutida, presente.
O Brasil precisava progredir – e progresso era também uma noção muito presente, e
normalmente vinculada à industrialização – e fazendo-o, faria também progredir o povo. E a noção de
desenvolvimento – e de progresso – só tinha razão de ser num quadro de afirmação nacional. Ela
remetia sempre às noções de nação e de soberania. E reforçava, estimulava o sentimento nacionalista, a
atitude de oposição ao imperialismo, naturalmente sempre com os cuidados, por parte dos governantes,
da não-exacerbação, do não-incremento da luta de classes, já que o projeto mesmo do populismo, em
sua essência, nunca foi de ruptura com os centros dominantes do capitalismo.
Ao contrário, em sua fase juscelinista, transformou-se num projeto de associação com o capital
internacional, sem, no entanto, abandonar os termos do discurso populista. No corpo dessa ideologia, o
Estado ganhava muita força. Era visto como um ente capaz de promover o desenvolvimento, de garantir
que esse desenvolvimento servisse a todos. E para tanto ele tinha que intervir diretamente na economia,
e intervir para assegurar que os investimentos privados tivessem a base necessária para continuar o seu
processo de acumulação.
Tal visão constituía-se no substrato ideológico do chamado período de substituição de
importações, a que já se referiu. Dava base ao discurso dominante. Tratava-se de uma ideologia voltada
"para dentro", orientada para a construção de um projeto nacional, para o crescimento de um mercado
interno, mesmo que tal crescimento fosse ainda apenas uma promessa. Essa ideologia, no entanto, nas
décadas de sua vigência – e podemos falar dela, ou de sua construção e sedimentação desde os anos 30 –

93

tinha o que apresentar: o Estado brasileiro, à base desse discurso, conseguiu industrializar o país, num
ritmo relativamente acelerado, cumprindo de modo razoável a meta de substituir as importações.
Pode-se dizer, com propriedade, que essa ideologia – a do nacional desenvolvimentismo –, ao
insistir na idéia de nação como um todo difuso, de um Brasil pelo qual todos deviam sacrificar-se, ao
orientar-se no sentido do nacionalismo, escamoteava, com tudo isso, o fato de que o Estado
substancialmente, nessas décadas, foi intérprete e representante principalmente de interesses privados,
os quais, não tendo condições ou interesse em montar a infra-estrutura básica que alavancasse a
industrialização, entregou tal tarefa ao Estado. Este Estado, quando quis ir além, impulsionado por
situações onde havia mobilizações populares, e promover reformas mais profundas, enfrentou crises
com desfechos dramáticos como as do suicídio de Vargas, em 1954, e o da ditadura, em 1964.
Modernamente, entretanto, desde o século XVIII ao menos, nos termos do modo de produção
capitalista, as nações mais industrializadas do mundo se afirmaram na esteira de ideologias políticas
assemelhadas, sempre com políticas mais "voltadas para dentro" do que "para fora", o que obviamente
nunca modificou o crescimento acelerado de um mercado mundial, mas definia os termos da força de
cada país face a esse mercado.
Embora se recomende cautelas com raciocínios dessa natureza, não é de todo impróprio imaginar
a existência de um outro Brasil, diferente do atual, caso o processo de reformas desencadeado no
governo Goulart tivesse sido concluído. No mínimo, a imaginação sugere, com esse exercício, um país
de menor concentração de renda, de menor concentração da propriedade da terra, com menos
desigualdade, com outro grau de desenvolvimento social.
Foi no segundo governo de Getúlio (1950-1954) – segundo em oposição à sua longa
permanência no poder entre 1930-1945 – e no breve período Goulart (61-64) que aquela ideologia
ganhou mais densidade e intensidade. Foi quando, mais ainda sob Goulart que sob Getúlio, ela
transbordou das formulações oficiais, escapou das contenções palacianas e dos interditos
governamentais, para ganhar as ruas pelas vozes, mobilizações e organizações do proletariado, das
camadas médias, da intelectualidade, dos camponeses.
No caso de Goulart, ganhou tal amplitude, que prometia, pela sua positiva radicalidade, até
mesmo outras alternativas políticas, outros modelos, e isso levou a burguesia brasileira – que nunca
apostou a sério num projeto nacional – a estimular o golpe, assustada diante da possibilidade de que as
reformas anunciadas pudessem se efetivar e isso pudesse significar a perda de privilégios secularmente
desfrutados pelas classes dominantes no Brasil.
Observe-se que a ditadura, sob alguns aspectos, preferiu não enfrentar de modo frontal essa
ideologia. No plano mesmo das reformas, e lembre-se a mais explosiva delas no governo Goulart, a
reforma agrária, os militares, do ponto de vista legal, ao editar o Estatuto da Terra, anunciam a
disposição – nunca concretizada – de fazer a reforma agrária. O Estatuto da Terra era um diploma legal
relativamente avançado que, de alguma forma, recolhia a herança do passado recente, pleno de lutas
pela democratização do acesso à terra. Os militares ainda mantiveram acesa – a seu modo, e certamente
de um modo reacionário – a idéia do nacionalismo, intensificado, sobretudo, sob o momento mais duro
da ditadura, o de Médici. E estiveram longe de realizar governos dispostos a destruir o aparato
econômico estatal – muito ao contrário. Foram, à sua maneira, "governos estatizantes".
Ao se dizer isso, não se desconhece que os governos militares atacaram duramente as conquistas
dos trabalhadores e facilitaram enormemente a atividade econômica das multinacionais no país. O que
se quer acentuar é que aquela ideologia, remanescente do período nacional-desenvolvimentista, ainda
tinha alguma força e não é incorreto dizer que, sob o aspecto do nacionalismo, nos termos dos militares,
ainda conservava alguma utilidade.
Geisel imaginará um destino de potência emergente para o Brasil, formulará o II Plano Nacional
de Desenvolvimento (II PND) e desenvolverá uma política externa relativamente independente do
centro capitalista – apoiando, por exemplo, a independência dos países africanos – projetando a
possibilidade de que o Brasil-Grande pudesse se valer do mercado de nações recém-emancipadas do
colonialismo. Até o início do governo Figueiredo (1979), quando o Chile já dera passos largos no seu
modelo neoliberal, mesmo momento da ascensão de Thatcher ao poder na Inglaterra, o Brasil ainda não
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experimentara a hegemonia da cultura política neoliberal, que só vai ganhar força a partir da segunda
metade do governo Sarney, como já visto.
Collor quer romper com a ideologia política anterior. Quer a modernidade. De que modernidade
fala o novo presidente? Certamente, não se refere à modernidade fáustica das nações que se
industrializam velozmente. Não quer se referir aos projetos nacionais modernizadores, à autodestruição
inovadora de uma burguesia local. Não reclama, nessa postulação, nenhuma herança do que fora
construído pelo nacional-desenvolvimentismo.
A modernidade de Collor é outra. Não é só uma modernidade dependente, no sentido da
proposição de um desenvolvimento associado. Este poderia ser definido como um traço do país desde os
anos 30, mas um traço que não elimina tensões, momentos diversos, luta entre diversas visões,
especialmente se se analisam o segundo governo Vargas e o governo Goulart.
Trata-se, sob Collor, de uma reformulação profunda de todo o projeto de modernidade,
reformulação daquilo que marcou o período nacional-desenvolvimentista, onde progresso e
desenvolvimento eram a modernidade, eram o moderno. Ele recolhe, do conceito de modernidade, a
chamada tradição do novo, mas o olhar agora está posto fora. O parâmetro é o exterior – tudo aquilo
que acontece no Primeiro Mundo merece ser louvado, copiado, trazido para o Brasil. É a forma para
dizer que o Brasil deve se abrir inteiramente, acabar com quaisquer barreiras comerciais e, com isso,
atender às exigências dos centros neoliberais do capitalismo internacional.
A proposta de Collor – se tomamos a noção de modernidade, que ele insistiu tanto – está posta
noutro lugar: no mundo das coisas, num mundo cheio de mercadorias modernas, pouco importando
quem possa ou não comprar (nem se diga que antes isso era importante, mas existia o discurso do
mercado interno). Importa que exista esse mundo pleno de coisas modernas. A idéia de modernidade,
aqui, desloca a discussão para as coisas.
Impõe-se, pela predominância desse discurso, o silêncio sobre o social. Não se reivindica mais a
melhoria das condições de vida como parte do projeto de modernidade, que a ideologia do projeto
nacional-desenvolvimentista continha. Tanto se se considera o período do segundo governo de Vargas,
quanto o de Kubitschek e ainda, com muito mais ênfase, o de Goulart, há uma promessa de inclusão, de
esperança na possibilidade de melhorias na vida, de erradicação da miséria, não há a fatalidade da
exclusão.
No caso de Collor, ter o Primeiro Mundo como referência não quer dizer superar as condições de
miséria e nem uma proposta de fazer o Brasil estruturar-se produtivamente à semelhança dele, pois isso
implicaria um projeto nacional e uma acentuada carga de confronto político com o próprio Primeiro
Mundo, mas abrir-se para as mercadorias daquele mundo, criar facilidades para que elas entrem,
independentemente das conseqüências que daí pudessem advir. Protecionismo, que continua a ser
aplicado pelos países desenvolvidos, torna-se coisa do passado. Jogam-se luzes sobre as mercadorias,
sobre a qualidade delas. O projeto de modernidade não está mais dentro do país, insista-se.
A idéia expressa por Collor sobre os carros fabricados no Brasil – "comparados com os
estrangeiros, os automóveis brasileiros parecem carroças" (Veja, 7/2/1990) – deve ser olhada não apenas
como uma frase solta ao acaso, mas como expressão de uma concepção de governo e como emblema.
Dita no exterior e antes de o novo presidente eleito tomar posse, ela expressava uma nova idéia de país.
Não importa de onde venham as mercadorias. Dava a senha para o que seria um governo de abertura à
entrada de produtos estrangeiros. Por isso mesmo, na viagem que fez pelo exterior antes de tomar posse,
colheu elogios fartos dos dirigentes dos países desenvolvidos. "Fico feliz em saber que seu programa de
governo favorece a economia de mercado e a privatização, porque é essa integração econômica que
aproxima os países hoje em dia". (palavras de Helmut Kohl, Veja, 7/2/1990).
O que se iniciara sob Sarney ganhava consistência sob Collor. O neoliberalismo ganhava um
nome: modernidade. Fazia-se tábula rasa de todo o desenvolvimento anterior. Dava-se como verdadeiro
que era a partir daquele momento que o país ingressava na modernidade, e por modernidade deveria se
ler a nossa aproximação, pelo caminho das novas mercadorias que chegariam do exterior, com os países
do Primeiro Mundo. Longe de qualquer preocupação solidária com os países em desenvolvimento,
Collor pretendia estar afinado com os países desenvolvidos do mundo capitalista – e a imprensa o
aplaudia nessa atitude.“Não vamos nos integrar ao terceiro-mundismo. Queremos tirar o Brasil de seu
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complexo de subdesenvolvido". (Veja, 7/2/1990). Não é que o Brasil fosse subdesenvolvido. Tinha
apenas um complexo.
A modernidade de Collor trazia embutida toda uma idéia de integração completa e subordinada à
economia globalizada, e uma integração orientada pelos novos parâmetros neoliberais. A idéia de acabar
com as "carroças" brasileiras mereceu ampla cobertura da imprensa, que gostou do mote porque, afinal,
isso correspondia à essência do que ela vinha defendendo: a abertura comercial. A revista Veja"
(7/2/1990), com a matéria
Ippon diplomático:
Collor encontra-se com Gorbachev,
movimenta-se com desenvoltura e conquista
a simpatia de empresários e banqueiros no exterior,
o Jornal do Brasil com as matérias
Indústria admite que fabrica 'carroças’ (5/2/1990),
Estudo prova atraso do carro brasileiro 4/3/1990)
e
Collor quer o fim urgente do cartel das montadoras (2/5/1990),
entre outras, e a Gazeta Mercantil com
A qualidade do carro brasileiro (11/10/1990),
vão, de um lado reforçar o argumento presidencial e, de outro, dar voz às montadoras brasileiras, que
argumentarão da urgência de se acabar com a reserva de mercado da informática e com o controle de
preços. Não houve guerra nenhuma. Os carros importados começaram a chegar e o preço dos carros
nacionais não diminuíram por conta disso, como Collor defendia que aconteceria, e isso será registrado
pela própria Veja. (4/3/1992).
Para chegar à modernidade, impõe-se a execução de reformas correspondentes a ela. E é sobre o
mais "ambicioso plano de reformas para o país" que fala Veja de 20 de março de 1991, referindo-se ao
projeto apresentado por Collor denominado "Brasil: um Projeto de Reconstrução Nacional" (também
conhecido como "Projetão"). O documento concretiza, segundo a revista
"algumas das intenções do governo, como a de acabar com o monopólio do petróleo, com a
aposentadoria por tempo de serviço e com a estabilidade no emprego do funcionalismo”.
e tem como expressões favoritas moderno, modernização e modernidade que aparecem algumas dezenas
de vezes. É um texto "liberal, (que) se insurge contra o estatismo, prestigia o livre mercado". Anuncia
propostas de mudança na Constituição – será necessário fazê-las, para, por exemplo, acabar com a
estabilidade do funcionalismo e acabar com o monopólio estatal do petróleo, como acentua Veja, que
ressalta fala de Collor: "A Constituinte foi há pouco mais de dois anos, mas parece que faz vinte anos".
O documento – explica Veja – defende "menos Estado, menos proteção às empresas nacionais e mais
abertura ao capital estrangeiro". Na área social, "defende cortes pesados nas despesas do governo".
Afinal, diz Veja, alinhavando o seu texto de acordo com o documento do governo,
"o Estado pode encolher na economia e na área social porque a iniciativa privada será capaz
de assumir maiores espaços com melhores resultados. O plano prevê, por exemplo, a
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extinção de todos os monopólios garantidos pelo Estado, para o qual restariam apenas as
tarefas clássicas de manter a ordem pública, emitir moeda e poucas mais. O Projetão
pretende limpar o caminho para que as empresas particulares explorem estradas, redes de
energia elétrica, linhas telefônicas, portos e refinarias de petróleo.[...] Collor planeja tornar
as empresas multinacionais equivalentes às nacionais, sem qualquer distinção maior –
numa postura que não se encontra mesmo em países desenvolvidos, nos quais se conservam
reservas de mercado em diversas atividades”.
Collor, segundo Veja, pretende atacar "uma das vacas sagradas do Estado brasileiro - a
estabilidade do funcionalismo público", dando liberdade ao governo de demitir e contratar quem quiser,
extinguindo a aposentadoria depois de 35 anos de serviço e só permitindo que ela ocorra depois dos 65
anos de idade. Como se vê um programa completo para o Brasil, baseado na idéia de modernidade e que
deverá ser impulsionado pelas reformas.
E um texto que tem importância para que se coteje o quanto, de um lado, Collor assimilou aquilo
que vinha sendo sistematicamente tematizado pela imprensa, e de outro, o quanto a imprensa assimila
desse "novo discurso" na seqüência. O discurso oficial, proveniente do Estado, recebeu a influência do
que veio dos media. E os media, na seqüência, incorporam, de modo sistemático, aquele que provinha
do Estado, Este intercâmbio é que consolida o novo ideário dos media, assentado tanto naqueles
pressupostos anteriores, referidos antes, que tinham muito de negatividade, quanto por outros, agora
assentados mais na proposição, enfeixados pela idéia básica da modernidade.
O termo reformas, antes que se passe à frente, também é outro que sofre a influência dos novos
tempos neoliberais. Não é necessário gastar muito papel para falar da noção anterior de reformas, se são
pensadas historicamente. No campo da esquerda mundial, desde o final do século passado, a idéia de
reforma cobrou muita discussão. Opunham-se, de um lado, os revolucionários – os que pretendiam a
revolução, a supressão pela violência do modo de produção capitalista – e os reformistas, os que
acreditavam na possibilidade de um caminho processual, promovendo reformas, por dentro do
capitalismo.
O reformismo, no caso brasileiro, olhado do ângulo da esquerda, enfrentou ácidas críticas dos
que se perfilavam à esquerda do Partido Comunista Brasileiro (PCB), discussão que ganhou intensidade,
sobretudo, depois do golpe de 64. A idéia de reformas, no entanto, sempre significou – no interior que
fosse do modo de produção capitalista – um passo adiante na melhoria das condições de vida das classes
dominadas. Se se pensam as reformas de base do governo Goulart, da reforma agrária à reforma urbana,
é possível ter uma noção do significado histórico das reformas no Brasil e de como elas eram
entendidas. Constituíam-se, na periferia do mundo capitalista, mesmo que eventualmente fossem apenas
reformas no interior do próprio modo de produção capitalista, em ameaças à ordem instituída, pelo
potencial mobilizador que tinham, pela articulação popular que podiam provocar, por suscitar uma
eventual unidade das classes dominadas, pela possibilidade de que, impulsionadas pelo desejo das
reformas, tais classes ultrapassassem os marcos da ordem estabelecida e se vissem às portas de outros
modelos políticos e econômicos.
É sob Collor, e com mais força ainda sob Fernando Henrique, que a noção do que seja reforma
passa a ser inteiramente outro, a evidenciar o quanto a literalidade pouco conta quanto ao sentido. Este
sempre tem a ver com a circunstância histórico-cultural e política. Há, então, sob Collor, uma mudança
de sinal. O que era reformismo passa a ser atraso. O que era atraso, passa a ser reformismo. O ambicioso
plano de reformas de Collor – cuja seqüência será feita com impressionante rigor por FHC – é
exatamente o oposto de tudo aquilo que se pregava antes como reformas. Restringir a atividade do
Estado na prestação de serviços, privatizar as estatais, flexibilizar as relações de trabalho, entregar
praticamente tudo ao mercado não teria nada a ver com um programa de reformas. Seria a
contra-reforma, se o olhar atentasse para o significado anterior. E diria um significado com mais
consistência teórica e histórica.
Mas, com a participação decisiva dos media, as classes dominantes brasileiras, e sob o governo
Collor em particular, há uma inversão. Torna-se vitoriosa a concepção de que agora o reformismo está
do lado dos que pretendem a supremacia do mercado e a diminuição do Estado, e mais ainda essa
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mudança se consolida com o fim do Muro de Berlim, quando se torna mais fácil promover essa
ressignificação. A partir de Collor, outro duplo se constituirá, além dos que estão a favor da
modernidade e os que estão a favor do atraso: os reformistas e os contra-reformistas. Isso aparecerá
com nitidez durante a revisão constitucional que será tentada no governo Itamar Franco.
A tentativa de antecipar a revisão constitucional
A ofensiva de Collor para realizar reformas – no sentido já indicado – começa antes mesmo do
anúncio do Projetão. A Folha de S. Paulo, em matéria de 26/12/90 ("Governo aponta itens
‘indesejáveis’ na Carta"), já indica o que o governo deseja mudar na Constituição: alterações no regime
do funcionalismo, principalmente fim da estabilidade; mudança da definição de empresa nacional,
alteração no monopólio do petróleo, mudanças na Previdência, discussão da gratuidade nas
universidades públicas federais. Logo no início do segundo ano de seu governo, a discussão toma a
forma de uma proposta de antecipação da revisão constitucional, fortemente tematizada pela imprensa.
Se se tomam os exemplares de "Globo" de 5/1/91,
Collor propõe revisão constitucional já
de 6/1/1991,
Revisão da Carta divide parlamentares
de 10/1/1991,
Governo faz esboço de revisão da Carta
de 12/8/1991,
Empresários apóiam
mudança na
Constituição antes de 1993
ou o de 6/10/1991,
Até esquerda acha que Carta envelheceu
se perceberá o quanto o assunto ganhou relevância. O fato de Collor não ter conseguido antecipar a
revisão não diminui o impacto da continuidade do jornalismo de campanha, da tematização e da
preparação do terreno para modificações na Constituição. As propostas do governo vão ficando claras, e
têm, como se verá, um conteúdo estratégico, de longo curso, e estão ancoradas no que o governo chama
– e O Globo reproduz – espírito da modernidade, ou, ainda, como diz o jornal num dos títulos da
matéria de 5/ 1/1990, é o "liberalismo econômico que inspira todas as mudanças".
O fim do monopólio de refino e de comercialização do petróleo e de outros minerais, mudança
na legislação que assegura proteção à empresa nacional e restringe a atuação das estrangeiras, mudanças
profundas na Previdência, fim da estabilidade do funcionalismo, fim da gratuidade do ensino público
superior estão entre tais propostas, difundidas pelo O Globo, a maioria das quais objeto das reformas
que se efetivarão sob o governo Fernando Henrique Cardoso. A essência do discurso jornalístico, neste
caso, tomando-se o exemplo de O Globo, mas que pode ser generalizado, é que a Constituição de 1988
está superada, e para tanto procura-se até na esquerda atores que reafirmem a tese – no caso, os
deputados Paulo Delgado e José Genoíno, ambos do PT.
A particular concepção de modernidade desenvolvida por Collor vai levar a imprensa, em alguns
momentos, a localizar um paradoxo, ou um aparente paradoxo. Ela implica, como diz Veja em sua
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"Carta ao Leitor" (18/3/1992), abertura da economia nacional às empresas estrangeiras, a velha receita
das demissões e, além disso, a palavra de ordem das empresas "é aumentar a produtividade, incrementar
a eficiência e usar os lucros no fomento da competitividade". No final da crise econômica – da recessão
que o país experimentava então – algumas empresas estarão ágeis, produzindo mais, a um custo menor,
com menos mão-de-obra, aptas a enfrentar a concorrência do exterior. "E o Brasil precisa
desesperadamente de novos empregos", diz Veja. Para maior produtividade, é preciso demitir. E seria
esse processo que criaria mais empregos. Eis o paradoxo da proposta.
Qualquer retorno à pesquisa do período do início do governo Collor, e mesmo antes dele tomar
posse, impressiona pela capacidade demonstrada pela imprensa de construir, ou tentar construir,
cenários favoráveis às medidas presidenciais, fossem elas quais fossem. Há um discurso que justifica a
priori qualquer medida, o que quer dizer que ela fazia uma espécie de aposta cega, tinha a certeza de que
se tratava de seu presidente.
Veja (10/1/1990), antes que Collor assumisse, já dizia que "como aquecimento das discussões
sobre os planos do governo Collor, o país se convence de que será inevitável jogar duro na economia".
Essa atitude da imprensa – a de naturalizar medidas duras, de dá-las como inevitáveis – é recorrente, e
coloca todos sob o impacto de uma coisa contra a qual nada se pode fazer. Tratava-se, ainda, do
desconhecido, um plano que não se conhecia, mas que seria duro e inevitável.
Portanto, que todos se preparem para o pior. Que depois melhora, pois pior do que está não pode
ficar – esse o resumo do discurso de Veja, que inclui, claro, na matéria “O disparo do choque", de oito
páginas, as idéias de enxugamento do Estado, privatização, retirada de controles de preços e da fixação
do câmbio. A mesma revista vai prosseguir na sua estratégia assustadora – e de naturalização da crise –
com a matéria
O rosto do monstro:
Ao assumir o Ministério da Economia,
Zélia herda um déficit de 31 bilhões de dólares
e uma máquina estatal perdulária e perversa. (7/3/1990).
Com um monstro desses pela frente, de fato é inevitável que se tomem medidas duríssimas,
inclusive o confisco da poupança, o que será feito logo na seqüência, e com o apoio de todos os media,
que haviam dado destaque às denúncias do candidato Fernando Collor de que isso seria feito por Luiz
Inácio Lula da Silva acaso fosse eleito. A utilização do termo monstro será feita recorrentemente, como
se verá à frente, seja para desqualificar o Estado como conjunto, seja para caracterizar parcelas dele.
O neoliberalismo – o programa ambicioso de Collor – cobra preços altos da população, e disso
sabia a imprensa, e por isso precisava continuar a produzir um discurso justificador. O país estava sob
uma situação de "caos provocado pela explosão inflacionária, pelas remarcações alucinadas de preços e
pela destruição da moeda", e isso só podia ser “atacado com medidas duras". (Veja, 21/3/1990, que
analisa o pacote de Collor). Os grifos do autor querem demonstrar que há a tentativa, insistente, de
caracterizar, com metáforas oriundas da natureza, da guerra e da psiquiatria (ou da psicanálise, a
depender do ponto de vista), que um quadro assim não pode ser enfrentado de outro modo – só há um,
este, o de Collor. Só pode ser enfrentado com sacrifícios. O presidente "fez o que se esperava, fez o que
praticamente todos pediam", como diz Veja.
Veja (18/4/1990) vai ainda abrir as "Páginas Amarelas" – a grande entrevista da revista, nas
primeiras páginas – para o secretário de Administração de Collor, João Santana, que promete
"cortar as gorduras do governo'',
anunciando, ainda, uma ampla reforma administrativa, que só vai-se concretizar para valer, no entanto,
sob Fernando Henrique Cardoso. A noção de cortar gorduras continua a manter a crise no terreno da
metáfora com a natureza. Não se discute, porque um pressuposto, se se deve ou não demitir e o que
deverá acontecer com os que prenderem os empregos. Trata-se de, com o pressuposto estabelecido - o
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de que há um déficit público e que este déficit é causado por excesso de funcionários – de "cortar as
gorduras". Elimina-se o elemento humano do discurso.
A idéia da reforma administrativa já tem uma proposta. Mais do que isso, aparecia como uma triunfante
realidade e não é exaustivo recorrer ao título de matéria de Veja (27/6/1990):
Demissões
Exercício de tiro
Collor não demite 360 000,
mas realiza o maior enxugamento da máquina
do governo dos últimos quarenta anos
É sintomático que se utilize a metáfora militar, tão a gosto do jornalismo.Trata-se apenas de um
exercício de tiro, mas um exercício significativo, pois "o canhão das dispensas teria abatido 160 000
cabeças desde a posse de Fernando Collor" e à revista pouco importa se tal número é realmente
verdadeiro. O importante mesmo "é o sinal emitido pelo governo" – o de que "pretende deixar a
máquina com menos funcionários do que encontrou, algo absolutamente inédito no Brasil". A matéria, a
par de ser uma celebração entusiástica pelo corte de tantas cabeças, por ter deixado a máquina mais
enxuta – e máquina despersonaliza o problema, subtrai-lhe, outra vez, o incômodo lado humano - é
também uma preparação para exercícios de tiro mais ousados, que virão à frente, com alterações na
Constituição sob Fernando Henrique Cardoso.
A revista é persistente. Mesmo quando Zélia Cardoso de Mello, a ministra da Economia, cai de
seu posto, cedendo-o a Marcílio Marques Moreira, Veja (15/5/1991), na "Carta ao Leitor” acentua que
na gestão dela "houve uma abertura de horizontes", pois ela "deu alguns passos importantes para
regulamentar a economia, incentivar a competitividade industrial, abrir o Brasil ao capital e à
concorrência internacional e iniciou o processo de privatização das estatais", passos que a revista
considera essenciais, tanto que faz a prescrição de que não se deve "retroceder desses passos".
Veja, firme na defesa de seu programa para o Brasil, não deixa de manter acesa a tematização de
uma Previdência "arrombada há muito tempo" (1/1/1992), vaticinando que – outra vez a metáfora
militar – "a guerra só terminará com uma vítima abatida de algum lado". A guerra continua. Também a
reforma da Previdência só foi-se efetivar, e no rumo do que era proposto pelo programa neoliberal, no
governo Fernando Henrique Cardoso, o que será objeto de análise logo à frente.
O jornal O Estado de S. Paulo tematizará a privatização de modo intenso e fará um ataque
articulado ao nacionalismo. Abre espaço para Eduardo Modiano, presidente do BNDES e responsável
pelo programa de privatização, com as matérias "Privatização exige paciência" de 20/11/1990, e
"Privatização deve deslanchar em 92", de 11/1/1992, ressalta o fato de o governo ganhar causas em
tribunais superiores para continuar a venda de estatais ("Tribunais garantem privatização", 15/8/1991) e
destaca a atitude do governo que permite o uso de títulos da dívida na compra de empresas estatais
("Governo modifica a lei da privatização", 3/10/1991).
O Jornal da Tarde, do mesmo grupo econômico, integra esse esforço, e pode ser lembrada
matéria de 5/3/1990 ("Exemplos de privatização para o Brasil seguir: Os processos de venda de estatais
são longos e devem ser bem preparados, como mostram os casos inglês e francês. Por isso, as iniciativas
aqui não devem ser imediatistas"), a de 6/7/1990 ("Itamar volta a criticar programa de privatização") e a
de 12/10/1991 ("Maioria é favorável às privatizações"). A Folha de S. Paulo também fará coro: basta
lembrar, do período, a matéria "Estatais já privatizadas ganham eficiência: nove empresas vendidas no
governo Sarney vão bem; a que ficou com empregados repôs perda salarial", de 18/8/1991.
O jornal O Estado de S. Paulo investe no combate ideológico, na fundamentação da campanha
contra o nacionalismo e a favor da privatização, e a matéria publicada no dia 6/10/1991, a propósito das
resistências à privatização da Usiminas, pode ser citada entre aqueles manifestos de sustentação da nova
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ideologia – um manifesto que tem mais a característica da negatividade, da desqualificação, do que de
qualquer positividade. Para O Estado de S. Paulo, o
Nacionalismo volta
na contramão da história
Usiminas substitui a
Petrobras como bandeira,
mas discurso continua o
mesmo da década de 50
O nacionalismo é caracterizado como volta ao passado, ao final dos anos 40, quando se desencadeou a
campanha “O petróleo é nosso". Tal campanha, adaptada aos dias atuais, poderia ser adaptada, diz o
jornal, para "A Usiminas é nossa".
"...O coro juntaria as vozes de militantes do PDT e do PT, além dos remanescentes de
agrupamentos comunistas. E seria avalizado por militares e até mesmo por homens do
governo - a começar pelo vice-presidente Itamar Franco. No bloco dos que se alinham
contra a privatização da siderúrgica figuram políticos ditos de esquerda e militares
autodenominados "nacionalistas modernos", unidos na disposição de minar a "política
internacionalista do governo". Trata-se de um saco de gatos de distintos interesses, que
passam pela manutenção da reserva de mercado para a informática e incluem a proteção da
indústria farmacêutica brasileira".
Se o título e essa seqüência, por si sós, não bastassem para desqualificar todos os que se colocam
contra a privatização, a autora da matéria, Ana Maria Tahan, insistirá numa desqualificação ainda mais
dura.
"Esses neonacionalistas caminham ostensivamente na contramão da história, presos a
anacronismos dos quais procuram livrar-se até relíquias socialistas como Cuba e Albânia".
Para a autora, enquanto até mesmo aqueles países que viveram experiências socialistas – veja-se
o efeito-demonstração eficiente – derrubaram suas fronteiras econômicas, "no Brasil, ao contrário, a
máquina do tempo parece ter sido acionada na direção do passado". Busca autoridade numa das fontes
oraculares da imprensa, como Roberto Campos (“No mundo inteiro a idéia da privatização é consensual.
Só as esquerdas brasileiras não entenderam isso".) ou em autoridades do governo Collor, como o
secretário nacional de Desenvolvimento Regional, Egberto Batista ("O nacionalismo pregado por
alguns, hoje, lembra a prepotência de quem se julga supercapaz, de quem acredita que o país é
auto-suficiente".). A matéria, além de produzir uma caricatura do que seja um nacionalista, listando o
ideário e os clichês dele segundo a autora, acrescenta um subtítulo com a mesma pretensão
desqualificadora
O primitivismo contra-ataca
e vale a pena ler a abertura desse box:
"...A imagem do homem com presumíveis pouco mais de 30 anos chutando o quarentão que,
em condições decididamente adversas, faz o possível para manter a fleugma pode acabar
transformada num emblemático retrato do Brasil: no final do milênio, o primitivismo
político tenta expulsar a pontapés o Primeiro Mundo, simbolizado por homens de terno e
gravata. Ou "gringos", como berravam militantes do PDT, do PT e de grupos comunistas
ortodoxos unidos pelo furor neonacionalista".
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O jornal, como se vê, assume a particular bandeira da modernidade de Collor. Há um país primitivo,
preso ao passado, e que tenta, de forma violenta, impedir o surgimento de um país moderno, de Primeiro
Mundo. Isso é fruto de um furor nacionalista anacrônico, que deve ser denunciado, como denunciado
foi.
Mesmo a partir de maio de 1992, quando o irmão do presidente, Pedro Collor, deu entrevista à
revista Veja"e o governo ficou imobilizado, a imprensa, independentemente da cobertura do episódio
que desembocou no impeachment, continuou a tematização de assuntos como privatização,
funcionalismo e reformas de natureza neoliberal.
A mídia tem uma participação destacada na queda de Collor, e disso muitos autores já trataram.
Importante ressaltar que, quando da consumação do impeachment, os diversos meios impressos, ao
tempo em que ressaltavam a necessidade da medida política, enfatizavam o fato de que o programa do
presidente que saía era aquele que, na opinião deles, convinha ao país. Ela acentua que Collor traiu o
programa que propôs e o que se enfatiza. na traição é a não-consecução de um programa modernizador.
Lamenta-se a corrupção mas acredita-se que não fosse ela e tudo estaria no melhor dos mundos. Quem
sabe, não tendo havido a corrupção em grau tão exagerado, poderia o Brasil, aplicado o programa de
Collor, viver dias felizes.
Ao se dizer isso, reafirma-se um ponto essencial: a imprensa estava empenhada na execução do
programa neoliberal defendido por Collor. Não abria mão do jornalismo de campanha ao qual passara a
se dedicar desde pelo menos o início do governo dele. O Jornal do Brasil (30/9/1992) é claro quanto à
continuidade, com a prescrição que faz em relação ao provável governo Itamar Franco.
"... caso venha a assumir, Itamar Franco terá de formar um governo de consenso e realizar a
tarefa hercúlea de assegurar a continuidade dos projetos modernizadores, tais como a
reforma fiscal, a modernização dos portos, a privatização e a desregulamentação da
economia".
A crise política vivida pelo governo Collor e sua conseqüente imobilização determinaram que,
apesar de toda a insistência da imprensa – ecoando o discurso oficial e porque de acordo com ele – não
houvesse, na gestão Collor, qualquer modificação substancial da Constituição, embora esta estivesse
permanentemente na linha de tiro dos meios de comunicação e do governo. Permaneceram tematizados
o Estado, o funcionalismo público, a privatização, a abertura da economia às empresas estrangeiras, a
necessidade de demissões na máquina do governo, e a própria necessidade da revisão constitucional.
Serão aprovadas duas emendas constitucionais – uma, que dispunha sobre a fixação da
remuneração dos deputados estaduais e vereadores, e outra, que estabelecia a data do plebiscito sobre a
forma de governo, se presidencialismo, se parlamentarismo, marcado para o dia 21/4/1993. Nada
significativo, se se considera a amplitude dos temas postos à mesa de discussões nacionais pelos media.
A desconfiança com Itamar Franco, tematização e fracasso da revisão
Os media impressos – quase todos – receberão Itamar Franco com uma grande dose de
desconfiança. Apesar de reconhecerem a partir, sobretudo, da entrevista de Eriberto França, que o único
caminho era o do impeachment, os meios de comunicação impressos, para ficar apenas na análise deles,
admitiam explicitamente que tal saída era lamentável por conta de que o programa de Collor era
moderno, adequado ao País, como já se disse.
Itamar Franco era diferente. Era a antítese de Collor, na opinião da imprensa, e ela expressou tal
ponto de vista diversas vezes, sobretudo por sua visão estatizante (mais tarde reconhecerá que Itamar
Franco privatizou mais do que Collor, como fez o Jornal do Brasil (1/9/1994) ). O novo presidente não
correspondia, assim, nessa avaliação, ao que a imprensa propugnava para o Brasil – uma modificação
radical na economia, com o fim da presença do Estado, com a diminuição de suas atribuições, e com o
máximo de liberdade para a iniciativa privada, com o predomínio absoluto do mercado.
A exceção, entre os impressos, pode ser localizada em IstoÉ. Esta e Veja estabelecem uma surda
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polêmica – e surda porque sem que se acusem explicitamente – em torno do novo presidente, uma
guerra de interpretações. Em IstoÉ a concepção de modernidade de Collor, em vários momentos, senão
nas matérias ao menos nos editoriais, foi criticada, porque ela entendia que o Estado ainda devia
desempenhar um papel importante no enfrentamento das questões sociais. A revista procurava,
sobretudo no início do governo Itamar Franco, tratá-lo com respeito e reservava uma acentuada dose de
ironia para os aspirantes à modernidade (como na edição de 3/2/1993, no editorial). A posse de Itamar
Franco é vista pela revista como uma chance de enfrentar os problemas brasileiros "com seriedade e
honestidade".
Diferentemente, Veja, para ficar entre as revistas, critica os "golpes duros, como o adiamento das
privatizações” (30/12/1992), e neste mesmo número desqualifica o programa econômico do ministro
Paulo Haddad pela sua natureza modesta, e ataca todo o governo porque não compreendeu que é
necessário combater a inflação para voltar a crescer. No momento mesmo em que Itamar Franco
assume, Veja (7/10/1992) estampa manchete de primeira página”:
Início pífio: Itamar monta
um ministério de compadres.
E recebeu logo o troco de IstoÉ (14/10/1992) que argumentava que o presidente montou um
ministério com "nem sempre celebrados em todos os clubes e corporações", ao tempo em que criticava
os "jornalistas que aplaudiram Collor na vitória sobre Lula." Nem mesmo IstoÉ, no entanto, escapa à
idéia de que a privatização continua a ser essencial, como quando ela registra que Itamar Franco, em seu
primeiro discurso, deu à sociedade "a garantia formal de que (haverá) menor participação do Estado no
mercado interno" (6/1/1993) e que a "hesitação em deslanchar um programa consistente de privatizações
está irritando os membros da comunidade financeira", um programa que "não saiu do papel"
(20/1/1993).
Destaque especial, nesse assunto, às matérias (de IstoÉ), ambas de 10/11/ 1993,
A energia por um fio: Endividado e sem recursos,
o setor elétrico paralisa obras, está à beira do racionamento
e só tem a privatização como saída
onde se caracteriza a existência de um verdadeiro caos no setor, falta de investimentos, desperdício de
material, obras paradas, e onde se mostra a privatização como saída redentora e
Empresários padrão: Os empregados acionistas
da CSN abandonam o sindicalismo e adotam uma
filosofia capitalista,
na qual é fortalecida a idéia geral da privatização, mostra-se o caráter capitalista dos trabalhadores e se
desqualifica o sindicalismo, mesma orientação de matéria de O Estado de S. Paulo (20/12/1992):
Melhora saúde de empresas privatizadas
No mesmo tom, seguirá O Globo (13/2/1994), com a matéria
Privatização livra empresas das amarras da ineficiência,
que revela que as empresas privatizadas só têm lucro, os investimentos crescem, os trabalhadores têm
aumento real, não temem cortes e dão adeus às greves, além de a produtividade alcançar padrão
internacional. E tudo isso mostra que
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A privatização está acima das ideologias (O Globo, entrevista com Elena Landau, 20/3/1994)
O Jornal do Brasil vai caracterizar os contras – que é como era chamada a esquerda que se
colocava contra a revisão constitucional – como despreparados, insistir em que "empresário e
trabalhador se unem" em favor da revisão e mostrar que a "previdência exige ajuste para não falir”, tudo
em exemplar de 8/10/1993. A revista IstoÉ continuará a fazer coro à campanha contra os marajás, e
pode ser citada, neste caso, a matéria "Zeros polêmicos: O anúncio do cruzeiro novo e altos salários nas
estatais irritam o presidente Itamar". (24/2/1993).
A importância disso é demonstrar que continua a tematização dos assuntos que tocam à
Constituição. Dito de outra maneira, a reforma da Constituição continua na ordem do dia, e mais ainda
porque seria sob o governo Itamar Franco que se realizaria a revisão constitucional, segundo o que fora
estabelecido pela própria Carta de 1988, que datara a primeira revisão para cinco anos depois de sua
promulgação. Será a oportunidade para que o mesmo Congresso que a elaborou, segundo Veja
(21/4/1993),
passar-lhe a faca com uma garra de açougueiro.
A imprensa tentará nortear a revisão constitucional. A revista Veja, antes da data marcada para o
início dos trabalhos voltados para as modificações na Carta de 1988, vai sair
Em busca da Agenda,
como diz o título de matéria de 11/8/1993, listando, para "a agenda de mudanças", como ela define, a
estabilidade do funcionalismo, a previdência social, o monopólio estatal e o capital estrangeiro. E é Veja
(6/10/1993) também quem vai prescrever para a Assembléia Revisora
Sete temas de peso
A revisão constitucional demarca com
hesitações, histeria e luta corporal, mas o que vai
interessar mesmo são sete questões fundamentais.
O longo texto de Veja, de dez páginas, é assinado por Roberto Pompeu de Toledo e, a par de
situar suas simpatias logo no início – os deputados do PDT são definidos como tendo promovido "um
festival de cafajestimo no plenário", e o deputado Luís Eduardo Magalhães (PFL ) elogiado pelo seu
gesto de nobreza ao renunciar ao cargo de relator da revisão – define quais são "os sete temas que
interessam": pacto federativo, reforma do sistema tributário, reforma da Previdência, abertura para o
capital estrangeiro, monopólios estatais, reforma política e funcionalismo, especialmente a estabilidade.
Este programa sintetizava todo o esforço anterior da imprensa, e representava aquilo que as
classes dominantes pretendiam ver reformado na Constituição. A previdência, no subtítulo específico é
definida como "Pronta para a mudança". Quanto ao capital estrangeiro, o subtítulo, sintomático, é
"Carinho nos gringos". No que se refere aos monopólios, "Haja nervos e coração", onde se antecipa que
"a discussão mais emocional da revisão será a da Petrobras." E os funcionários que se cuidassem pois a
"estabilidade (está) ameaçada." Um programa demoradamente construído, e mais tarde, rigorosamente
cumprido.
A imprensa defende um programa - que não é só dela, claro -, anuncia a boa nova da revisão,
mas é quem, também, vai decretar, pouco meses mais tarde, que se está à vista de uma
Morte anunciada
Instalada às vésperas das
eleições, revisão constitucional confirma
previsões e não dá em nada. (Veja, 20/4/1994)
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ou de um
Deserto de idéias
Fim melancólico da revisão constitucional expõe
a inoperância e a incompetência do Legislativo.(IstoÉ, 8/6/1994)
e enfim que
Congresso Revisor
termina em fracasso. (O Estado de S. Paulo, 1/6/1994)

e além disso aponta
Os gazeteiros que
acabaram com a revisão (O Globo, 30/4/1994)
Com uma vasta cobertura da imprensa, com a tematização forte em torno da Previdência (com
acento na mudança nas aposentadorias e proposta de previdência mista), do funcionalismo
(especialmente supressão da estabilidade), do fim dos monopólios estatais, ênfase na privatização e na
necessidade de abertura ao capital estrangeiro, a revisão, ao terminar em fracasso, chamou a ira da
imprensa – e a ira, claro, irá ser descarregada sobre o Legislativo, que é uma das instituições mais
cobradas pelos meios de comunicação.
A imprensa, ao privilegiar a crítica ao Legislativo – afinal, isso significa uma escolha, uma
prioridade - fortalece um sentimento anti-político que reforça, de um lado, as eventuais saídas
autoritárias e, de outro, a possibilidade da assunção de políticos que se vendam como outsiders, como
não-políticos, como contrários à atividade política – e o caso de Collor é paradigmático. E ao reforçar a
desconfiança arraigada em relação à política e aos políticos, ela fortalece a descrença sobre a própria
representação partidária-parlamentar e sobre a própria democracia.
Neste caso, da revisão constitucional, o discurso da imprensa foi particularmente ácido. Os
parlamentares, além de definidos como corruptos, de viverem amparados em mordomias, foram também
considerados como "preguiçosos e incompetentes" (IstoÉ, 8/6/1994), protagonistas, como diz a mesma
matéria, da "mais deprimente novela (do) Legislativo brasileiro, a revisão constitucional" – o texto
hiperbólico naturalmente desconhece, ou ignora, o fato, por exemplo, de o Congresso brasileiro ter
convalidado, e aí sim, cometido um crime deprimente contra as instituições democráticas, o golpe de
1964.
O saldo da revisão constitucional, que se iniciou em outubro de 1993 e terminou em junho de
1994, resumiu-se a seis emendas aprovadas. A emenda de número 1, de março de 1994, estabelecia o
Fundo Social de Emergência, que, ao reter 20% dos impostos arrecadados pelo governo federal para
"programas emergenciais", deu muito mais flexibilidade ao governo na utilização dos recursos
orçamentários, particularmente ao então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. A segunda
emenda estabelecia que, além de ministros, o Congresso Nacional poderia também convocar diretores e
presidentes de órgãos públicos para prestar esclarecimentos sobre a administração federal.
A terceira emenda permitia a dupla nacionalidade para brasileiros que morassem no exterior e
facilitava a conquista da cidadania brasileira para estrangeiros que vivessem no Brasil. A quarta
permitia que uma lei complementar estabelecesse a inelegibilidade para políticos envolvidos em
corrupção. A quinta reduzia o mandato presidencial de cinco para quatro anos e a última, sexta emenda,
estabelecia que os parlamentares que estivessem sendo processados não poderiam mais renunciar ao
mandato para evitar punições. A emenda previa que as eventuais renúncias não suspenderiam os
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processos por falta de decoro. À exceção da primeira, as demais foram aprovadas no dia 7 de junho de
1994. Antes, duas outras emendas: uma, que promovia pequenas alterações na área administrativa e na
área de tributos e outra relativa à lei eleitoral. A rigor, a Constituição resistia praticamente intacta, perto
do seu sexto aniversário.
Várias causas contribuíram para que a revisão constitucional não andasse como pretendiam o
governo e a imprensa. Entre elas a CPI do Orçamento, que colocou em causa o próprio Legislativo, e a
realização das eleições presidenciais. E não houve, de parte do governo e das forças políticas que o
sustentavam, uma determinação clara de levar a revisão adiante.
O Plano Real, um pacote econômico lançado pelo governo Itamar Franco em 1994, e que tinha
Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda, na direção executiva, era a base para a
possibilidade da eleição do sucessor do presidente da República, e a prioridade terminou sendo a
eleição. Esta é uma conjuntura em que já se pode assinalar a aproximação do PSDB e do PFL, e não
uma aproximação circunstancial, episódica, mas substancial, em que sobretudo o primeiro se aproximou
do segundo, já que afastando-se velozmente de quaisquer idéias sociais-democratas, e isso tomando-se
como referência o ideário social-democrata europeu, aquele que deu base à edificação do Estado de
Bem-Estar, especialmente o que se desenvolveu no imediato pós-Segunda Guerra, que pretendia
assegurar ao sistema capitalista um crescimento equilibrado e às massas uma sempre maior
redistribuição da renda assim. As idéias neoliberais, assumidas pelo PSDB, estão muito distantes da
social-democracia.
O período Collor e o de Itamar Franco, particularmente o da revisão constitucional, foram
essenciais, se observado o discurso da imprensa, para o fortalecimento de novas fontes oraculares, entre
elas o então deputado federal pelo PSDB, José Serra, e o próprio Fernando Henrique Cardoso, que vão
se transformando em fontes obrigatórias da imprensa – e isso significa a abertura de espaços para a
apresentação das idéias que defendem. No caso de Fernando Henrique Cardoso, isso será facilitado pelo
fato de ele se tornar ministro da Fazenda de Itamar Franco. E tais períodos foram uma espécie de antesala daquele que está por vir: o de Fernando Henrique Cardoso.
Mesmo nos momentos de crise, como o do final do governo Collor, início do de Itamar Franco,
havia o cuidado de criar um clima favorável às mudanças neoliberais, e a fonte escolhida para isso era
Fernando Henrique Cardoso, naquele instante o ministro das Relações Exteriores de Franco. Era ele
que, participando de um seminário em Washington, no dia 14 de dezembro de 1992, tomava o cuidado
de dizer que, apesar do momento confuso que o país estava vivendo (acabava de sair do impeachment
de um presidente da República), "as forças favoráveis às reformas econômicas estão bastante
estabelecidas" e que havia a necessidade de "recuperar as condições do Estado funcionar". Na mesma
matéria, Fernando Henrique Cardoso acrescentava que
"há hoje uma convergência a respeito da política econômica e está fora de questão se vamos
privatizar, porque o Estado não pode mais arcar com as suas centenas de estatais". (O Estado
de S. Paulo, 20/1211992)
Foram períodos férteis também para o desenvolvimento de um eficiente trabalho fartamente
acolhido pelos meios de comunicação – das empresas e credores estrangeiros no Brasil, que definiram o
que pretendiam ver mudado na Constituição. Isso pode ser observado em matérias como
Multinacionais definem plano de ação:
Elas querem eliminação de restrições e revisão do
monopólio estatal e da reserva de mercado (O Estado de S. Paulo, 4/6/1993),
Capital estrangeiro pede o fim da discriminação (Folha de S. Paulo, 5/7/1993)
Credor estrangeiro aposta na
revisão constitucional (Jornal do Brasil, 15/7/1993),
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Capital estrangeiro será bem recebido (Folha de S. Paulo), 10/10/1993),
e
Capital alemão quer mudar 15 artigos da Constituição:
empresários pedem quebra de todos os monopólio (Folha de S. Paulo, 13/10/1993),
Períodos em que José Serra já sentenciava quais eram os excessos constitucionais: os
monopólios estatais sobre petróleo e telecomunicações e a proibição de que empresas estrangeiras
explorassem o subsolo, além das questões que envolviam o funcionalismo e aposentadorias, entre outras
(Folha de S. Paulo, 21/9/1993). Antes mesmo que a Constituição fosse promulgada, embora ele
aparentemente a defendesse dos ataques dos conservadores, Serra defendia a necessidade de "articular
um entendimento político que permita a realização de profundas reformas na máquina do Estado e na
economia". Trata-se, dizia ele, “de procurar algo tão profundo quanto as reformas feitas pelo governo
Castello Branco". (Veja, 10/8/1988).
Períodos para criar expectativas favoráveis, como as desenhadas pela matéria
Boa safra de leilões: O governo promete
deslanchar o programa de privatizações e arrecadar
pelo menos 5 bilhões de
dólares no ano que vem (Veja, 28/12/1994),
onde se dirá, logo no lead, que
"A praça pode esperar, a partir do ano que vem, um bom movimento no campo das
privatizações, ou seja, o presidente eleito Fernando Henrique Cardoso pode arrecadar em
um ano metade, ou mais, de tudo o que o programa de privatização rendeu desde 1991".
A mesma matéria diz que podem ocorrer surpresas muito agradáveis nesse campo, pois
“...A equipe econômica definiu como uma de suas prioridades para a reforma
constitucional a modificação do capítulo da Ordem Econômica da Constituição que
dificulta a atividade de mineração a empresas estrangeiras. O objetivo é facilitar a
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. A Vale é a melhor estatal da carteira do
governo".
A matéria de Veja anuncia, ainda, a expectativa da aprovação da lei de concessão de serviços
públicos, no Senado naquele momento, que autoriza empresas privadas assumirem tarefas até então
reservadas às estatais, "como os serviços de geração de energia elétrica e os de telecomunicações". E,
como justificaria Veja, neste caso, se o governo não ganha, ao menos "poupa os investimentos que teria
de fazer". Ou seja, vai sendo construído recorrentemente o discurso que justifica a política neoliberal.
Períodos em que o PFL pôde reiterar, como o fará muitas vezes em outras ocasiões, que devem
ser extintos todos os monopólios. (O Globo, 21/8/1993). Períodos em que se celebrava o novo
"liberalismo social" de Salinas de Gortari, como pode ser observado no artigo de Aspásia Camargo, "A
polêmica do liberalismo social". (Folha de S. Paulo, 17/4/1992). Foi nesse tempo que Fernando
Henrique Cardoso fez propostas de novos tributos, inclusive a de cobrar mais de quem estudasse em
universidades federais. (Folha de S. Paulo, 15/12/1993). Quando ele, Fernando Henrique Cardoso, vai
aparecer como o principal defensor do fim dos monopólios estatais (“Ministro defende fim dos
monopólios estatais". Folha de S. Paulo, 8/12/1993) e como o principal articulador político do governo
Itamar Franco ("FH articula maioria pelas reformas", O Globo, 6/11/1994).
Da revisão às "reformas" foi um passo. Agora, trata-se de fazer as reformas da Constituição. O
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espaço de Fernando Henrique Cardoso nos meios de comunicação cresce acentuadamente. Mesmo antes
do Plano Real, sua consagração, a imprensa o situa positivamente, definido, por exemplo como o
"Caçador de sonegadores", como o ministro que declara guerra ao jeitinho brasileiro de fraudar o
Fisco." (IstoÉ, 23/6/1993).
O fracasso da revisão foi, assim, um meio-fracasso. Do período Collor a Itamar, com ênfase na
época da revisão constitucional, fortaleceu-se uma agenda reformista sólida, voltada para modificações
na Carta elaborada em 1988.
O ritmo acelerado das modificações da Constituição sob Fernando Henrique Cardoso
Antes que se reflita especificamente, e em detalhe, sobre o primeiro governo de Fernando
Henrique Cardoso, é o caso de se pensar qual o "mapa cultural" que se desenhou nos últimos anos no
Brasil e particularmente durante a revisão constitucional, pelo que se pode depreender da leitura do
discurso jornalístico. Já há, em várias matérias, não só o reconhecimento, porque óbvio, do fim do
socialismo real, como a utilização deste fato como reforço de argumento à ideologia neoliberal e para a
desqualificação das posições contrárias a ela.
É o fim da experiência dos países socialistas do Leste Europeu e mais tarde o desmoronamento
da URSS que baliza o discurso jornalístico desqualificador dos defensores do papel do Estado – não só
o papel do Estado na economia, mas a permanente crítica à presença do Estado em tudo.
Como não há uma contraposição ao capitalismo, agora em sua fase neoliberal, há uma aceitação
tácita também da idéia de "fim da história". Mesmo os países socialistas que sobreviveram – como o
caso de Cuba – são caracterizados como regimes em busca senão do capitalismo ao menos de políticas
privatistas, forma encontrada para criticar e desqualificar, no Brasil, aqueles que se opõem às
privatizações. A privatização é, assim, desideologizada ou, ao menos, essa é a pretensão.
Nesse "fim da história" aceita-se não só a vitória incontestável do capitalismo, como dá-se como
certo também que está acabada a experiência do Estado de Bem-Estar, e que se iniciou a era do
Estado-Mínimo, com privilégios quase absolutos para o mercado.
Há um óbvio enfraquecimento, além da idéia de Estado, de conceitos como soberania e
nacionalismo. O sindicalismo vai sendo caracterizado como cada vez mais incorporando-se à lógica do
capital – e o argumento se fortalece com o chamado sindicalismo de resultados e com a desmobilização
sindical causada pelas modificações profundas nas relações de trabalho e com o próprio desemprego. A
esquerda vai sendo progressivamente identificada com o atraso, com o contra-reformismo. Os sindicatos
mais organizados são rotulados com facilidade de corporativistas, tomando-se isso uma desqualificação
que não reclama qualquer comprovação.
Na relação entre privatização e sindicalismo, destaque especial para a Folha de S. Paulo, um dos
fóruns privilegiados na difusão da idéia de que a privatização era essencial para o desenvolvimento do
país. O jornal promove uma autêntica campanha a favor da privatização, pois usa, neste caso, apenas
atributos positivos, e quanto trata dos que são contra, apenas negativos. Sem privatização não há solução
- é a tese da Folha de S. Paulo. Os argumentos em favor dessa tese foram repetidos à larga durante
vários anos, particularmente após o início dos anos 90, o que torna o jornal tributário do discurso oficial,
repetindo-o de forma quase integral.
No caso da Folha, não se negue coerência: ela não só cobre os acontecimentos relativos ao que
ela chama reforma do Estado – aí envolvidos não só o seu específico olhar sobre o sindicalismo como a
privatização e o conjunto das reformas em curso – com a sua visão privatizante como também defende
tal visão em editoriais, sempre insistindo que "é hora de vender, bem e sem mais delongas" (editorial
"Mais perto de privatizar", 10/2/1997), "(é hora de) apressar a privatização ou liquidação nos casos em
que for necessário'' (“Inquebráveis sugadores", sobre o sistema financeiro estatal brasileiro, 23/2/1997)
ou apostando que "o ano de 1997 pode ficar na história como o período em que, com a privatização, a
economia brasileira encontrou sua âncora real" (“O desafio da privatização”, 6/1/1997)
Esse "mapa cultural" da imprensa é acompanhado por um mal-estar dela diante dos resultados
concretos obtidos nos últimos anos. Com Sarney, já se disse, ela não chegou a se identificar em
profundidade. Envolve-se profundamente com o presidente Fernando Collor de Mello, mas é obrigada a
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deixá-lo a meio caminho, mesmo lamentando porque sabendo que ele tinha o "melhor programa" para o
país. Ela não simpatiza com Itamar Franco, e demonstra isso ao longo do pequeno período em que ele
esteve à frente da presidência da República, mas dá todo o apoio possível ao ministro da Fazenda,
Fernando Henrique Cardoso. A revisão constitucional, que podia dar seqüência às reformas que ele
pretendia para o Brasil, não vai à frente.
‘A Constituição, que a imprensa sempre caracterizou como retrógrada, especialmente na parte
econômica e no que se refere à Previdência e aos direitos do funcionalismo, ficou praticamente como
estava. Durante tanto tempo, como se viu, os meios de comunicação fixaram a idéia de que era preciso
mudar a Carta de 1988, e com urgência, sob pena de o Brasil ser levado ao caos. E isso não aconteceu, e
por culpa do Parlamento, o que lhe permitiu exercitar um de seus mais costumeiros hábitos, que é o de
criticar duramente o Legislativo. Agora, novamente, no ano de 1994, ela iria defrontar-se com eleições
para presidente da República, e não iria ter dúvidas sobre ter ou não ter candidato. Empenhou-se na
eleição de Fernando Henrique Cardoso, contra Lula, pela segunda vez (a primeira fora com o Collor), e
o fará uma terceira. Na eleição de 1994, a cobertura foi de tal forma a favor de Fernando Henrique
Cardoso que acabou assumindo quase um caráter publicitário, o autêntico jornalismo de campanha.
Todo esse quadro antecipa uma agenda reformista em relação à Constituição de 1988, já dada
como envelhecida precocemente. Tal agenda pretende a redefinição do papel do Estado, o
fortalecimento do mercado, que deve assumir atividades antes exercidas pelo Estado, e tal agenda terá
vigência e desdobramentos durante todo o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. E será
nesse período que a Constituição sofrerá suas primeiras e mais profundas modificações.
A insistente, disciplinada reiteração temática em torno da necessidade das reformas - com o
conteúdo a que já se referiu - certamente construiu a opinião pública que se pretendia. O primeiro
governo Fernando Henrique nascerá sob uma opinião pública favorável não só pela sua eleição – ela
mesma resultado, também, de um sistemático trabalho dos media - como também porque beneficiado
pelo conjunto de uma cobertura jornalística que girou em torno do programa político que ele apresentou
e que era, na verdade, a continuidade das diretrizes definidas por Collor, no início da década, e também
parte do ideário da própria imprensa. Foi construída uma opinião pública favorável ao presidente e às
propostas que ele vinha apresentando – mesmo que algumas das reformas ainda não tivessem sido
realizadas, o clima a favor delas já estava criado.
A revista Veja (22/2/1995) não só informa que as pesquisas de opinião têm indicado que o
eleitorado brasileiro "responde de maneira favorável aos pontos específicos da reforma constitucional" –
que o governo se propunha a fazer imediatamente, reconhecido o fracasso da revisão –, como noticiava,
nesse número, a existência de uma pesquisa , com deputados e senadores, feita com exclusividade para
ela pelo Instituto Vox Populi, onde se revelava "que deputados e senadores aprovam as reformas do
governo que põem fim aos monopólios e mudam a Previdência." Tal pesquisa mostra que sete em cada
dez parlamentares "são favoráveis às mudanças porque entendem que a atual Constituição se tornou um
obstáculo ao crescimento do país".
“...A maioria deles quer o fim dos monopólios estatais nas áreas de petróleo,
telecomunicações, transporte e energia. Também quer acabar com as reservas de
mercado que dificultam a entrada de capital estrangeiro. Mesmo propostas de maior
impacto, como a reforma na Previdência, têm grandes chances de passar pelo
Congresso".
A pesquisa, feita com exclusividade para a própria revista, como já se acentuou, e portanto,
construída de acordo com a agenda que ela estabeleceu e com as perguntas que daí decorreriam, é
divulgada no mesmo momento em que o presidente Fernando Henrique Cardoso manda ao Congresso
Nacional as suas cinco primeiras propostas de modificação da Constituição, exatamente aquelas que
mexeriam substancialmente com o capítulo da Ordem Econômica.
Aprovadas, como foram, essas propostas derrubariam o monopólio estatal de petróleo, de
energia elétrica e telecomunicações, permitindo que empresas privadas passassem a investir nesses
setores, abririam as portas para a entrada de empresas estrangeiras na exploração de minérios e no
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transporte de mercadorias e passageiros entre os portos brasileiros e mudaria a definição de empresa
brasileira, estabelecendo um tratamento igual entre as empresas nacionais e as estrangeiras.
Em síntese, se atenderia algumas das demandas básicas do programa neoliberal: eliminação dos
monopólios, abertura comercial ampla, facilidades para o capital estrangeiro. Este seria o primeiro
combate do governo Fernando Henrique, e o mais importante naquele momento, pois ia aos pontos que
mais incomodaram as classes dominantes brasileiras e internacionais quando da promulgação da Carta
de 1988. E não seria o que enfrentaria mais dificuldades, exatamente porque havia uma opinião pública
favorável. Importante ressaltar, mesmo redundantemente, que essa opinião pública foi construída ao
longo de todo o período analisado, o que quer dizer que, independentemente de variados outros aspectos
que interferem na formação de tal opinião pública, o jornalismo de campanha obteve resultados
satisfatórios.
Diga-se, no entanto que, a rigor, as modificações, por mais importantes que fossem, e eram, não
mexiam imediatamente com a vida da maioria dos brasileiros, e, por isso, não eram mudanças tendentes
a provocar maiores abalos na opinião pública, mas tal observação vale para essa específica opinião
pública, desatenta para as conseqüências estruturais e de longo prazo que aquelas modificações na
Constituição apresentariam. Além desse apoio genérico e difuso, o novo presidente contava com um
Congresso pronto a atender às demandas que ele apresentasse, tanto porque a maioria efetivamente
apoiava o novo governo e seu programa, como, também, porque, estando o governo no início do
mandato, ainda se respirava o clima de vitória e de força política proveniente das urnas.
A pesquisa entre os parlamentares indicava uma situação amplamente favorável ao governo e às
reformas propostas por ele. Tanto assim que 94% dos parlamentares defendiam ser necessário mudar a
Constituição, 72% acreditavam-na um obstáculo ao crescimento do país, 58% queriam o fim do
monopólio do petróleo, 72% o das telecomunicações e 74% pretendiam o fim do monopólio da energia.
Na Previdência, 69% defendiam a mudança nas regras da aposentadoria, 87% advogavam um teto para
aposentadoria e a existência de um sistema complementar privado – lembrando-se sempre que pesquisa
tem perguntas, e que perguntas, por si sós, às vezes induzem respostas, como esta, por exemplo: "O
sistema público deve ter um teto de aposentadoria e pensão complementado por um sistema privado?",
que foi a pergunta feita de fato, quanto a esse aspecto específico da Previdência. À pergunta "é preciso
acabar com a estabilidade no emprego para os funcionários públicos?", 51% responderam
afirmativamente. O fato é que, na opinião de Veja, "poucas vezes houve tanta sintonia entre o
Executivo, o Legislativo e a opinião pública". Agora, conclui a revista, até o Congresso, que antes era
uma incógnita, também quer alterar a Constituição.
Neste caso, é importante esclarecer duas coisas. Primeiro, que há tentativas, e permanentes, de
manipulação da opinião pública. Segundo, que tais tentativas nem sempre são bem-sucedidas, e neste
caso quer dizer que houve reações diferentes daquelas que se imaginava obter. Pouco mais de três anos
depois, uma outra pesquisa, do mesmo Instituto Vox Populi, feita desta vez a pedido da Confederação
Nacional do Transporte, indicava, por exemplo, que a maioria dos brasileiros considerava "o setor
público como mola propulsora do desenvolvimento econômico" e que os serviços públicos – objetos de
programas de privatização então em curso – eram mais eficientes "quando explorados pelos governos
estaduais".
Tal pesquisa, noticiada pela Gazeta Mercantil (7/5/1998), indicava que há idas e vindas na
chamada opinião pública, e que, portanto, o esforço manipulativo nem sempre é vitorioso. E que havia,
ainda, a presença da ideologia nacional-desenvolvimentista na população, ideologia que reforçou muito,
como se viu, a presença do Estado como propulsor do desenvolvimento e como fornecedor de bons
serviços públicos.
A imprensa não modifica o seu tom, e nem deixa de fazer a insistente reiteração quanto às
reformas. Estas, as reformas constitucionais, ganham nos meios impressos uma significação ampla e de
modo geral é possível dizer que o governo Fernando Henrique Cardoso tem o privilégio de ter relações
de reciprocidade com os media, e estes, e aqui tratando de veículos impressos, defendem um
pensamento único, fundado na defesa do neoliberalismo. A tese básica é que "a sociedade está exigindo
grandes reformas" (O Globo, 1/2/1995), e por isso, elas têm de ser feitas. De qualquer maneira.
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As mudanças na Ordem Econômica
A batalha do capítulo da Ordem Econômica da Constituição não foi muito grande. Enão o foi
graças à intensidade do trabalho jornalístico anterior, que já havia construído a idéia do quanto aquela
parte da Carta de 1988 criava dificuldades ao desenvolvimento do país. Ainda assim, como reforço,
voltava-se a uma das fontes oraculares, agora Roberto Campos, então deputado federal (PPR-RJ), que,
em longa entrevista à revista IstoÉ (4/1/1995), depois de elogiar o Chile, o México e o Peru pelas
conversões realizadas à economia de mercado, balizados agora, como ele diz, pela ortodoxia neoliberal,
defende que é necessário alterar a Constituição.
E dá a receita para as modificações na Ordem Econômica: extinção dos monopólios e abertura
da economia (exatamente o que será feito em primeiro lugar pelo governo Fernando Henrique Cardoso).
Na área social, ele defende a reforma da Previdência e a reforma administrativa. E por fim ele diz ser
necessária a reforma fiscal. Um programa que o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso
obedeceu rigorosamente. À pergunta "que recomendação o senhor dá para o governo Fernando
Henrique nos seus primeiros passos", Campos respondeu: "Privatizar, privatizar, privatizar, privatizar."
E, para completar, propõe que o BNDES "deve ser o banco da privatização", recomendação que também
será seguida com rigor pelo novo governo.
É nesse mesmo contexto que se encaixa a entrevista dada pelo então ministro das Comunicações,
Sérgio Motta, que diz, também a IstoÉ (22/5/1995) que acontecendo "a. flexibilização" dos monopólios
das telecomunicações, o país estará "à beira de um surto brutal de progresso, de um novo patamar de
desenvolvimento, com geração de empregos".Trata-se de criar um cenário otimista, de mostrar o quanto
a reforma constitucional, o fim dos monopólios em particular, vai trazer de progresso para o país, tanto
progresso que "talvez não tenhamos nem condições de vislumbrar o que nos espera no futuro", como diz
Sérgio Motta, na matéria de IstoÉ. A consolidação desse cenário positivo depende do desempenho das
estatais privatizadas, já antes bastante celebradas pelos media impressos. A privatização da Açominas,
significou tanto, nesse esforço de consolidação de tal cenário, que
O aço
virou ouro (IstoÉ),( 17/5/1995)
Na abertura da matéria, já se afirma que livre da intervenção estatal desde setembro de 1993, "a
indústria do aço faz fortunas" e que transformou-se, pelo fato de sair da condição estatal, num "negócio
que vale ouro". É o efeito-demonstração positivo, que deve servir de guia para a compreensão de que o
fim dos monopólios estatais, como está proposta pelo governo naquele momento no Congresso
Nacional, vai representar a nova era de progresso e desenvolvimento a que se referiu Sérgio Motta e
Roberto Campos. O jornal Gazeta Mercantil (5/1/1995) vai difundir a idéia de que o governo agora vai
dar
Maior peso político para a privatização
A matéria baseia-se em algumas idéias em discussão na área econômica do governo mantém-se
– uma fonte genérica, e em off, que é uma excelente maneira não só de o repórter obter informações
como de as fontes "plantarem" o que lhes interessa – indicando que o governo quer engajar na
privatização, além dos ministérios mais relevantes, a própria Presidência. "Naturalmente, o peso político
de uma decisão tomada por um colegiado de ministros junto com a Presidência seria muito maior". E a
área econômica quer também "convencer" - este o verbo utilizado - o presidente a anunciar, "a curto
prazo", a decisão de vender a Companhia Vale do Rio Doce, e neste caso, como em vários outros, o
objetivo tem uma natureza simbólica, para além do financeiro propriamente dito, conforme revelado
pela matéria: trata-se de mostrar ao mercado mundial e brasileiro, e certamente mais ao mercado
internacional, que a administração Fernando Henrique Cardoso está falando sério quando se trata de
privatização.
Privatizar, para o governo Fernando Henrique Cardoso, foi sempre uma maneira de estabelecer
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uma moeda simbólica com o mercado internacional, uma forma de dizer que o país estava na direção
certa. Afinal, direção certa, para o mercado, significa, nessa conjuntura do capitalismo mundial, o
afastamento crescente do Estado das atividades econômicas. Não só na área da privatização, mas
também na da Previdência ou na da Administração, o governo Fernando Henrique Cardoso procura
incessantemente convencer os organismos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, além dos
países capitalistas centrais, de que está fazendo as reformas por eles pretendidas - é uma "moeda"
acionada freqüentemente.
Basta lembrar, neste caso, abertura de matéria de O Estado de S. Paulo (27/4/1998), quando o
jornal diz que o presidente da República vai defender "a necessidade de aprovação da reforma da
Previdência e dar o sinal ao mercado e ao exterior de que o projeto de modernização do país continua".
Ou outra, do Jornal do Brasil (16/9/1998), onde se diz que o governo vai desencadear uma ofensiva
para aprovar a reforma tributária (que não foi aprovada em 98) e a da Previdência como "uma forma de
sinalizar para o mercado financeiro mundial que o Brasil tem rumo e condições para enfrentar os efeitos
da crise".
A Gazeta Mercantil de 5/1/1995 discutia as restrições existentes na Constituição quanto à
participação de empresas estrangeiras no caso de privatização da Vale do Rio Doce – havia ressalvas
para participação externa na área de mineração – e também as dificuldades constitucionais quanto à
participação da área privada nas áreas de petróleo e telecomunicações. Isso, no entanto, se pretendia ver
resolvido com as mudanças na Constituição. Já em maio de 1995, o governo decidiu dar a partida no
processo de privatização da Vale do Rio Doce, conforme a mesma Gazeta Mercantil (18/5/1995),
determinando que o BNDES contratasse duas consultorias para avaliação econômica financeira e
preparação da modelagem da venda. A resposta ao mercado foi rápida, como queria a área econômica
do governo. O então ministro do Planejamento, José Serra, reiterará que a
Privatização ajudará a reduzir dívida pública ("Jornal do Brasil", 20/5/1995)
e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, continuava com sua estratégia de pressão a favor das reformas, e
contava com a imprensa para tanto. "As reformas constitucionais são o calcanhar de Aquiles do
programa de estabilização", insistia. (“Malan alerta para rombo do Tesouro", Jornal do Brasil,
27/1/1995). O governo sabia o que devia atacar em primeiro lugar: o capítulo da Ordem Econômica,
como diz matéria do Jornal do Brasil (3/1/1995).
Em julho de 1995, o Plano Real comemorava um ano, e com a aparência – e a sustentação
midiática – de que estava muito bem. Tão bem que nesse primeiro ano de aniversário, a revista IstoÉ
(5/7/1995) dizia que, com algumas mudanças de rota do real, especialmente a desindexação de preços,
salários e contratos, o governo "inaugurava uma nova era econômica", começando "de forma gradual e
em vários flancos, a apagar a memória inflacionária, eliminando mecanismos indexadores". Havia,
assim, um clima bastante satisfatório para o governo. Num só dia, 15 de agosto de 1995, o Congresso
Nacional promulgava as emendas constitucionais número 5, 6,7 e 8, num processo relativamente rápido
– as emendas começaram a tramitar em fevereiro daquele ano.
A emenda número 5 abria às empresas privadas o direito de exploração do gás canalizado, antes
só permitido às empresas estatais. O governo, na mensagem que enviou ao Congresso Nacional
justificando a proposta, dirá que a exclusividade dada à empresa estatal para a produção e distribuição
de gás canalizado conferia reserva de mercado para empresas estatais estaduais, "regime não mais
consentâneo com o processo de abertura e a necessidade de redução de preços e melhoria da qualidade
de bens e serviços da economia" e que isso permitirá "investimento privado e maior concorrência no
setor". (Diário do Congresso Nacional, 15/3/1995)
A número 6 eliminava as restrições às empresas estrangeiras no que se referisse à pesquisa e à
lavra de recursos minerais e ao aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, igualando-as às
empresas nacionais. E, através dela ainda, eliminava quaisquer diferenças entre as empresas nacionais e
estrangeiras, ao eliminar o artigo 171, que admitia, por exemplo, que, em relação à empresa brasileira de
capital nacional, se poderia conceder "proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver
atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do
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país" ou que o poder público daria a ela um tratamento preferencial.
Na Mensagem enviada ao Congresso, o governo dirá que "a discriminação ao capital estrangeiro
perdeu sentido no contexto de eliminação das reservas de mercado, maior interrelação entre as
economias e necessidades de atrair capitais estrangeiros para complementar a poupança interna”. No
caso das mineradoras, depois de eliminado o obstáculo da distinção entre empresa nacional e
estrangeira, pretende-se "viabilizar a atração de investimentos estrangeiros para o setor de mineração e
energia elétrica". (Diário do Congresso Nacional, 15/3/1995)
A número 7 abria a navegação de cabotagem também às empresas estrangeiras. E a de número 8
estabelecia que, dali em diante, as empresas privadas podiam explorar os serviços de telecomunicações.
Sobretudo as emendas de número 6 e 8 constituíam-se em elementos essenciais do processo de
privatização e faziam parte, também, do jogo simbólico que o governo estabelecia com o mercado e
com os países centrais e organismos internacionais do mundo capitalista que cobravam implícita ou
explicitamente sinais convincentes do governo de que as promessas de privatização eram para valer e
que não haveria restrições à participação do capital estrangeiro.
Um dos maiores negócios do mundo naquele momento – uma das maiores promessas de negócio
ao menos – era o das telecomunicações no Brasil, e com a emenda número 8 o governo brasileiro dizia
ao mundo que o capital externo podia vir participar do jogo. O caminho estava livre. O argumento
governamental, na Mensagem enviada ao Congresso justificando a emenda, será o de que o Estado está
exaurido em sua capacidade de financiamento, "principalmente diante das novas tecnologias e da
crescente demanda de serviços por ela gerada". Neste contexto - dado como certo, inelutável -,
"impõe-se" – observe-se que não se admite discussão – "a abertura de espaço para a parceria com a
iniciativa privada, o que só poderá ser feito com a eliminação da exigência constitucional do controle
estatal para a exploração dos serviços telefônicos, telegráficos e de comunicações de dados e demais
serviços de telecomunicações". (Diário do Congresso Nacional, 15/03/1995).
O governo, na Mensagem, estabelece um contraponto com os adversários da medida –
denominado aqui genericamente de discurso corporativista, o que por si só pretende ser desqualificador
– dizendo que "em direção oposta ao discurso corporativista, o modelo sugerido tem por objetivo
atender às demandas da sociedade, gerar bem-estar e colaborar com o programa de justiça social do
governo". Acrescenta que a emenda constitucional "repete o caminho seguido pelos países
desenvolvidos, como Itália, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, e por outros em fase de
desenvolvimento, como a China, o Chile e a Argentina". (Diário do Congresso Nacional, 15/3/1995).
Em menos de oito meses de gestão, Fernando Henrique Cardoso já dissera a que veio: eliminar os
obstáculos que a Constituição apresentasse ao livre curso do capital estrangeiro no Brasil, tal e qual era
defendido pelo Consenso de Washington.
A avaliação de que a área de telecomunicações constituía-se, naquele momento, num dos
maiores negócios do mundo, provinha de uma das poucas publicações, senão a única da imprensa
brasileira, que caminhava numa linha diversa à da maioria, crítica, portanto, do governo Fernando
Henrique Cardoso, a revista CartaCapital, dirigida pelos jornalistas Mino Carta e Bob Fernandes.
Avaliava-se que até o ano 2000 haveria um total de mais de R$74 bilhões - que àquele momento podiam
ser lidos como aproximadamente US$74 bilhões de investimento no setor de telecomunicações. "É
possível dizer que hoje, no mundo todo, poucos mercados têm tamanho potencial de atração e lucros",
dizia a matéria de Bob Fernandes, da CartaCapital de 30/10/1996 referindo-se à área de telefonia,
satélites, ondas e microondas, televisão, radiodifusão e concessões no Brasil. Sérgio Motta, ministro das
Comunicações, era chamado, na primeira página, de
Serjão, o
dono do céu.
A análise extensa e rigorosa de "CartaCapital" já havia sido antecipada por IstoÉ (6/12/1995),
que falava em investimentos de R$75 bilhões, R$1 bilhão a mais do que o informado por CartaCapital.
Três decretos, dois projetos de lei e uma portaria, informava a revista secundavam a mudança
constitucional de agosto de 1995, definindo as novas regras para concessões de rádio e tevê, delimitando
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em 49% o limite máximo da participação de empresas estrangeiras na área de telecomunicações e
abrindo a possibilidade de qualquer empresa lançar satélites privados de comunicação. O título da
matéria de IstoÉ, sob a vinheta "Privatização", era sintomaticamente
Toque de Midas
Sérgio Motta anuncia
pacote que vai atrair
R$75 bi para as telecomunicações.
O discurso grandiloqüente – destinado certamente a atrair compradores e a sinalizar para o
mercado internacional o quanto o Brasil estava no caminho certo – foi crescendo de intensidade,
inclusive crescendo os valores previstos quanto à privatização na área de telecomunicações. A Folha de
S. Paulo (21/3/1997) informava, por exemplo, que o Ministério das Comunicações, havia revisto suas
projeções de investimentos para até 2003, que chegariam, com os novos cálculos, a R$83,5 bilhões. Daí,
ser compreensível que o próprio ministro das Comunicações, Sérgio Motta, diga, ao se referir à
privatização da Telebrás, que o governo brasileiro estava vendendo
"as... minas do Rei Salomão”. (Folha de S. Paulo, 3/10/1997)
Veja (6/12/1995) vai celebrar o anúncio de investimentos feito pelo ministro Sérgio Motta com a
matéria "O telefone faz o mundo encolher", registrando a queda nas tarifas interurbanas e afirmando que
a revolução provocada por tal queda "só agora pode chegar ao Brasil" pois "a iniciativa privada (foi)
finalmente autorizada a ingressar num setor que era monopólio estatal até o começo do ano". O Brasil,
por conta do monopólio estatal, esteve afastado da impressionante transformação do mundo provocada
pela "banalização do telefone" e terá de "correr atrás do prejuízo, e bem rápido." Mais tarde, Veja
(9/4/1997) vai caracterizar a privatização brasileira no seu conjunto como um "leilão amazônico", ao
dizer que "no maior processo (de privatização) em curso no mundo, o Brasil vende 100 bilhões em
estatais". E o adjetivo amazônico tinha a ver com o fato de que ainda havia "cerca de cinqüenta estatais
no balcão de venda".
O monopólio do discurso e o fim do monopólio
Antes mesmo que terminasse a batalha dos céus e que o ministro desse o seu toque de Midas, o
governo iniciou duas outras batalhas simultâneas: as da reforma da Previdência e da reforma
administrativa. Provavelmente sabia o governo que elas implicariam num processo mais longo, sem
ignorar, também, que na imprensa – que sempre ecoou de maneira consistente o discurso oficial dos
diversos governos quanto a estes aspectos – o assunto estava tematizado há muito tempo.
Desde o início de seu governo, Fernando Henrique Cardoso procurou desenvolver um discurso
que o confundisse com o Brasil, e nunca teve qualquer dificuldade junto aos meios de comunicação para
reiterar essa semantização. Ele próprio passava a incorporar o Brasil. Insistia que as reformas, se
derrotadas, não implicariam em derrotas para ele, mas para o Brasil, e isso colocava os adversários – ou
pretendia colocá-los - em situação difícil porque, se aceita tal formulação, significava que eles estavam
trabalhando contra o país e não contra o presidente. E ele também era explícito no argumento de que as
reformas deveriam ser consideradas corno irreversíveis:
" ... Eu fico muitas vezes olhando análises: 'O presidente não vai conseguir isso, não vai
conseguir aquilo'. Vai, sim E não é o presidente, não. O Brasil vai se impor e vai fazer as
reformas necessárias", disse FHC, terminando a frase com um murro na mesa". (Folha de
S. Paulo, 11/2/1995).
O presidente insistirá, também, na linha de desqualificação dos argumentos de seus adversários,
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e particularmente dos que combatiam as reformas. Há, no interior de seu discurso, uma verdade
cristalina, absoluta, que não admite controvérsias, e por ser uma verdade com tal caráter, é assustador
que haja quem contra ela se levante.
"Custo a crer que medidas da reforma administrativa, que são óbvias, sejam objeto de
delongas. Custo a crer que medidas necessárias, na área da Previdência, sejam objeto de
demagogia. Se as reformas não forem feitas, o setor público acabará atravancando o
desenvolvimento do setor privado". (Jornal do Brasil, 10/11/1995)
Observe-se: as medidas que o presidente da República pretende para o Brasil, como a reforma
administrativa, por exemplo, são óbvias. Já não demandam qualquer explicação , não reclamam
nenhuma argumentação destinada a convencer os interlocutores. São não só óbvias mas também
necessárias, como a da Previdência, e se necessárias, imperiosas, e aí, indiscutíveis. E se tais reformas
não forem feitas, esse Estado que não se modifica irá prejudicar a empresa privada. Mas ele
desenvolverá ainda um discurso maniqueísta, onde falará da existência de dois caminhos - o do bem,
que é redentor, e o do mal, que será a volta ao passado.
" ... Nós temos dois caminhos. Um, sem reformas, é a volta ao passado que nós já
conhecemos: de instabilidade, de clientelismo, de corporações privilegiadas e de inflação
galopante. O outro, com as reformas, é a aposta no nosso futuro: na democracia, numa
moeda forte, no crescimento da renda e na sua distribuição e no fim dos privilégios."
("Veja", 15/5/1996)

Quando se faz referência ao discurso de Fernando Henrique Cardoso, pretende-se não apenas
tratar do discurso dele – que poderia estar impresso em qualquer texto oficial, por exemplo – mas de
como os meios de comunicação o difundem, de como o aproveitam, que partes são aproveitadas, que
recortes são feitos, como são editadas. O discurso presidencial, neste caso, não é simplesmente o
discurso presidencial, mas ele submetido à lógica e aos interesses dos media, lógica e interesses que,
aqui, se casam perfeitamente.
Como já reiterado, não há apenas o registro dos acontecimentos por parte dos meios de
comunicação. Há sempre escolhas do que editar, e mais do que isso, há sempre o privilégio das fontes
oficiais, quanto mais se se pensa no presidente da República, que tem sempre o privilégio diante dos
media. Ou seja, não se trata apenas de que o presidente desenvolve um discurso maniqueísta,
desqualificador dos adversários, que opõe os partidários do atraso (os que são contra as reformas) e os
adeptos do progresso e do Brasil de outro (os defensores das reformas), condenando os primeiros e
enaltecendo os segundos. Trata-se de que a imprensa absorve esse discurso, torna-o seu.
Simultaneamente às reformas da Previdência e administrativa, o governo apressava no
Congresso Nacional a emenda constitucional que acabaria com o monopólio estatal do petróleo – ou que
o flexibilizaria, que é como se semantizou essa operação. A emenda que propunha tal transformação,
mexendo com um dos símbolos mais caros do período nacional-desenvolvimentista, a Petrobras, foi
enviada ao Parlamento em fevereiro de 1995, conforme o registro feito pelo O Estado de S. Paulo
(16/2/1995), no título
Governo pede fim do
monopólio da Petrobras
O governo desenvolveu o argumento, cômodo para ele, de que tomou tal iniciativa cedendo a
pressões do PFL, como diz a matéria de O Estado de S. Paulo. Num primeiro momento, havia admitido
mandar uma emenda definindo apenas que a Petrobras podia se associar à iniciativa privada. Na
proposta efetivamente enviada, no entanto, permite-se, na prática que o capital privado concorra com a
Petrobras, "sem extinguir ou privatizar a empresa", como explica O Estado de S. Paulo (16/2/1995). E o
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caminho encontrado para contornar o confronto que o governo esperava com os setores nacionalistas do
Congresso – o "ovo de Colombo", conforme O Estado de S. Paulo (16/2/1995) – foi o de remeter para a
lei ordinária a regulamentação dos contratos.
O discurso do governo, face à natureza explosiva da quebra do monopólio, sempre fala, como na
Mensagem enviada ao Congresso relativa à emenda número 9, de 16/2/1995 (Diário do Congresso
Nacional, 15/3/1995), em "flexibilizar o monopólio do petróleo", acrescentando que "tal flexibilização
permitirá a atração de capitais privados para determinadas atividades em que se requer a expansão dos
investimentos em volume insuscetível de financiamento exclusivo por parte da Petrobras".
A Folha de S. Paulo (23/8/1995), logo após a aprovação das quatro últimas emendas que
haviam mexido com a Ordem Econômica, noticiava que
Comissão aprova fim do monopólio
Não custa insistir, nesse processo de semantização, que monopólio tem, neste momento, uma
conotação negativa, e o título por si só, portanto, já indica a atitude positiva da comissão. Lembre-se a
insistência, nos dois títulos acima, o do O Estado de S. Paulo e o da Folha de S. Paulo , na utilização do
termo monopólio. A negatividade de monopólio é sempre associada ao estatal, já que dá-se como
pressuposto que na atividade privada há concorrência, ignorando-se inteiramente o fato de que a história
do capitalismo neste século é a história dos monopólios, nunca da livre concorrência, sepultada, na
verdade, desde o fim do século XIX, quando já se pode começar a falar em imperialismo.
A aprovação em segundo turno, na Câmara Federal, da emenda número 9, que promovia a
quebra do monopólio estatal do petróleo, aconteceu em junho de 1995 – ela ainda deveria passar pelo
Senado – foi registrada pela revista Veja (14/6/1995) com um indisfarçável tom de comemoração:
Era uma vez o monopólio da Petrobras
O governo ganha fácil e
abre caminho para mudar a produção
do petróleo no Brasil
Luís Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola, no corpo da matéria, são chamados de caciques do
monopólio, a deputada Maria da Conceição Tavares (PT-RJ) é ridicularizada por ter-se vestido de viúva
e o deputado Roberto Campos aparece com destaque segurando um dinossauro de plástico pelo rabo,
dando-lhe chutes e pontapés e comentando, segundo Veja: "As estatais são assim. Têm o corpo pesado,
uma cauda enorme e o cérebro mínimo".
A emenda número 9 foi promulgada no dia 9 de novembro de 1995. Isso significava que, a partir
dali, a pesquisa e a lavra de jazidas de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, a refinação
de petróleo nacional ou estrangeiro, a importação e exportação dos produtos e derivados básicos
resultantes de todas essas atividades, o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de
derivados básicos de petróleo produzidos no país, passavam a ser atividades passíveis de serem
executadas também por empresas privadas, depois que a lei correspondente fosse aprovada. Com essa
emenda, mexia-se no principal símbolo do patrimônio produtivo brasileiro. E com ela, cumpriam-se os
principais objetivos do governo quanto às modificações no Título VII da Constituição, o da Ordem
Econômica. A Carta de 1988, modificada pelas cinco últimas emendas, deixava de ser um obstáculo às
políticas neoliberais.
A metáfora da guerra
Agora, chegara a vez das reformas da Previdência e da AdministraçãoPública. Estas, sabia-se,
mexiam com interesses diretos de milhões de pessoas e, por isso, impunha criação de um
contexto-catástrofe mais terrível do que qualquer outro. E isso com o objetivo não só de construir uma
opinião pública favorável como também de pressionar o próprio Parlamento que, num primeiro
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momento ao menos, tendia a resistir a algumas propostas do governo, até porque, por menos que o
desejasse, tais propostas atingiam tanto os interesses eleitorais dos parlamentares, na medida em que
elas implicariam na retirada de direitos da população – o eleitorado –, como, também, em alguns casos,
os próprios interesses diretos dos deputados, e podem ser citados como exemplos a fixação de um teto
salarial e a não-acumulação de aposentadorias.
Se as emendas anteriores, extremamente importantes do ponto de vista econômico, não atingiam
imediatamente a população, as da Previdência e a administrativa implicariam, como implicou, retirada
de direitos sociais. O governo tinha a clara intenção de criar um clima que demonstrasse a inviabilidade
dá Administração Pública e da Previdência caso não fossem feitas as reformas que ele pretendia, e disso
já se falou, da mesma forma que se demonstrou como a imprensa reiterava esse ponto de vista. Tudo
isso fazia parte, na verdade, do chamado ajuste fiscal pedido pelo FMI e pensado pelo Consenso de
Washington.
Nesses momentos é que a imprensa – aceitando os termos do discurso oficial, comungando com
seus objetivos –, nos termos do jornalismo de campanha, lança mão da estratégia discursiva de buscar
no terreno militar as metáforas que sirvam a seus objetivos. São aqueles momentos em que se cobra o
tensionamento, a criação de um ambiente político-cultural que exija um desenlace rápido, que não
permita a continuidade daquele específico estado de coisas. Foi assim com as duas reformas, que
demandariam muito mais tempo do que o exigido pelas cinco emendas que modificaram a Ordem
Econômica. A metáfora da guerra ganha, então, força, importância para aquele momento específico.
Formula-se a idéia de que há um perigo iminente, capaz de colocar em risco toda a sociedade e que são
necessárias medidas urgentes, como se requer em situações de guerra.
Em meio à guerra, há sempre a expectativa, crescente, de sair dela. Há uma cobrança de
providências, de políticas que redundem no seu fim. Daí a utilidade da criação de um clima dessa
natureza, da sustentação de um ambiente político-cultural de confronto. Nessa situação, alguém terá de
sair vencedor. E se se constrói a caracterização de uma guerra em que a sociedade está perdendo, onde
há adversários que estão se locupletando com ela, então estes precisam ser derrotados para que a
sociedade não continue a perder. Nas reformas Administrativa e da Previdência, os meios de
comunicação valeram-se recorrentemente da metáfora militar, por variados caminhos, direta ou
indiretamente.
Foi Winston Churchill que, em 13 de maio de 1940, ao pedir um voto de confiança à Câmara dos
Comuns, quem disse: "Nada tenho a oferecer senão sangue, trabalho, suor e lágrimas". No processo de
tramitação da reforma da Previdência, a revista Exame (5/6/1996), sob o título "Retoque cosmético",
diz, em duas linhas de apoio que "a reforma da Previdência consumirá
anos de suor e lágrimas”,
remetendo-se naturalmente a Churchill.
Pode-se também lembrar o dia em que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal
desmembrou a proposta governamental para a reforma da Previdência (o que provocaria atraso na
tramitação), quando O Globo (23/3/1995) assinalou que
FH perde a primeira batalha das reformas
Ou quando do primeiro dia de discussão da reforma administrativa no Congresso,
quando o mesmo O Globo (27/9/1995) registrava que
Reforma começa já em clima de guerra
Ou quando o governo dava os últimos retoques na proposta de reforma da Previdência que
encaminharia ao Congresso Nacional nos dias seguintes para "acabar com a farra das aposentadorias nos
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sistemas públicos", segundo O Estado de S. Paulo (5/3/1995), que assegurava que os
Sistemas públicos
são o alvo da reforma
No decorrer da tramitação da reforma administrativa, "Veja" (5/2/1997) também falava da
Primeira batalha
Passada a reeleição, o governo
promete votar a reforma administrativa
Na Guerra do Golfo, do início de 1991, Saddam Hussein teria dito que aquela era “a mãe de
todas as batalhas", e a revista Veja (24/1/1996) vai caracterizar a reforma da Previdência, logo na
primeira frase de sua "Carta ao Leitor" (cujo título era "A reforma ganha um empurrão"), como
A mãe de todas as reformas
Além da metáfora da guerra, da linguagem militarizada – que indica, a um só tempo, a existência
de uma guerra e a necessidade de vencê-la, de derrotar o oponente –, utiliza-se também a construção
simbólica de um adversário poderoso, difícil de ser derrotado, de ser removido do lugar, ou então
erige-se um monstro que, neste caso, vive a atacar sorrateiramente as bases da Administração Pública,
sem que se consiga eliminá-lo. Num processo simbólico, ou em qualquer luta política, é sempre útil
construir um inimigo forte, e cheio de atributos negativos. Derrotá-lo torna-se um imperativo. Espera-se
mesmo que isso seja feito. Há uma demanda para que se faça um
Ataque ao monstro
A Câmara dá o primeiro passo na
reforma administrativa que pode racionalizar
a máquina pública nacional (Veja, 1/11/1995)
Com a criação desse clima, pretende-se, de um lado, favorecer uma expectativa favorável às
reformas, e particularmente à reforma administrativa. Permanece tematizado o problema do
funcionalismo, que torna irracional, nessa visão, a máquina pública – e com o termo máquina, insista-se,
naturaliza-se um problema social e político. Vai-se estruturando um cenário em que a retirada de
direitos do funcionalismo pode ser feita sem maiores traumas, à medida que torna-se quase natural,
pelos obstáculos que esse setor da sociedade cria à existência de um Estado racional – e o racional aqui
acompanha o título de Veja. Simultaneamente, esse discurso expresso pelos títulos e pelo conteúdo das
diversas matérias jornalísticas, na esteira do jornalismo de campanha, dirige-se a outro público, mais
restrito, mas essencial: aqueles que devem decidir a guerra, os que deverão atingir a cabeça da hidra, os
guerreiros, os parlamentares que estão analisando as reformas. Espera-se que eles estejam pelo menos
Mexendo
com o
gigante
A reforma da Previdência
é dificil, mas o governo quer mudar já
para evitar uma crise futura (Veja, 22/2/1995)
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Na leitura de Veja, quanto às reformas, é curioso observar que ela adota a estratégia discursiva
da crítica e do estímulo, separados ou simultâneos, e não custa recorrer a dois exemplos. Primeiro, no
número de 5/4/1995, registra que o Brasil está vivendo
“...Como
nos tempos
do Itamar"
O governo recua com a reforma
da Previdência e Fernando Henrique está
preocupado com o ministério
ou seja, está recuando, não está levando a reforma como deveria levar. Vê-se que ela recorre a um
possível imaginário sobre Itamar Franco, caracterizado aqui como um governo frágil e indeciso, como
por diversas vezes ela fez antes. Logo depois, no entanto (Veja, 10/5/1995), e aqui critica e estimula,
acentua que, apesar de tudo,
A reforma
pega no
tranco
O governo erra na votação do
gás, enfrenta a greve da CUT, mas seus
projetos avançam no Congresso
A revista IstoÉ adota um tom catastrofista, maneira de pressionar o Executivo e o Legislativo
para seguirem adiante nas reformas como quando, em meados de 1996 (26/6/1996), decreta
O fim das reformas
A imprensa cumpre aqui não o que usualmente se qualifica como o seu papel qual seja, como ela
costuma situar em seus manuais, o de noticiar tão-somente, o de revelar os fatos – mas desempenha a
função de zelar pelo discurso oficial, de garantir conseqüência àquilo que o governo formula. Ela
cumpre o seu papel de sujeito vigilante – e nesse sentido, simula neutralidade – não propriamente
defendendo, como autoproclama, os interesses do conjunto da sociedade, mas observando como está
sendo executado o programa oficial. E quando este programa enfrenta dificuldades, ela desenvolve a
crítica, e aí no sentido de que ele seja executado de modo fiel.
As reformas têm de ser feitas. Esta é uma tese muito forte do governo Fernando Henrique, e que
a imprensa assumiu como verdadeira e como sua. Quando a tese é contrariada pela realidade, ela
"cobre" o tropeço, registra-o, e prescreve o caminho para que aquilo que é dado como irreversível e
como necessário ao país continue a acontecer, mesmo que a irreversibilidade seja uma construção
midiática (a aceitação pelos media do discurso governamental) e que a necessidade para o país, da
mesma forma uma construção simbólica midiática, seja muito mais o atendimento de interesses privados
do que nacionais. Esse discurso – o de cobrar do governo coerência com o que propõe, e que é aquilo
que a imprensa também defende –, além dos títulos já referidos, é visível em textos como este:
" ... O empenho do governo pela revisão constitucional é espasmódico. Ele alterna
momentos de pequenos avanços com longos períodos de improdutividade. E, com
essas idas e vindas, espalha-se a desconfiança no empresariado, nos seus consultores
e economistas, de que o Planalto não esteja lá muito interessado em fazer aprovar as
reformas. As reformas desagradam a largos setores, (mas) nem por isso deixam de ser
necessárias para que o Brasil se modernize." (Veja, 15/5/1996)
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Ou seja, a imprensa assumiu as reformas como absolutamente indispensáveis ao país, dando-as
como passo essencial à modernização, e, assim consideradas, assim assumidas, essa mesma imprensa
sente-se no direito, e às vezes quer fazer crer que também no dever, de pressionar o Estado para que as
execute com celeridade. É um partido em ação. Ao menos pretende substituir o papel dos partidos e dos
parlamentares. Constrói um discurso moderno, no sentido de que essas reformas, nos termos já
definidos antes, desagradam "a largos setores", mas que, apesar disso, têm de ser feitas, são
irreversivelmente necessárias. Os "largos setores", quando não nominados, devem ser buscados
sobretudo, entre os trabalhadores sindicalizados, aqueles vinculados ao pensamento e ação
corporativistas, entre os funcionários públicos, particularmente entre os assalariados das estatais, e esse
corpus dos insatisfeitos foi construído durante o exercício do jornalismo de campanha, e por isso, muitas
vezes, aparece apenas como "largos setores". Construir simbolicamente tais inimigos das reformas é
essencial na guerra em andamento.
O discurso para as reformas da Previdência e Administrativa
Antes que se avalie o desenlace de tais reformas, da Previdência e da Administração Pública –
elas foram aprovadas -, é o caso de ampliar um pouco o alcance da análise do discurso jornalístico
durante a tramitação das duas emendas, referindo-se não só aos títulos, como feito até agora, como ao
próprio corpo das matérias, que ajuda a compor o quadro de referências dos procedimentos adotados
pela imprensa.
O jornal O Globo vai se pautar, em sua cobertura, por culpar insistentemente o Congresso pela
"demora" nas reformas, pelo descaso e pela sua natureza fisiológica e pela insistência de que as
reformas são inadiáveis. O seu tom tem sempre a marca do catastrofismo, a reiteração da criação do
contexto-catástrofe: "pesadelo" (16/3/1997), "colapso" (6/2/1997) são termos usados com freqüência
nos títulos para demonstrar que sem as reformas o país está condenado.
O jornal O Estado de S. Paulo, ao tempo em que também reitera a essencialidade das reformas,
procura intercalar matérias positivas, mostrando que o pouco que se fez na Previdência já possibilitou
uma grande economia (12/1/1998), mas não descuida da criação do contexto-catástrofe, indicando, por
exemplo, que o atraso na reforma da Previdência pode custar R$3 bilhões aos cofres públicos
(2/4/1998) ou que o país deixará de criar quase 2 milhões de empregos se a reforma da Previdência não
sair (23/6/1997). Exige sempre que o programa mais radical de mudanças da Previdência seja cumprido,
como quando indica que a proposta de reforma aprovada em primeiro turno pela Câmara Federal
promove poucas mudanças e mantém muitos privilégios (21/6/1996).
O Jornal do Brasil contribui também para a criação de um clima assustador, e anuncia, como os
demais meios, que a Previdência está perto do caos (10/5/1998), sempre uma forma não só de criar um
clima favorável na opinião pública como também de pressionar o Legislativo. Ou, reproduzindo
declaração de Reinhold Stephanes, ministro da Previdência, que assegura: o déficit da Previdência é
inadministrável e por isso a reforma precisa ser aprovada com a maior urgência (14/1/1998). Mantém a
linha de criticar a lentidão, exige radicalidade ao fazer um balanço negativo da tramitação (12/2/1997) e
reforça o discurso presidencial, dando as reformas como uma necessidade imperiosa (19/4/1996).
A Folha de S. Paulo não se situará de modo diferente, criticando também o Congresso por não
enfrentar "os principais pontos da reforma da Previdência" (30/4/1998). Quando o governo e as centrais
sindicais fizeram um acordo quanto à Previdência, ela fez questão de acentuar que tal acordo ignorava
os maiores problemas do setor, entre os quais a incorporação dos trabalhadores rurais, que inviabilizaria
o sistema a longo prazo, a aposentadoria integral dos funcionários públicos e o fato de a mulher se
aposentar mais cedo do que o homem (21/6/1996). IstoÉ manterá uma postura de apoio às reformas e
registrará, por exemplo, que a aprovação do fim da estabilidade dos servidores na Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara foi feita "a socos e pontapés", quando o governo ganhou "a primeira
batalha" da reforma administrativa (1/11/1995). E será IstoÉ quem insistirá no quanto a reforma
administrativa é necessária aos Estados (4/10/1995).
Há, assim, inegavelmente, uma grande similitude no discurso entre os diversos meios de
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comunicação impressos quanto às duas emendas, como se pôde observar. Por isso, pela dimensão do
veículo (a maior revista semanal do país), pela sua importância, já ressaltada, na formação da opinião
pública, toma-se Veja como referência para a tentativa de encontrar alguns eixos básicos do discurso
jornalístico quanto às reformas, particularmente as da Previdência e da Administração pública, eixos
que estão também presentes nos veículos analisados logo acima.
No conjunto da cobertura sobre as reformas da administração pública e da Previdência, há,
primeiro, uma desqualificação agressiva da Constituição de 1988, que estaria caduca em vários de seus
pontos centrais. Quanto à Previdência, sem a reforma é um aspirador de dinheiro (Veja, 4/11/1998), um
dos ralos que mais sangram o Estado (a expressão sangram também é de Veja, 4/11/1998). Ditam-se
sentenças irrecorríveís: sem mudanças na Previdência, o Brasil quebra (4/11/1998) - que é o que o
governo também repete insistentemente. Na linha de desqualificação, a Constituição de 1988 teria
estimulado "ambições escandinavas com recursos moçambicanos" - parte de uma frase de efeito de
umas fontes oraculares prediletas de Veja, Roberto Campos, em artigo publicado na edição de
18/2/1998.
Desenvolve-se uma outra idéia de Estado – difunde-se a noção de desresponsabilização do
Estado para com as pessoas. É a afirmação da responsabilidade individual (4/11/1998), como se a cada
um coubesse se prover, e ponto. Como se a sociedade, via o Estado, não tivesse que considerar a
existência de diferenças sociais, como não se admitisse haver responsabilidades coletivas, encarnadas no
Estado. Assume-se, sem maiores discussões e indistintamente, o discurso de que o país manda para casa
pessoas com 50 anos de idade para curtir o "ócio remunerado" (20/5/1998). Haveria, nesse raciocínio,
uma verdadeira "cultura da aposentadoria precoce" (20/5/1998). O problema da Previdência é
transformado num problema "monumental" (20/5/1998) e o rombo é qualificado como "espetacular"
(20/5/1998). A Previdência "custa aos cofres públicos um caminhão de dinheiro" (24/1/1996). Tudo
hiperbólico, tudo de acordo com a idéia da metáfora de que neste caso se está mexendo com o gigante.
E há uma concentração de responsabilidade pelo desastre previdenciário no funcionalismo
público. "A verdadeira catástrofe é o sistema de aposentadoria dos servidores públicos." (20/5/1998) E
aqui cria-se uma interface com a reforma administrativa, que caminha simultaneamente. Atacando-se o
funcionalismo como o grande problema, facilita-se o argumento de que é preciso também eliminar os
problemas que ele representa na máquina estatal, do que se falará logo a seguir.
Constrói-se o discurso de que os fins justificam os meios: tão absurda seria a situação da
Previdência que não há qualquer deslize em se pagar aos deputados para que votem a favor das
reformas. O que interessa é a relação custo/beneficio. Como se trata da liberação de verbas para os
deputados aplicarem nos municípios onde têm bases eleitorais, Veja (18/2/1998) defende que tal
procedimento não pode ser confundido com corrupção. E que ainda que o Planalto tivesse jogado 40
milhões de reais (montante que o governo teria liberado) no lago Paranoá, de Brasília, diz Veja, "estaria
gastando o equivalente ao prejuízo que a Previdência dá em apenas cinco dias. Ficou barato."
Há um recorrente didatismo – que busca casar os dados oficiais com os que a realidade oferece
no contexto do jornalismo de campanha – para explicar por que o sistema previdenciário não funciona.
Há, também, a imposição reiterada de uma realidade externa, "a realidade mundial", e esta, no caso,
aponta sempre para a inevitabilidade da existência de uma previdência privada, assim como já se
conseguiu, no caso brasileiro, que a classe média fosse obrigada a buscar o amparo dos planos de saúde
(24/1/1996).
Quanto à reforma da administração pública há sempre o recurso da metáfora da máquina. Com
isso, de um lado, e já se disse isso, se despersonaliza o problema, elimina-se o incômodo do humano, e
de outro, se se está tratando de máquina, o problema é apenas de eficiência, de objetividade, de algo
racionalmente elaborado em contraposição a esquemas anteriores, de bases julgadas como subjetivas.
No caso brasileiro, quando o assunto é reforrma Administrativa, remete-se logo à idéia de
uma máquina pesada, por exemplo, que deve se tornar eficiente. Máquina que deve se submeter a
alguns consertos para que funcione com eficácia. Os consertos se impõem – há uma naturalização dos
problemas. A competência, nessa máquina, é exceção. Trata-se de uma máquina monstruosa, formada
por ilhas de excelência em oceanos de incompetência (5/2/1997).
Mas – e o discurso dos media acentua isso – trata-se de um mecanismo com velhos e intrincados
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problemas, que não são tão fáceis de resolver, e não o são porque há muitos obstáculos no meio do
caminho. E por isso, enquanto à Previdência se reserva a metáfora do gigante, aqui recorre-se à
metáfora do monstro. É necessário enfrentar o monstro, destruí-lo e fazer surgir em seu lugar a máquina
eficiente. Esse monstro caracteriza-se por aspectos terríveis. Afinal, "os números do serviço público
federal são assombrosos" (5/2/1997) e por isso, quanto ao funcionalismo, exige-se não uma simples
reforma, mas "uma revolução" (5/2/1997).
Essa revolução passa pela reconstrução do Estado – como propõe o ministro Luís Carlos Bresser
Pereira e concorda Veja. E essa reconstrução implica na reforma da Previdência e do sistema tributário,
no fim dos milhões de regulamentos que impedem a economia privada de tornar-se mais competitiva, na
privatização das estatais, inclusive na retirada dos portos do jugo das corporações (eis aqui uma parte
dos largos setores que se opõem às reformas), e aqui o discurso é de Veja (5/2/1997), embora seja
necessário acentuar a dificuldade de separar o discurso oficial do da revista e de toda a imprensa escrita.
Onde estaria a raiz dos males do funcionalismo? Veja responde: "Nada fez tal mal quanto a
Constituinte de 1988" (5/2/1997), que teria ampliado o estatuto da estabilidade, e tal estatuto é a pedra
de toque da reforma proposta pelo governo, e é assumido pelo discurso jornalístico como o "principal
gargalo" a ser enfrentado. A estabilidade é definida como "aquela norma constitucional que impedia a
demissão dos incapazes ou dos que trabalham em repartições superpovoadas." (18/3/1998). Se
derrubado o estatuto da estabilidade – e isso é repetido em várias matérias – será possível demitir mais
de 1 milhão de funcionários em dez anos, e isso significaria uma economia de quase 10 bilhões de reais
(26/11/1997). Demite-se esse mais de 1 milhão, e a máquina ganhará eficiência.
A imprensa transitou – dadas as evidências – de uma posição de crítica ao inchaço da máquina,
muito comum há alguns anos (basta lembrar, entre outras, matéria da Folha de S. Paulo, de 2/10/1989, e
de IstoÉ, de 30/9/1987, já citadas), para uma atitude de reconhecimento que, ao menos quanto ao
governo federal, não há excesso de funcionários, ao contrário até. É instada a reconhecer que outros
países, e sobretudo os mais desenvolvidos, apresentam números bem maiores que o brasileiro, que tem
um funcionário para cada 157 habitantes, contra um para cada 86 nos EUA, um para cada 22 na França
e um para cada 110 na Argentina (ainda Veja, 5/2/1997).
Ainda assim, no entanto, defende que é necessário demitir aquele 1 milhão – "passá-los pela
guilhotina" (16/7/1997) – para que a máquina funcione melhor, tal e qual a proposta governamental. O
jornalismo de campanha, que plasmou um sujeito pretensamente condenado pela opinião pública, o
funcionalismo, não teme, agora, propor, sem rodeios, passá-lo pela guilhotina, metáfora que pode ser
vinculada não apenas à violência mas a um processo revolucionário, e redefinida positivamente neste
momento. A guilhotina é agora uma arma indispensável ao bom funcionamento da máquina.
O funcionalismo é sempre um alvo a ser atingido – a metáfora militar já referida – ou um
território a ser conquistado pelas forças vitoriosas da competência, objeto de uma revolução onde
certamente "cabeças serão cortadas" (23/10/1996 e 22/5/1996). Eis aqui novamente a mesma metáfora, a
promessa de uma revolução simbolicamente sangrenta, mas necessária, disposta a tudo para fazer valer
seus objetivos de fazer funcionar bem a máquina emperrada por humanos. O trabalho do ministro Luís
Carlos Bresser é reconhecido. Ele estaria conseguindo melhorar as coisas "dentro das limitações
brasileiras" (5/2/1997) e distribuindo melhor o pessoal.
As reformas Administrativa e da Previdência
Até o dia 4 de junho de 1998, quando foi promulgada a emenda constitucional da Reforma
Administrativa (de número 19), a Constituição sofrera 25 alterações, se contada inclusive esta última.
Aqui se consideram as 19 emendas constitucionais e as seis realizadas durante a revisão de 1993-1994.
Depois da emenda número 9, a que acabara com o monopólio estatal de petróleo, já se aprovara, por
emendas, o Fundo Social de Emergência (emenda número 10, promulgada no dia 4/3/1996), a
contratação pelas universidades de professores estrangeiros (30/4/1996), outorgara-se competência à
União para instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos
e direitos de natureza financeira, que redundou na CPMF (15/8/1996) e encerrara-se o monopólio estatal
no setor de resseguros (22/8/1996).
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Além disso, no dia 12/9/1996, aprovou-se a emenda número 14, pela qual, atendendo-se a
proposta do governo, reduzia-se de 50% para 30% o percentual destinado à erradicação do
analfabetismo e ao desenvolvimento do ensino fundamental. Elimina-se a disposição, antes existente, de
erradicar o analfabetismo em dez anos e, em lugar de falar em universalização do ensino fundamental,
como antes, passa-se a falar em manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. A emenda
número 15 (12/9/1996) fixa critérios para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de
municípios e a de número 16 (4/6/1997) incorpora à Constituição o direito de reeleição do presidente da
República, governadores de Estado e prefeitos.
A emenda número 17 (22/11/1997) prorroga o Fundo Social de Emergência até dezembro
de 1999 e a de número 18 (5/2/1998) dispõe sobre o regime constitucional dos militares, e desvincula,
para efeitos de reajuste, os militares dos civis – estes podem passar a ter aumentos que não sejam
extensivos aos civis. Trata-se da constitucionalização de uma prática que vem sendo adotada desde o
governo Itamar Franco, e que havia sido considerada inconstitucional pelo STF quando este estendeu o
reajuste de 28%, de janeiro de 1993, aos servidores civis. A medida tem íntima relação com o conjunto
da reforma administrativa, que virá a seguir.
A tramitação da reforma administrativa, iniciada em 1995, não foi tranqüila. O próprio relator,
deputado Prisco Viana (PPB-Bahia), apontou oito inconstitucionalidades, entre elas a que reservava
20% das vagas nos concursos públicos a quem já ocupasse cargos efetivos ou empregos públicos, a
possibilidade de o poder público estabelecer critério de idade para admissão ao serviço público e de o
governo demitir funcionários por falta grave, insuficiência de desempenho ou excesso de quadros. O
governo, no entanto, usou da maioria que dispunha e fez aprovar a emenda número 19, promulgada pelo
Congresso Nacional no dia 4 de junho de 1998.
A reforma, entre outras coisas, acabou com o regime jurídico único estatutário, podendo-se,
desde então, contratar servidores pela CLT em todas as áreas, o que quer dizer que, sendo assim
contratado, o servidor não terá direito à estabilidade no cargo, nem à aposentadoria integral, podendo ser
demitido livremente pelo governo, como qualquer trabalhador do setor privado, bastando que se alegue
excesso de gastos, conveniência da administração ou qualquer outro motivo de natureza técnica.
Acabou também com a isonomia das remunerações, a pretexto de combater vinculações e remunerações
absurdas, via os "efeitos cascata" nas remunerações do funcionalismo, mas isso abre as portas para a
criação de gratificações e tabelas de vencimentos diferentes para cargos iguais.
A Constituição, com a reforma, passou admitir que as regras de concursos públicos sejam
diferenciados em razão da natureza dos cargos, o que poderá gerar irregularidades e favorecimentos,
prejudicando candidatos e comprometendo a natureza universal e democrática dos concursos públicos.
As empresas estatais passam a ter leis próprias de licitação. Ficou instituído o contrato de gestão, que
permite aos órgãos e entidades da administração firmar contratos com os ministérios, e com isso ganhar
mais flexibilidade – para manter a terminologia insistentemente utilizada pelo governo e pelos media –
para administrar o seu orçamento e sua folha de pagamentos.
Ficou assegurado o reajuste anual dos salários dos servidores públicos e a irredutibilidade
salarial foi suprimida da Constituição, além de ficar proibido o repasse voluntário de recursos para
pagamento de pessoal da União, dos Estados e Municípios. Caso quaisquer dessas instâncias não se
ajustem aos limites de gasto com pessoal da Lei Camata (60% da arrecadação), os repasses normais de
verbas serão suspensos até que procedam a ajustes ao limite por meio do corte de gastos com pessoal ou
demissão de servidores.
O mais importante ponto da reforma, ou ao menos o mais imediato, como se sabia, era a
estabilidade, que deveria ser flexibilizada, atenuação semântica para a quebra dela. A estabilidade não
seria mais adquirida aos dois anos de serviço, mas aos três, e ela passa a ser efetiva só depois de uma
avaliação de desempenho, e, além disso, depois, o servidor poderá perder o cargo se reprovado nas
avaliações periódicas de desempenho. Mesmo servidores estáveis, no entanto, passam a entrar na lista
dos demissíveis, acaso o gasto dos Estados ultrapassem os 60% da arrecadação, o que quer dizer que
não há mais estabilidade propriamente dita. Enfim, agora o Estado vai adotar procedimentos
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Como numa empresa privada
Reforma acaba com a estabilidade
do funcionalismo e limita os gastos
com a folha de pagamento (Veja, 16/4/1997)
A revista, nesta matéria, com a reforma já decidida, mas ainda não promulgada, registra que o
governo Fernando Henrique Cardoso "passou um rolo compressor em 122 artigos, parágrafos e incisos
na Constituição de 1988, a mais extensa modificação da Carta feita de uma só vez." E que a reforma tem
um "alvo preciso: o funcionalismo público":
"... Fixa um teto de salário, acaba com a isonomia entre os poderes, permite
terceirizar serviços, proíbe a União de repassar dinheiro aos Estados e municípios
para pagar folha, estabelece que aumento salarial só pode ocorrer uma vez por ano e
através de lei. Mais importante do que tudo: a reforma acaba com a instituição da
"estabilidade", o princípio pelo qual os servidores concursados não podem ser
mandados embora, a menos que cometam atos de improbidade administrativa." (Veja,
16/4/1997).
Qualifica a reforma como ousada, "menos na semântica" porque, "para não assustar demais os
servidores com aquilo que é, a quebra da estabilidade, o governo inventou uma figura jurídica chamada
"estabilidade flexível".Mas o importante mesmo, na avaliação prescritiva de "Veja", é que "ela permitirá
que Estados e municípios com folha superior a 60% da arrecadação [...] possam resolver essa distorção."
O que quer dizer, possam demitir sem as restrições anteriores. Essa é, segundo a mesma Veja
(16/4/1997)
"...a mãe de todas as batalhas."
A compreensão de Veja sobre a reforma administrativa tem similitude – o que não é novidade –
com o discurso governamental. De fato, a reforma, dirigida pelo ministro da Administração, Luiz Carlos
Bresser Pereira, tinha basicamente a concepção de garantir que o Estado passasse do que ele chamava
"administração pública burocrática" para uma "administração gerencial", dando ao Estado muito mais
possibilidade de demitir do que antes, seguindo a política de precarização das relações de trabalho, que
estava-se impondo no restante da sociedade, também no setor público. Como numa empresa privada, tal
e qual o título anterior de "Veja" sintetiza.
A idéia de articular um núcleo estratégico do Estado com a terceirização de serviços sob a forma
de "agências autônomas" ou de "organizações sociais" dá a dimensão do que virá a ser (que na verdade
já se iniciou) a nova administração pública brasileira se prevalecer o modelo pensado por Bresser
Pereira. Este é, essencialmente, um modelo fundado em orientações do Banco Mundial (o próprio
Bresser Pereira vale-se com freqüência do Relatório do Banco Mundial de 1997), que reclama, para
dizer genericamente, modernização gerencial, democratização e descentralização dos serviços públicos.
A reforma administrativa do governo Fernando Henrique, que teve empenho e determinação
para realizá-la, não encontrou grandes obstáculos nas classes dominantes porque ela respondia a uma
perspectiva que atendia não só aos ditames "flexibilizadores" das relações de trabalho e de supressão de
direitos sociais emanados do Consenso de Washington – a necessidade de diminuir o Estado e de lhe dar
a leveza necessária à atual fase de acumulação capitalista mundial – como satisfazia também,
especificamente, as classes dominantes regionais, algumas ainda de natureza oligárquica, ansiosas por
diminuir o tamanho das estruturas administrativas que dirigiam para que lhes sobrassem recursos que
garantissem a reprodução delas no poder.
Um dia antes da aprovação da reforma da Previdência, a Folha de S. Paulo (4/11/1998),
estampava título de cabeça de página com a antiga reiteração:
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Malan diz a deputados que juros caem se reforma sair
O lead da matéria indicava que o Executivo estava disposto a fazer uma troca: "se for aprovada a
reforma da Previdência, o governo poderá retribuir com a queda dos juros." A possibilidade da queda da
taxa de juros era um aceno constante do governo para a aprovação das reformas, mas, ao contrário disso,
os juros continuaram entre os mais altos do mundo. No dia 4 de novembro de 1998, depois de mais de
três anos de tramitação (a emenda foi enviada ao Congresso Nacional no dia 16/3/1995), a 26ª emenda à
Constituição de 1988 (na verdade ela leva o número 20, já que as outras seis são denominadas emendas
de revisão) foi aprovada. Foi quando
A reforma desencalhou
Reformulação da Previdência elimina a longo prazo
uma das causas do déficit público e muda planos
de aposentadoria de milhões de brasileiros (IstoÉ, 11/11/1998)
O texto de IstoÉ não esconde o júbilo: "Agora, sim, o país está próximo de ter um novo sistema
de Previdência". A revista persiste no discurso de que "o Brasil precisava urgentemente desta reforma" e
faz questão de fazer a vinculação entre o mercado financeiro e a aprovação das reformas pelo
Congresso, registrando que "o mercado financeiro reagiu bem ao avanço" e, a acreditar nessa
vinculação, a aprovação operou milagres:
" ... No dia seguinte à aprovação, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (Bovespa)
fechou em alta de 5,7% e o volume de negócios atingiu R$680 milhões. O índice da
Bovespa ultrapassou oito mil pontos, o ápice desde a moratória da Rússia. O câmbio
comercial teve superávit de mais de US$300 milhões, o segundo fluxo positivo deste
mês, e as cotações do dólar comercial caíram. Sinal de entrada de recursos externos."
Um dos aspectos do discurso jornalístico desenvolvido no período é o da "humanização" do
mercado em contraposição à "naturalização" de outros aspectos, já lembrados. O mercado relaxa, o
mercado se irrita, fica à beira de um ataque de nervos, reage, deslancha – é um ator cheio de
idiossincrasias, que deve ser respeitado por conta inclusive dessas mesmas idiossincrasias e por sua
forte personalidade.
Promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de dezembro de 1998, a reforma da Previdência
modificou o sistema de aposentadorias, que passa a ser baseado no tempo de contribuição (35 anos, se
homem, 30, se mulher) e não mais no tempo de serviço, e isso tanto para os trabalhadores do setor
público quanto para os do privado, o que implicará, principalmente para os trabalhadores menos
qualificados e os informais, a impossibilidade de se aposentarem, salvo por idade. A reforma da
Previdência extinguiu a aposentadoria proporcional, restringiu o salário-família e proibiu o servidor de
continuar trabalhando em cargo público após a aposentadoria.
Toda a argumentação governamental e o discurso jornalístico que o reproduziu reiteradamente,
de variadas maneiras, concluía pela existência de um grande rombo, sem que houvesse a possibilidade
de uma discussão maior na sociedade que permitisse esclarecer se a afirmação do rombo era verdadeira
ou não. Uma das causas básicas do que se considera rombo, e que a imprensa insistiu durante todo o
tempo em ignorar, é a inadimplência contumaz da União com relação à obrigação de financiar a
Previdência Social e o gasto da reserva técnica da Previdência Social, também pela União.
Ainda assim e apesar de tudo, um exame mais cuidadoso dos grandes números da Previdência
Social em 1997 indicava que a receita da Previdência havia sido de R$58,4 bilhões e a sua despesa com
benefícios previdenciários, de R$42,82 bilhões. Ainda que se computasse um total de R$3,82 bilhões de
transferência a terceiros, haveria um superávit de R$3,82 bilhões. Apesar de todos os problemas, da
sonegação, de tantas fraudes, a Previdência Social, ainda assim, arrecada mais do que gasta, ou seja, é
superavitária. Não havia o proclamado rombo, portanto. A imprensa, no entanto, sob esse aspecto,
sempre preferiu a exclusividade das fontes oficiais, o que a fez sempre defender, lado a lado com o
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governo a elevação substantiva da carga tributária para garantir a continuidade da Previdência ou, então,
a redução dos volumes de benefícios existentes ou a redução de seus valores.
A modificação constitucional, no entanto, encontra na cobertura jornalística um discurso acrítico,
e acrítico porque de fato há unidade com o discurso oficial, de sustentação dos argumentos
governamentais. IstoÉ (11/11/1998), por exemplo, sustentará que a reforma da Previdência
" ... abre caminho para a mudança definitiva que o governo ainda planeja propor: um
modelo à base de poupança. Cada um contribuirá ao longo da vida de trabalho e receberá
benefícios proporcionais ao que pagou.Esta inovação ainda depende de novas lei, que
vêm por aí agora que a Previdência perdeu suas amarras."
O jornal Folha de S. Paulo (6/11/1998) estampou manchete que não consegue dissimular a
euforia:
Aprovação da reforma anima mercado
A chamada de primeira página, correspondente à manchete, registra que "o mercado financeiro
brasileiro viveu ontem um dia de euforia com o resultado da votação na Câmara dos destaques da
reforma da Previdência". Noticia-se que "os estrangeiros voltaram ao mercado de ações" e que "houve
entrada de dólares no país". Logo abaixo da manchete principal, um título que com ela guarda íntima
relação, embora não se faça referência direta à reforma:
Greenspan vê redução de pânico de investidor
O presidente do Banco Central dos EUA – o FED –, Alan Greenspan revela a existência de
"sinais de que o pânico dos investidores no mercado financeiro internacional está diminuindo". E sobre
a fuga de capitais dos mercados emergentes, sob cuja denominação o Brasil se inclui, "há indícios
significativos de alguma inversão."
Tudo conformando uma lógica perfeita: no Brasil, aprova-se a reforma da Previdência, tal e qual
reclamada pelas agências internacionais do capitalismo, representando os países centrais; nos EUA, o
anúncio de que o mundo está voltando à normalidade. Mais do que isso, nas páginas da Folha é que esse
mundo caótico ganha regularidade, e passa da tempestade à calmaria. Ou, ao menos, há sinais de que a
tempestade vai passando, que está chegando a bonança. Agora, era esperar aquilo que o ministro Pedro
Malan havia prometido: que os juros, com a aprovação da reforma da Previdência, iriam baixar.
Veja (11/11/1998), sob o título "A 26ª emenda", anuncia, nas duas linhas de apoio, que "com a
votação das mudanças na Previdência, o Congresso segue consertando a Constituição". Acrescenta que
os deputados e senadores estão modificando a Carta de 1988 em ritmo acelerado – agora se fala em
ritmo acelerado, sem que se lembre das críticas anteriores sobre a lentidão do processo de reformas –
"porque ela está caduca em vários de seus pontos centrais." No limite de sua ousadia programática, Veja
busca a opinião de uma fonte abalizada para verbalizar o que realmente pensa: "Só há uma solução para
adequar a Carta brasileira", comenta o jurista Manoel Ferreira Filho, professor de Direito Constitucional
da Universidade de São Paulo:
É preciso rasgá-la e fazer outra
A mesma Veja continuará na posição de vanguarda das reformas pretendidas pelo governo, ao
insistir em demonstrar que os passos ainda são tímidos. É preciso muito mais. É fundamental derrotar o
regime de solidariedade social, extinguir-se o pacto entre gerações, e estabelecer a idéia de que o
problema da Previdência é pessoal. Trata-se, tão-somente e simplesmente, de cada um capitalizar-se
durante a vida, para no fim recolher os resultados.
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"A única solução economicamente viável é adotar o modelo de capitalização. A
aposentadoria de cada trabalhador, seja da iniciativa privada, seja servidor público, seria
paga com os valores que ele próprio depositaria numa conta, no decorrer de seus anos de
trabalho, a exemplo do que acontece com o fundo de garantia. Nesse sistema ninguém
teria mais de subsidiar a aposentadoria alheia" (Veja, 27/1/1999)
Veja (27/1/99) aborda a decisão do governo, aprovada pelo Congresso Nacional, de estabelecer a
contribuição sobre os vencimentos dos funcionários públicos aposentados e aumentar a dos servidores
em atividade. Como fez com absoluta regularidade na sua existência, quando quer reforçar uma de suas
teses, a revista recorre a uma de suas fontes oraculares prediletas, o até então deputado Roberto Campos
(PPB-RJ), que afirma que o que se fez até agora foi apenas um remendo. "A verdadeira reforma está
sendo evitada", dirá ele. Veja insistirá na criação do contexto-catástrofe – a rede semântica que inclui
termos como rombo, catástrofe, contas que não fecham, está presente durante todo o texto – e cobrará
medidas dos governadores para "tapar a cratera" de suas caixas previdenciárias.
Todo o mapa cultural que orienta Veja, o substrato ideológico que condiciona o seu discurso,
explica o título a seguir, síntese de uma proposta de que a reforma da Previdência só deve parar quando
tudo for transferido à decisão individual, sem o que "o país quebra" mas sem que ela se pergunte sobre o
que fazer com aqueles milhões que, pelas mais variadas razões, por decorrência do modo de produção
capitalista e da específica formação social brasileira, crescentemente excludentes, não podem fazer a
provisão financeira defendida pela revista:

Foi apenas o começo
A Câmara mexe na
Previdência, mas o país quebra
sem uma reforma para valer (Veja, 27/1/1999)

CONCLUSÃO
A vinculação da imprensa com as classes dominantes, a identificação dela com a defesa de
privilégios e com as oligarquias, no caso brasileiro, são traços de profundas raízes históricas. Dessa
maneira, é possível flagrá-la em inúmeras ocasiões atuando em conjunto, de modo concertado, visando
determinado objetivo, e, se não bastassem vários outros exemplos, os do campo político são notórios –
o golpe de 1964 e as três últimas eleições presidenciais são capazes de demonstrar que no Brasil as
críticas a uma atitude conspiratória da imprensa têm que ser relativizadas porque, de fato, em muitas
ocasiões, a imprensa conspira a favor de suas posições, e quando o faz, de modo geral, coloca-se a favor
também de propostas do próprio Estado stricto sensu, quando for o caso, ou de setores das classes
dominantes, opondo-se a qualquer governo que eventualmente fira seus princípios programáticos, e não
há descuido ao se declarar que a imprensa tem princípios programáticos porque elas os têm, e claros.
Descarte-se, por parte da imprensa, a existência de um quartel-general a celebrar acordos
permanentes sobre o que fazer, mas deixe-se de lado, também, as visões ingênuas que desconhecem as
ações concertadas. Uma mesma visão de mundo é construída cotidianamente a partir de ângulos
implicitamente pactados da realidade, de técnicas comuns de abordagem dos fatos, de rotinas produtivas
consagradas que levam-na a uma impressionante consonância temática. E quando há interesses a
defender, especialmente quando se trata de defender o poder político que a representa ou quando o
problema é um outro poder que a contrarie, a imprensa integra um bloco histórico e dele participa,
sempre. Nesses casos, a imprensa não tem dúvida em se envolver diretamente na luta.
A análise da desconstrução de alguns aspectos essenciais da Constituição de 1988
particularmente a intervenção na Ordem Econômica, com eliminação dos artigos que restringiam a
atuação do capital estrangeiro, e na Ordem Social, com as reformas da Previdência e Administrativa,
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tudo efetivado no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, teve a pretensão, nesse livro, não só
de discutir a atuação específica da imprensa como também a questão da hegemonia.
Parte-se do princípio de que a Constituição, contemporaneamente, é uma das expressões
essenciais, no plano jurídico-formal, da hegemonia existente numa dada sociedade. São as relações de
força predominantes em um dado momento que garantem que se elabore, num processo constituinte,
uma Constituição e não outra. Uma Constituição é feita a partir de um embate de forças políticas, e o
seu resultado reflete naturalmente a hegemonia de um bloco dessas mesmas forças. Assim, o corpo de
idéias – a norma jurídica maior do país expresso pela Constituição – configura-se como um elemento
plausível de avaliação da hegemonia de um bloco de forças político-sociais. Mas é também expressão da
presença do pensamento contra-hegemônico, que, embora subordinado, deixa suas marcas inscritas,
como ocorreu no caso brasileiro. E por isso se fez uma incursão sobre a história das diversas
constituições brasileiras, evidência de uma história marcada pelo pacto permanente entre classes
dominantes e pela inexistência de rupturas em favor das classes subalternas, mas simultaneamente uma
história que é feita também pelas classes dominadas.
A Constituição de 1988, apesar de suas evidentes limitações, dadas pela configuração de forças
reinante, pelo elenco de direitos que consagrou, foi a expressão, no plano institucional, da maior
aproximação histórica do que pode ser entendido como Estado de Bem-Estar – o Welfare State. Pode
parecer paradoxal que o Brasil tenha dado passos no sentido desse Estado de Bem-Estar, repetindo, sob
outra conjuntura, movimento dos anos 50 e do início dos anos 60, exatamente numa circunstância
histórica em que, grosso modo, o neoliberalismo, apesar de já apresentar algumas fissuras, vinha
ganhando força havia quase uma década. Desenvolvia-se uma intensa movimentação destinada à
desmontagem do arcabouço teórico-prático que dava sustentação ao Estado de Bem-Estar, expressa, por
exemplo, pela política adotada por Margaret Thatcher na Inglaterra, que tentava destruir de todas a
maneiras a força do movimento sindical e suprimir direitos dos trabalhadores, a par de desenvolver uma
agressiva política de privatização.
Desde o final dos anos 70, Thatcher conduzia esse programa, secundada por Ronald Reagan,
eleito presidente dos EUA em 1980; por Helmut Khol, a partir de 1982, na Alemanha, e por vários
outros chefes de Estado na Europa, inclusive alguns de extração socialista, como Felipe González, na
Espanha. O precursor do modelo neoliberal foi o Chile que, a partir de 1973, com o golpe de Estado do
general Augusto Pinochet, implanta-o de modo ditatorial.
Essa contradição – a elaboração de uma Constituição com acentos sociais-democratas numa
conjuntura de ascensão do neoliberalismo – pode ser explicada pela correlação de forças existente, pelo
equilíbrio instável do poder político naquele momento e pela não definição, ainda, de uma hegemonia
clara. O fato de o país ter saído havia pouco tempo de uma situação ditatorial, ao mesmo tempo que
implicava nessa luta por hegemonia, resultava num clima político favorável à construção e consolidação
de direitos políticos e sociais, o que explica, também, porque, no Congresso, os conservadores
tradicionais, agrupados num bloco parlamentar denominado "Centrão", encontravam-se na defensiva.
Como decorrência dessa correlação de forças, favorável aos que defendiam um Estado o mais
próximo possível do modelo europeu pós-Segunda Guerra, o denominado Estado de Bem-Estar Social,
produziu-se uma Constituição que procurava, mesmo que limitadamente, garantir direitos às maiorias.
Quando se fala em correlação de forças favorável, é evidente que a análise nunca se circunscreve apenas
e tão-somente ao Congresso Nacional, mas ao conjunto de forças atuante na sociedade brasileira.
Houve pressão organizada sobre o Congresso, e isso certamente contribuiu, e decisivamente,
para que certas disposições estivessem presentes na nova Carta, e não outras. Tanto se produziu uma
Constituição que garantiu o primado do mercado, o respeito à propriedade privada, que criou obstáculos
à reforma agrária, e, portanto, uma Carta que assegurou no essencial os interesses do bloco histórico do
poder – e para tanto, contou muito a pressão dos lobbies organizados de vastos setores empresariais, a
atuação da sociedade civil organizada das classes dominantes –, como uma Carta capaz de abrigar
direitos sociais amplos (e aqui valeu a pressão organizada das parcelas da sociedade civil vinculadas às
classes subalternas).
A desconstrução da Carta de 1988 naqueles aspectos referidos anteriormente começa antes do
primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, que é quando as modificações de fato se
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materializam. E tal desconstrução é parte de um amplo processo contrareformador, embora denominado
como processo reformador, expressão da inversão semântica referida anteriormente.
Tenta-se, e com sucesso quando as reformas pretendidas se efetivam, sepultar o
Estado-desenvolvimentista nascido nos anos 30, e cujos vestígios, apesar da ditadura, ainda eram
visíveis, para que em seu lugar surgisse o Estado-mínimo neoliberal. A Constituição reformada
representa a consolidação do neoliberalismo e, de alguma forma, um ponto final da transição pelo alto,
iniciada no governo Sarney, e concluída aqui. O fim da transição, no governo Fernando Henrique
Cardoso, é também o marco substantivo do início da nova hegemonia.
A imprensa brasileira guarda algumas características, próprias de sua estrutura e evolução
históricas. A intensa modernização verificada de 1964 aos dias atuais não consegue obscurecer o fato de
uma estrutura fundada em algumas poucas famílias. Na esteira de sua modernização mais recente,
verificada sob a ditadura, se localizará uma atitude de complacência com o regime militar, o que
significa uma composição orgânica com o bloco histórico hegemônico. No período do
nacional-desenvolvimentismo, especialmente entre os anos 50 e início dos 60, as grandes famílias
controladoras da imprensa, com sua política conservadora, obrigaram ao surgimento de um jornal
destinado a refletir os interesses do poder político sob Vargas especialmente –, o jornal Última Hora,
que foi sintomaticamente um dos primeiros jornais a sucumbir após o golpe, já que não se admitia a
intromissão de um outsider.
Há razão nos que pretendem fortes traços patrimonialistas no Estado brasileiro, ao menos se se
considera que tem havido uma minoria que comanda o Estado, e que se reproduz no poder com uma
impressionante capacidade, fortalecendo política e economicamente a estrutura de classes que lhe
garante sustentação e aqueles grupos que podem contribuir para o exercício de sua hegemonia, como as
famílias que detêm o controle dos meios de comunicação no país. Explica-se por que tais meios de
comunicação – no caso, os meios impressos – se empenharam na configuração de uma nova hegemonia
ideológica, tal e qual pretendiam os novos/velhos donos do poder.
Não se pretende sejam os meios de comunicação atores desvinculados do Estado em sentido
ampliado. O fato de se reconhecer uma sociedade onde os meios de comunicação têm um peso
acentuado não pode levar à precipitação de se querer ver em tais meios o papel exclusivo na
configuração de cenários políticos ou de novas hegemonias. Aqueles e estas são o produto de uma
interação entre a ação do Estado stricto sensu – e não são poucas as ocasiões em que o papel do Estado
na construção de cenários ou de novas hegemonias são essenciais –, dos media e da sociedade civil, e o
papel desta pode ser o de fortalecimento de opções conservadoras (se o peso das organizações
vinculadas às classes dominantes for maior) ou de opções que favoreçam mudanças ou rupturas (se a
força dos movimentos ligados às classes dominadas for maior).
As famílias tradicionais da mídia brasileira, no entanto, podem se colocar contra governos
específicos, que contrariem seus objetivos programáticos e aí opor-se ao Estado naquele preciso
momento, a favor sempre de um tipo de Estado que assegure a manutenção dos privilégios das classes
dominantes. Tudo, no caso do jornalismo brasileiro, tem dependido dos interesses que estão em jogo. É
dessa maneira que as famílias detentoras do poder midiático têm agido no Brasil.
O poder dos media, dessa maneira não pode ser visto sob o ângulo de uma visão particularista,
em si mesmo, mas observado sempre no interior da conjuntura de que se fale e observado o bloco
histórico de que eles fazem parte, porque sempre fazem. Dito de outra forma, esse poder deve ser
analisado à luz de situações histórico-concretas, que condicionarão qual o papel dos media e de outros
atores e instituições. E tudo isso é repetido para que se entenda o que vem a seguir, ou seja, a síntese de
um percurso de dez anos de uma imprensa que manteve-se coerentemente na defesa do bloco histórico
que compunha.
Um primeiro esforço de síntese do percurso feito pela imprensa na década que vai de 1988 a
1998, indicará, no governo Sarney, um forte acento, no decorrer mesmo da elaboração da Constituição,
em temas, entre outros, como funcionalismo público, sempre remetido ao inchaço do Estado (da
máquina) e aos marajás e na fase final situando o então governador de Alagoas, Fernando Collor de
Mello como o principal adversário dos privilégios do marajanato, déficit público (a necessidade de
reduzi-lo), discriminação ao capital estrangeiro (a necessidade de acabar com as restrições), a natureza
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perdulária e ineficiente das estatais (inclusive criticando a existência de estatais até então tidas como
intocáveis, como a Petrobras), déficit da Previdência, e subjacente a tudo isso, o tema da privatização,
esta sempre apontada como a grande saída para os problemas brasileiros. É o momento, este do governo
Sarney, em que se firmam alguns pressupostos, que dispensarão comprovação à frente, em que a
imprensa vai-se basear a seguir, entre os quais estão os listados acima.
No contexto da afirmação da ideologia neoliberal, há um esforço recorrente da imprensa em
buscar países que possam funcionar como efeito-demonstração para o que deve ser feito no Brasil, entre
os quais a Inglaterra de Thatcher, Portugal de Cavaco Silva, o México de Salinas de Gortari e o Peru de
Alan Garcia, além dos então celebrados "tigres asiáticos". Recorre-se com alguma freqüência às fontes
oraculares, com destaque para Mário Henrique Simonsen, homem afinado com o pensamento neoliberal
norte-americano. Diante da nova Carta, já promulgada, há uma atitude de crítica, sobretudo ao capítulo
da Ordem Econômica e alguns aspectos da Ordem Social, sempre caracterizando-a como um conjunto
de dispositivos que pode levar o país ao caos.
No período Sarney, acontecem simultaneamente duas cobertura – a da Constituinte e a do
restante da vida política, econômica e social brasileira. A da Constituinte acompanha aquilo que
acontece no interior mesmo do Parlamento, e tende a ser mais plural, sem, no entanto, deixar de ser
também prescritiva. A do restante, é mais dirigida e tende ser ainda mais prescritiva pela insistência em
alguns temas, todos eles vinculados aos pontos centrais debatidos e a serem decididos pela Constituinte.
O discurso jornalístico, nessa fase, consegue estruturar-se de modo a simular neutralidade, à
medida que critica o Executivo – o governo Sarney –, fustiga permanentemente o Parlamento, exigindo
rapidez dele na elaboração da Constituição e, sobretudo, cobrando a fixação na nova Carta de propostas
que considera importante – dito de outra maneira, cobrando a execução do programa que a oligarquia
midiática defende.
E fala-se em simulação de neutralidade, pelo fato de que, em verdade, o programa defendido
pela imprensa é o mesmo que é propugnado por Sarney e especialmente pelo empresariado, se se
considera sobretudo a segunda fase desse governo. Sarney, refletindo o que pensavam as classes
dominantes, fez críticas duras à Constituinte e à nova Constituição. E as reiteradas críticas aos
constituintes feitas pela imprensa eram funcionais aos empresários e ao próprio governo. A relação da
imprensa com Sarney é ambígua: de confronto sob vários ângulos, de unidade sob outros, nunca
havendo um apoio claro à figura do presidente da República. Ela definirá o cruzado como estelionato
eleitoral, e isto diz respeito à sua avaliação da primeira etapa do governo, e, na segunda fase, quando
são ensaiadas as primeiras propostas neoliberais, apóia as propostas, até radicalizando-as, mas continua
a criticar o governo pela incapacidade, segundo ela, de levá-las à frente.
Se se acompanha a trajetória da imprensa no período, se perceberá que o combate vai ganhando
intensidade conforme os diversos atores políticos vão ganhando força, sendo possível detectar na
campanha de Collor e na sua eleição um momento de convergência discursiva e de aumento de
intensidade do combate com vistas à afirmação de uma nova hegemonia neoliberal. E no governo Collor
a luta contra a nova Constituição ganha contornos mais claros, o que quer dizer que o neoliberalismo
buscava encontrar a sua exata norma jurídica, ainda obstaculizada pela presença de alguns itens
constitucionais. Para fazer a lei conformar-se aos imperativos da nova ordem, era preciso destruir a
velha ordem representada pela Carta de 1988, uma Constituição tão nova, tão atacada e tão cedo
modificada.
É possível dizer que sob Fernando Collor de Mello, a imprensa vive um glorioso momento. Ela
encontra-se com um personagem propício às suas exigências de espetáculo e sobretudo afinado com
suas propostas. Ele próprio percebe o quanto a imprensa está à procura do discurso neoliberal, mesmo
que ainda topicamente (os marajás, por exemplo), e conecta sua campanha a temas que a imprensa vinha
desenvolvendo. Nem mesmo o programa econômico com que ele inaugura o seu governo, e que reteve
dinheiro de milhões de pessoas, teve oposição da imprensa. Nessa fase, Collor vive no melhor dos
mundos.
O discurso jornalístico se afina, nas suas linhas básicas, com o do presidente da República,
exceção feita à revista IstoÉ e, parcialmente, à Folha de S. Paulo, e diz-se parcialmente no caso da
Folha porque ela nunca escondeu que concordava com os postulados básicos do programa neoliberal,
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mesmo que discordasse de muitos dos métodos de Collor. Aqui,o que temos denominado Estado
ampliado ganha densidade, e Collor pôde governar tranqüilo.
É sob Collor que se inicia o que defini como jornalismo de campanha, uma atitude mais clara da
imprensa de, sob alguns pressupostos construídos anteriormente, e baseada, de modo mais amplo, na
ideologia neoliberal, perseguir o objetivo de ver consumado o neoliberalismo no Brasil. Isso significava,
em primeiro lugar, a desconstrução de alguns pontos da Constituição de 1988, só possível de ser
efetivada com a existência de um governo que tivesse vontade para tanto e com a criação de uma
opinião pública favorável. Esta só poderia ser construída pela imprensa, como foi.
O jornalismo de campanha, com sua correspondente e recorrente tematização, cujos primeiros
passos podem ser localizados já no governo Sarney, ganhará intensidade, e agora assumindo o programa
do presidente da República, que afinal era o da esmagadora maioria da imprensa. Aqui, pode-se dizer
que o bloco histórico assume a hegemonia e insiste em mantê-la a partir de uma luta ideológica
permanente, na qual intervêm não só os media como o Estado stricto sensu, tentando conformar um
cenário favorável às reformas neoliberais.
A imprensa se aproxima, e muito, do presidente da República, que sabe lidar os insumos
midiáticos de que ela necessita, e que, por outro lado, insista-se, adota um programa com o qual ela
concorda. É quando se instala a rede semântica de duplos a que se referiu anteriormente, situando, para
dizer de modo genérico, os que se colocavam a favor das reformas – da forma como elas foram
ressemantizadas – como partidários do progresso, e os que situavam-se em campo oposto como
defensores do atraso.
A Constituição é dada, pelo discurso jornalístico, como precocemente envelhecida, mesma
posição de Fernando Collor de Mello. É quando se firma a idéia de que é necessário e inadiável enxugar
a máquina estatal e se dá a ofensiva pela antecipação da revisão da Constituição, que não ocorre mas
assegura a discussão do que deve ser feito na seqüência – antecipa-se aqui o conjunto da intervenção
que se dará sob Fernando Henrique Cardoso.
Collor governou tranqüilo até o momento em que ocorre a entrevista do irmão à revista Veja.
Acabou a lua-de-mel, e a CPI do PC tomou conta de tudo. No dia da saída de Collor, os meios
impressos registraram que estavam de acordo com o programa de Collor, e que ele tinha feito muito
para a modernização do país. O impeachment era bom para o país, mas era necessário que continuasse a
se executar o mesmo programa de Collor – quanto a isso a imprensa não titubeou.
A assunção de Itamar Franco vai significar desapontamento para a imprensa, peIas
características consideradas retrógradas do novo presidente, especialmente pelo diagnóstico de que ele
era um político estatizante. Há um relativo afastamento da figura do presidente da República. Será o
período em que a imprensa, repercutindo o discurso oficial, reiterará que a privatização foi
desideologizada, mostrando-a como uma necessidade imperiosa para o país. E faz isso, primeiro,
mostrando a eficiência das empresas privatizadas, inclusive acentuando o quanto elas foram capazes de
demitir; segundo, pela denúncia permanente da situação falimentar e pela natureza perdulária das
estatais, e terceiro pela necessidade de vendê-las para sanear o Estado e garantir que ele pudesse
cumprir suas obrigações essenciais com saúde, educação e segurança – este, um discurso recorrente em
todo o período.
A revisão da Constituição, prevista para 1993, recebe uma ampla cobertura. Afinal, era a
oportunidade de se iniciar as reformas preconizadas. Há todo um esforço da imprensa de orientá-la,
inclusive com o arrolamento dos pontos programáticos essenciais. O fracasso da revisão fornece ampla
munição para outro enfático ataque ao Legislativo, um dos esforços mais sistemáticos da imprensa em
todo o período. Tal ataque, de um lado, é profundamente operacional ao Estado stricto sensu – à medida
que pressiona o Legislativo, aumenta a margem de manobra do Estado para negociar a aprovação das
reformas pretendidas.
A não-realização da revisão não impede que haja uma forte tematização dos interesses
estrangeiros contrariados pela Constituição, interesses que, quanto às modificações constitucionais,
serão atendidos logo nos primeiros meses do governo Fernando Henrique Cardoso. Com este, a
imprensa se reencontra novamente com a presidência da República, e outra vez de forma quase
simbiótica, como quando do período Collor.
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Embora obviamente uma personalidade distinta, Fernando Henrique Cardoso também possuía
algumas características favoráveis ao consumo midiático – culto, intelectual renomado, poliglota,
acadêmico de prestígio e, além disso, principalmente, partidário entusiástico do mesmo programa
neoliberal de Fernando Collor de Mello, com o beneficio, para Fernando Henrique, de tal programa ser
ainda mais radicalizado e consistente.
É no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso que as políticas neoliberais ganham
intensidade e, necessário dizer, maior consistência teórica. Fernando Henrique sabia perfeitamente o que
estava dizendo e o que iria fazer, qual a direção que pretendia dar ao País e estava absolutamente
determinado a isso. Ele conseguiu construir em torno de si um impressionante consenso das forças
conservadoras. A reiteração do discurso que situava as modificações na Constituição como parte de um
movimento modernizador criou um cenário aparentemente favorável a tais reformas, ou, ao menos, um
cenário que garantiu que elas fossem realizadas sem maiores dificuldades.
É quando o discurso jornalístico ganha uma natureza áulica mais clara – áulica aqui no sentido
de apresentar uma impressionante concordância com o que provinha do âmbito governamental – e
coloca todo o seu arsenal a serviço de um programa. Insiste na criação de um contexto-catástrofe, de um
cenário caótico, contexto e cenários que só poderiam ser superados na hipótese de as reformas serem
feitas, e de modo integral, tanto as de ordem econômica, quanto as de natureza social – social, aqui,
também ressemantizadas, porque tais reformas implicavam sempre retirada de direitos sociais, e, numa
outra semantização, mais apropriada, poderiam ser denominadas de reformas anti-sociais. Esse
contexto-catástrofe leva a marca sempre da urgência, traz implícita sempre a idéia de que não é possível
continuar muito tempo sob tal situação sob pena da catástrofe final, do caos absoluto, do apocalipse,
que, em alguns momentos, parecia ter chegado, ao menos se se fosse acreditar naquilo que o discurso
jornalístico produzia, como se demonstrou.
Dos títulos às matérias, na utilização de um variado estoque de metáforas, com destaque para as
militares, o discurso jornalístico ergueu-se como uma das fortalezas básicas do Estado naquela
específica conjuntura do governo Fernando Henrique Cardoso. A metáfora militar, de modo particular,
usada à saciedade, indica a existência de uma guerra que reclama desenlace, e tem sempre inimigos a
derrotar e é parte da montagem do contexto-catástrofe. Quando se refere à Previdência como um temível
gigante ou à administração estatal como um terrível monstro, caminha-se na mesma direção. Trata-se
sempre de uma situação da qual é necessário sair sob pena de se chegar ao caos ou, no limite, para sair
do caos a que já se chegou.
Quando recorre à metáfora da máquina emperrada, inchada ou ineficiente, a depender de cada
momento, desumaniza o problema, situa-o no território da técnica e torna imperioso, portanto, o ajuste
tecnológico. É um discurso que se bifurca em várias direções, mas que tem um só objetivo: mostrar o
quanto a Constituição de 1988 prejudicou o país e o quanto há de urgência em modificá-la, se possível
rasgá-la e fazer outra. Nessa conjuntura, a imprensa soube, como em raras outras ocasiões, ser parte
integrante ativa do bloco histórico hegemônico, cumprindo um papel essencial no esforço de reformatar
o Estado na perspectiva neoliberal.
Repisou-se de maneira quase obsessiva a supremacia do mercado. Deu-se como certo que Estado
ou qualquer empreendimento estatal é sinônimo de incompetência e de gasto irresponsável e exagerado
de recursos. Puseram-se todos os meios de comunicação – exceção feita à revista CartaCapita – de
acordo quanto ao fato de que a privatização redundaria, como dizia o governo, na redução da dívida
pública e na garantia da continuidade do Plano Real.
A privatização foi erigida à condição de moeda simbólica face ao capital, às agências e aos
países capitalistas centrais, moeda que garantia ao mundo exterior que o país estava disposto a cumprir
aquilo que havia prometido, ou seja, extinguir o mais rápido possível o parque produtivo estatal erigido
desde os anos 30. Deram-se como necessárias e inevitáveis as reformas da Previdência e Administrativa,
sem as quais o Plano Real estaria fatalmente comprometido. E era ao rombo da Previdência e aos
excessivos gastos com o funcionalismo que se atribuía o gigantismo do déficit público, sem que se
lembrasse o volume de juros pagos anualmente, como decorrência das dívidas interna e externa. As
primeiras estimativas feitas para o ano de 1999 indicavam que o governo deveria pagar
aproximadamente 20 bilhões de dólares em juros líquidos para remunerar os aplicadores (a carga total
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deve chegar a 70 bilhões de dólares, somados Governo Federal, Estados e Municípios, mas a maior
parte será incorporada ao principal da dívida, para render, a seguir, mais juros).
Foi exatamente sob o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso que a Constituição de
1988 experimentou as suas grandes e essenciais transformações, especialmente na Ordem Econômica e
na Ordem Social. Na primeira, abriram-se as fronteiras do país ao capital internacional, eliminando-se
os dispositivos destinados à proteção da economia brasileira e da indústria nacional em particular. Na
segunda, eliminaram-se direitos históricos dos trabalhadores, tanto da área privada, quanto da pública.
A conformação da Constituição brasileira ao ideário dominante – e por ideário aqui leia-se não
só o neoliberalismo no sentido mais geral, analisado anteriormente, como, e sobretudo, aquilo que
dispunha o famoso Consenso de Washington –, é parte de um processo mais amplo, que na verdade,
para além de atingir outras fronteiras, hegemonizara praticamente toda a América Latina, em cujo
continente havia um país-modelo, o Chile, que, sob o general Augusto Pinochet, e não é mais insistir,
fora uma espécie de laboratório para o neoliberalismo no mundo.
Essa desconstrução da Constituição de 1988 conta, como já se viu, com a colaboração decisiva
da imprensa. O governo chega, em alguns momentos, como se revelou nos episódios que redundaram na
demissão do ministro Luís Carlos Mendonça de Barros, a afirmar que a imprensa exagerava no apoio.
Ela trabalhou de modo ativo para a eleição de Fernando Henrique, como se viu. O caráter áulico dos
meios de comunicação, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso só encontra paralelo,
talvez, no primeiro ano de Fernando Collor de Mello, mas com vantagem para Cardoso.
Considerando a produção do discurso jornalístico nesse período, pode-se afirmar ter sido ele
quase invariavelmente de acordo com o discurso dominante. Por dominante aqui entenda-se tanto o
discurso oriundo do poder político como das organizações da sociedade civil vinculadas às classes
dominantes, mesmo que eventualmente tivesse divergências pontuais com este ou aquele governante.
Todo o aparato midiático ecoou, tornou público o discurso que vinha daquelas fontes e não há dúvida de
que esse aparato foi essencial na construção de uma nova hegemonia. Seja por sua específica
importância, por sua capacidade de fixação na memória social, seja pelo intercâmbio que estabelece
com os outros meios, pautando-os, destaque-se que o jornalismo impresso tem importância na
consolidação/construção dessa nova hegemonia.
Nova hegemonia aqui, não no sentido da substituição abrupta de classes, não no sentido de
qualquer ruptura, mas no de uma nova formulação ideológica, que substituísse aspectos da cultura
política passada, que sepultasse, como era do objetivo de Fernando Henrique Cardoso, a ideologia
nacional-desenvolvimentista. Nesse contexto, o discurso jornalístico combina destruição e construção.
Desqualificam-se os conceitos anteriores, por retrógrados, ultrapassados e primitivos, e qualificam-se
positivamente as idéias novas de mercado, de competitividade. O positivo, para a imprensa, está no
mundo privado. O negativo, no público ou estatal.
A imprensa vai construindo um discurso de desmontagem de todo o arcabouço teórico de
sustentação da nova Carta, logo que ela é promulgada. Há uma estratégia discursiva bem-sucedida de
identificar as modificações propostas para a Constituição como reformas indispensáveis à modernização
do país, sem as quais, nessa visão, o Brasil estaria condenado ao fracasso, ao isolamento da comunidade
internacional, ao atraso. Há um discurso que unifica governo, imprensa e o bloco hegemônico do
Congresso Nacional e, também, as diversas agências da sociedade civil vinculadas às classes
dominantes.
Vai sendo produzida uma desqualificação do papel do Estado e do próprio Estado. Vai-se
criando uma identificação entre conservadorismo e atuação do Estado na economia. Entre
incompetência e atuação do Estado nas diversas áreas. Entre ineficiência e empresas estatais, às quais se
acrescenta sempre o caráter de empresas perdulárias, abrigo de marajás. Demoniza-se o Estado.
Santifica-se a iniciativa privada.
O discurso jornalístico passa a fixar o que é e o que não é moderno. Modernidade agora é
identificada com os parâmetros neoliberais, e tem os olhos postos do Primeiro Mundo, sendo
absolutamente secundárias as conseqüências sociais que tais parâmetros acarretem. É muito mais
importante, nesse discurso, preservar o equilíbrio fiscal e orçamentário do Estado do que, por exemplo,
desenvolver políticas que gerem empregos.
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Cobram-se demissões e, mais do que isso, as demissões, quando feitas, são elogiadas, e mais
elogios se reservam àqueles que mais demitem – e mais ainda quando se trata de empresas estatais e
sobretudo quando elas tenham sido privatizadas. O volume maior de demissões é sinônimo de
competência e seriedade administrativas. Esses componentes tornam-se parte dos pressupostos dos
jornalistas, são incorporados pelo senso comum dos profissionais, tornam-se parte da ideologia da
grande maioria dos que estão envolvidos com o jornalismo brasileiro.
De um ângulo mais amplo, trata-se agora, na elaboração do discurso jornalístico, da construção
de uma nova visão de Estado – nova ao menos se se considera o keynesianismo que predominou no
pós-II Guerra no mundo ocidental. Impõe-se para os meios de comunicação – eles se auto-impõem essa
tarefa – nessa nova quadra do capitalismo, a defesa de uma nova ordem pós-Guerra Fria: a do
neoliberalismo, que implicava, um novo tipo de Estado, mais dependente ainda dos centros
desenvolvidos do capitalismo.
A imprensa irá fazer a apologia dessa nova ordem, dessa submissão ao bloco hegemônico do
capitalismo em escala mundial, capitaneado pelos EUA, situando tal ordem como inelutável, inevitável,
necessária e positiva, contra a qual nada se podia e se devia fazer. Os países que não se adequassem a
ela estariam caminhando na contramão da modernidade.
Um discurso que afirma sobretudo a responsabilidade individual, e que descarta a solidariedade
social. A política de venda das estatais, possibilitada pela modificação do capítulo da Ordem Econômica
da Constituição, e as reformas da Previdência e Administrativa, são exemplares para a revelação dessa
nova ideologia e, para revelar, também, quando da cobertura que a imprensa faz dos acontecimentos que
dão substância a tal política e a tais reformas, a natureza do discurso jornalístico.
A afirmação desse discurso deu-se quase que pela eliminação de interlocutores. Estabeleceu-se o
reinado do pensamento único. O espaço crítico, pensado do ponto de vista do jornalismo, ficou restrito a
colunistas, aos poucos que pensavam diferentemente da ideologia neoliberal, emparedados em meio a
um conjunto de matérias e de outros colunistas e ensaístas que, utilizando-se do vasto arsenal dos seus
meios, difundiam a natureza imperiosa de seus argumentos. Aqui pode-se dizer que houve uma atitude
excludente, inclusive de fontes eventualmente contrastantes, que pudessem opor-se às fontes oraculares,
normalmente defensoras da ideologia dominante, e mesmo às fontes oficiais, sempre privilegiadas pelas
posições institucionais que ocupam.
O discurso vai tomando-se tão hegemônico, tão sem adversários – porque os adversários estão
excluídos do espaço público específico constituído pelos media – que vai revelando-se descuidado
diante dos próprios critérios reclamados pelo jornalismo, pois muitas vezes não há sequer a checagem
de números e de situações e há muita dificuldade na contextualização até porque se houvesse checagem
e contextualização muita coisa não se sustentaria (lembrem-se os exemplos da Previdência, do déficit
público e o da crise de 1998, já citados). Esse descuido é revelador do jornalismo de campanha,
evidência do predomínio da propaganda sobre os procedimentos usuais da atividade jornalística,
procedimentos autoproclamados como essenciais para garantir sua credibilidade.
O pensamento único que vai-se configurando no jornalismo, a constituição dessa forte matriz
ideológica neoliberal, construído num processo que se inicia a partir da total integração dos media à
lógica da indústria cultural, marcadamente a partir do final dos anos 70, início dos 80, e que ganha
consistência sobretudo a partir do governo Collor, já nos anos 90, tem implicações para a democracia
brasileira, de um lado, e, de outro, para o próprio jornalismo.
A democracia, para se realizar, exige necessariamente a pluralidade. Se se toma como verdadeira
a afirmação de que a política, no sentido aqui de uma atividade impulsionadora da história, para sua
conservação ou modificação, transita com ênfase nos dias atuais pelos media informativos, e se é
verdadeiro, como se acredita que é, o fato de tais media desenvolverem um discurso que exclui a
pluralidade, então não é difícil concluir que a democracia, pensada de modo substantivo, está
comprometida enquanto esse quadro perdurar.
O discurso único não se caracteriza, óbvio, pela exclusão pura e simples dos atores divergentes
(embora, em alguns casos, até tal expediente seja utilizado). Tais atores são eventualmente acionados,
mas são, regra geral, situados num contexto subalterno, postos não na condição de alternativa efetiva ao
discurso predominante, mas na de sujeitos convalidadores desse mesmo discurso. Essa convalidação se
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produz pela desqualificação ou pelo caminho de situá-los em espaços reduzidos, sem possibilidade de
expor suas posições e dando legitimidade, assim, aos outros atores, os do pensamento único, cujo
espaço é sempre bem mais generoso. A produção do universo das fontes pela imprensa deve ser vista,
assim, nesse contexto de inclusão e exclusão, onde há preferências por aquelas que sustentem o
pensamento único (o neoliberalismo) e que deu base ao jornalismo de campanha a que temos nos
referido ao longo desse livro.
Dessa maneira, o espaço público que é conformado pela imprensa – ou que deveria se conformar
como espaço público - está-se configurando crescentemente no Brasil como anti-democrático, como
violador das normas do debate democrático. Estaria se articulando não como um espaço público, mas
como espaço privado, onde têm voz apenas aqueles que estejam de acordo com a ideologia dominante
na mídia. Esse espaço é ocupado por atores que consagram a exclusão social e a marginalização ou
subestimação do pensamento divergente. Torna-se espaço privilegiado de uma ideologia, e isso
compromete a realização da democracia.
A pluralidade do mundo político, o que quer dizer a diversidade de propostas para o país, não
tem possibilidade de se manifestar cotidianamente pelos media, e isso não só pela televisão, muito mais
excludente que os outros meios, mas também pelos próprios meios impressos. E além de tudo, firma-se,
pela reiteração, a idéia de que a oposição não tem propostas para o Brasil, sem que dê a tal oposição a
possibilidade de apresentá-las, coisa só possível de ser feita maciçamente através desses mesmos media.
A imprensa vai-se configurando, nesse contexto, como um elemento essencialmente conservador
das estruturas econômico-político-sociais predominantes, à medida que desenvolve um pensamento
único, o neoliberalismo, e pretende que o Estado brasileiro persista neste caminho. Com isso, consolida
uma estratégia que tende à exclusão social e política da maioria da população.
Mais grave: a imprensa é parte da construção de uma política de longo prazo, já em andamento,
de exclusão social. A democracia, na visão dominante e mesmo na dos media, resume-se ao aspecto
institucional da inexistência de uma ditadura, ao regime de eleições, e não à possibilidade, de um lado,
da alternância de poder, dificultada até agora, entre outras coisas, pela intervenção direta dessa mesma
imprensa, e, de outro, à melhoria das condições de vida da maioria da população.
O impacto específico sobre o jornalismo é evidente. O jornalismo de mercado, aquele
inteiramente submetido à lógica da indústria cultural, no específico caso brasileiro, não consegue dar
conta da tarefa auto-idealizada da imprensa: de ser objetiva, de ter compromisso com os fatos. Ao longo
do livro, discutimos o problemático conceito da objetividade, mas é possível pensá-la como uma
possibilidade de desvendamento da realidade. Se há, no entanto, um pressuposto geral rígido, o
neoliberalismo, e se, ao redor se constroem e se reconstroem permanentemente outros pressupostos
tributários dele, a cobertura mantém um enquadramento destinado basicamente a reforçar a estrutura
dominante.
E isso determina a existência de um jornalismo comprometido com uma única visão e, portanto,
bastante distante de sua proposta de ser não simplesmente um observador imparcial, uma proposta
impossível, mas praticado de modo democrático, plural, amplo, capaz de revelar as contradições de uma
sociedade e as diversas visões sobre ela. Isto, que seria aparentemente elementar, o jornalismo brasileiro
não tem feito, e mais do que isso, nos momentos eleitorais decisivos, têm tomado partido e se envolvido
diretamente na disputa eleitoral via a cobertura que faz.
Tenho insistido ser difícil imaginar uma modificação profunda desse padrão de jornalismo
através de um processo reflexivo da própria imprensa. A rigor, o quadro do jornalismo brasileiro, sua
crise só tem se agravado. Os tempos são de monopólios, não de empresas democráticas, abertas à
constituição de um espaço público onde todos os contendores tenham acesso ao debate. Estamos em
tempos de Murdoch, Marinho, Berlusconi, Civita, Mesquita, Frias. Eles dão o tom, e seus interesses são
grandes demais para que pensem na constituição de um espaço verdadeiramente democrático. Eles estão
sempre com o olho no mercado e, por isso mesmo, sempre com o olho na política, com o olhar voltado
para o cultivo de suas relações com o Estado e com o conjunto das classes dominantes, locais e
internacionais.
O jornalismo de campanha desenvolvido pela imprensa brasileira no período analisado deve ser
pensado como parte de um complexo de interesses muito amplo e como integrante da constituição da
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nova hegemonia neoliberal. O conhecimento sobre a realidade histórico-social é sempre comprometido
politicamente, já que configura-se solidário com certas possibilidades do real e adversário de outras. Ele
pode, no entanto, na tensa relação entre a função mediadora e a de hegemonia, no caso do jornalismo,
ser um conhecimento que expresse pluralidades, apesar de apresentar uma dominância. Nessa
conjuntura de afirmação do neoliberalismo, o jornalismo brasileiro fez uma opção e diminuiu muito o
espaço da divergência, das opiniões dissidentes. Estas, apesar de aparecerem, estiveram sempre postas
em condição subalterna, como já assinalado.
O poder que o jornalismo tem, e de fato tem, o potencial que ele contém por esse mesmo poder,
inclusive seu acentuado poder crítico, foi atenuado, nessa época, por sua adesão a uma proposta de
fundo econômico que, no entanto, trazia consigo uma ideologia à qual o jornalismo se integrou,
tornando-se, em alguns momentos, o principal propagador dela. E, assim, esteve a serviço não só de
seus específicos interesses comerciais, como dos outros grupos econômicos favoráveis a tal ideologia,
mas também dos que dirigiam os negócios do Estado durante essa época.
A mudança desse quadro, a instituição de padrões jornalísticos que não vejam o mercado como
sua diretriz central de existência só serão possíveis se vastas parcelas da sociedade tomarem consciência
da importância central dos media para a democracia brasileira. Essa consciência, naturalmente, virá
como decorrência de uma visão mais ampla sobre a vida política, sobre as estruturas dominantes do
poder político, que só têm reforçado a natureza. monopolista e antidemocrática dos meios de
comunicação no Brasil, até porque elas se reproduzem, entre outros aspectos, graças à influência desses
meios.
Creio, e não quero perder a esperança, que a sociedade brasileira tem amadurecido e que, nesse
processo de tomada de consciência, de afirmação da cidadania, pode, de um lado, dar lições à mídia,
pode provocá-la a fazer modificações que atenuem a sua extrema partidarização, e, de outro, provocar o
Estado brasileiro a contribuir para a criação de meios que possam garantir a presença de outros
discursos, de outras vozes, hoje silenciadas pelo monopólio do discurso de umas poucas famílias.
Teremos, então, outras visões, outras leituras sobre esse Brasil tão diverso.
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ANEXOS
Quando escrevi a tese que deu origem a este livro, mandei um questionário aos jornalistas que
pretendia entrevistar, com uma explicação, que reproduzo aqui, tal e qual a fiz à época. Explico que os
jornalistas que responderam, não o fizeram necessariamente seguindo o questionário. Uns, sim. Outros,
não.
“Estou realizando uma pesquisa sobre a imprensa escrita, particularmente sobre a influência que
ela exerce na construção das idéias no Brasil contemporâneo. Tal pesquisa faz parte do meu projeto de
doutorado. Entre outros aspectos, selecionei como importante desenhar de que modo os jornalistas,
nessa fase mais recente, estão pensando algumas questões da vida brasileira. E tentar saber, também, de
que maneira se pautam, que influências recebem para a construção e a renovação permanente de sua
visão de mundo. Sou jornalista, autor de "Lamarca, o Capitão da Guerrilha" (em parceria com Oldack
Miranda), e de "Imprensa e Poder", e professor da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal
da Bahia. Tal pesquisa está sendo feita no Programa de Pós-Graduação da mesma universidade, voltado
para a comunicação e a cultura contemporâneas. Ficaria muito agradecido se você respondesse ao
questionário.
1) Seu nome, idade, formação universitária, veículos em que trabalhou, cargos que exerceu,
principais trabalhos publicados.
2) De que modo o jornalismo influencia a constituição de novas idéias no Brasil? Quais seriam
as principais novas idéias em curso no país pós-regime militar, aquelas que estariam propiciando
transformações, à direita e à esquerda?
3) De um outro ângulo, de que modo o jornalismo influencia para a manutenção de velhas
idéias? Quais seriam as principais idéias conservadoras, à direita e à esquerda, aquelas que entravam o
desenvolvimento sob os mais diversos ângulos?
4) Como tem sido construída a pauta do jornalismo brasileiro nos últimos dez anos, pensada de
modo bem abrangente? Que peso tem as influências externas, as idéias vindas de fora? Que circuito
interno se desenvolve para que a pauta se consolide diariamente? Você acredita que um meio predomine
sobre o outro na construção da pauta? Que papel a agenda posta pelo mundo político desempenha? Que
função particular tem o Executivo, particularmente o Governo Federal, na construção dessa agenda? E
que função teria o próprio público?
5) O jornalismo brasileiro, particularmente o impresso, vem cumprindo o seu papel nesses anos
pós-regime militar? Como? O jornalismo tem conseguido expressar a realidade do país? Há momentos
de destaque nesse trabalho, além da cobertura do impeachment de Collor?
6) Você localizaria um momento, uma data, um período, nos últimos anos, que marcasse alguma
mudança essencial no fazer jornalístico no Brasil? Há alguma linha divisória, que distinguisse, por
exemplo, o jornalismo feito ao final do período militar e o que se segue? E quais seriam as
características de uma e outra fase, se a resposta for positiva? Ou há uma seqüência mais ou menos
linear?
7) Quais as principais características do processo de privatização das telecomunicações,
desenvolvido pelo governo Fernando Henrique? Ele provoca que modificações no país e no mundo
específico do jornalismo?
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8) Quais as características centrais do Brasil pós-ditadura, aquele que viveu os governos Sarney,
Collor, Itamar e Fernando Henrique, nos campos político, econômico e social? Quais os seus principais
problemas nos dias de hoje?
9) Como você acredita que o governo atual (FHC) vem enfrentando
a) a inserção do Brasil na economia mundial
b) a privatização das estatais
c) o enxugamento da máquina administrativa
d) o déficit público
e) a política salarial do funcionalismo público
f) a política educacional
g) a política de saúde
h) o desemprego
i) a política social?
10) De modo geral, qual a avaliação que você faz do desempenho político-administrativo do
governo FHC? Se puder, desenvolva um pouco.
11) Como você analisa o processo de globalização e aquilo que se convencionou. chamar de
neoliberalismo? Globalização e neoliberalismo são conceitos que ajudam a explicar o Brasil de hoje?
12) De que forma, por que meios, na sua opinião, os jornalistas brasileiros têm se informado
sobre o atual estágio de desenvolvimento da economia mundial, da dinâmica atual do capitalismo? E
você diria que eles compreendem essa dinâmica?
13) No campo econômico-social, seriam possíveis políticas diversas daquelas adotadas pelo
governo FHC, essencialmente vinculadas ao desenvolvimento e à dinâmica das forças econômica
globalizadas? Ou elas seriam efetivamente as únicas possíveis no estágio atual do mundo?”
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Entrevista de Carlos Chagas
Quando respondeu a este questionário, Carlos Chagas era diretor de jornalismo da Rede
Manchete, em Brasília. Desde junho de 1988 até o início de 1998, professor titular da Faculdade de
Comunicação da Universidade de Brasília, dando aulas de "Ética e Legislação nos Meios de
Comunicação", "História da Imprensa" e "Problemas Econômicos e Sociais" no curso de Graduação, e
"Jornalismo Político", no curso de Pós-Graduação, desde 1979. Era também representante da
Associação Brasileira de Imprensa em Brasília desde 1987 e responsável por uma coluna política diária
publicada em 32jornais do país, desde 1974. Foi repórter, redator e editor político de "O Globo", no Rio
de Janeiro, entre 1958 e 1972. Comentarista político da TV-Rio, entre 1970 e 1972. Diretor da sucursal
e responsável pela coluna política de "O Estado de S. Paulo" em Brasília entre 1972 e 1988. Secretário
de Imprensa da Presidência da República em 1969. Prêmio Esso de Jornalismo em 1970. Integrante do
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, do Ministério da Justiça, pela Associação
Brasileira de Imprensa, desde 1985. É membro da Academia Brasileira de Letras e publicou, entre
outros livros, " 113 dias de angústia" (Editora LPM, quatro edições entre 1970 e 1979); "Resistir é
preciso"(Editora Paz e Terra, 1974) e "Explosão no Planalto" (Editora LPM, 1988).
1. Sustento a corrente da modéstia e da humildade entendendo que o jornalismo não forma a
sociedade, senão que apenas informa. Será bem informada de tudo o que se passa nela, de bom e de
mau, de ódio e de amor, de certo e de errado, que a sociedade, por ela mesma, se formará. O jornalismo
é apenas um dos segmentos da sociedade, um de seus componentes. Não pode estar acima ou além,
muito menos desligado dela. Na medida em que a mídia divulga novas idéias, geralmente em função dos
fatos, estará influenciando a sociedade, porém menos do que imaginam certos colegas nossos de nariz
em pé, geralmente quatrocentões. Interessa menos à sociedade, e até tem sido contraproducente, a mídia
defender e engajar-se na defesa de novas idéias. A maior contribuição dada por ela é de divulgar as
novas idéias.
Tomá-las conhecidas. Noticiar o debate. Ampliá-lo. Levá-lo rápido onde custaria a chegar. A
sociedade aceitará se quiser e como quiser. Claro que uma divulgação permanente, constante, servirá
para que a sociedade, mais depressa, possa aceitar, rejeitar ou reformular essas novas idéias.
Depois do regime militar, ou antes, mesmo, contribuindo para sua derrocada, a nova-velha idéia
da democracia e da liberdade foi a principal. A partir da reconquista da normalidade institucional,
construída lentamente, parece-me que duas vertentes voltaram a fluir com naturalidade no país: a de que
necessitamos de uma sociedade mais justa, com distruibuição equânime de renda, fim das mazelas e das
exclusões, da fome, da miséria e da doença. Digamos que essa nova-velha idéia possa ser rotulada de
neosocialismo. Em paralelo, cresceu também o neoliberalismo, com tudo sujeito aos ventos que sopram
de fora, acoplados aos que se produzem aqui mesmo. O choque dessas duas vertentes deu-se de maneira
clara durante a Assembléia Nacional Constituinte, em 1987-88, quando os "progressistas" e o "centrão"
se digladiaram tanto a ponto de imobilizar boa parte dos trabalhos e produzir um fenômeno bem
brasileiro: os pontos mais profundos de divergência, onde não havia possibilidade de conciliação, ao
invés de esclarecidos foram adiados. A lei maior, surpreendentemente, transferiu à lei menor muitas
decisões fundamentais. Exemplos: lei de greve, fixação de juros em no máximo 12 por cento ao ano, a
defesa do cidadão e da família diante dos excessos da programação de rádio e TV, a definição das
nações indígenas e outros. Foram mais de cem os artigos constitucionais que não se aplicaram, à espera
de regulamentação pela lei complementar e lei ordinária. Uma inversão dos princípios jurídicos mais
elementares porém uma forma de superar o impasse. Caso contrário, ainda estaríamos discutindo a nova
Constituição.
Essas duas novas-velhas idéias expressas então pelo neosocialismo e o neoliberalismo
desdobraram-se numa série de debates sobre fatos concretos, mas é inegável que até agora tem
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prevalecido a segunda corrente, em especial a partir da vitória de Fernando Collor e de Fernando
Henrique, com o interregno de Itamar Franco.
2. Fica difícil saber o que é conservador. Para o neosocialismo, pode ser a supressão de direitos
sociais expressa na série de reformas promovidas pelo atual governo. Pode ser a prevalência absoluta da
livre concorrência entre quantidades distintas (quase que entre a guilhotina e o pescoço) e das leis do
mercado, como, também, a ampliação dos privilégios das elites econômicas. As privatizações de
empresas ligadas à soberania nacional. Os contratos provisórios de trabalho...
Para o neoliberalismo, porém, conservadoras são as idéias de proteção do trabalho diante do
capital, o corporativismo, a existência de quistos no serviço público, o atraso tecnológico decorrente de
favores a determinados setores da economia, até mesmo o Estado Nacional frente à economia
globalizada.
O jornalismo influencia a manutenção de novas idéias? Quais? As do neosocialismo ou do
neoliberalismo? Depende do ângulo de onde a gente se situe. Da opção política que cada um faz. Nesse
aspecto é que o jornalismo pode influenciar. Registre-se, porém, um fato tão óbvio quanto lamentável: o
jornalismo assemelha-se às birutas de aeroporto, que indicam a direção do vento. Hoje, a imensa
maioria dos meios de comunicação está engajada no neoliberalismo, seja por convicção ou interesse de
seus donos, por medo endêmico do poder, dívidas ou ganância de aumentar o faturamento. A ironia da
História mostra que durante o período de João Goulart na Presidência da República, quando também se
falava intensamente em reformas, ainda que outras, em sentido contrário, estavam os meios de
comunicação quase todos favoráveis a elas. Com exceções, ainda que maiores do que as atuais, a mídia
exaltava a necessidade de mais iniciativas no campo social, como, infelizmente, também de mais
privilégios corporativistas. Abria espaços para reclamos, promessas e iniciativas do grupo encastelado
no poder. Até que mudou de lado e participou de sua derrocada, fenômeno que não está longe de
acontecer ao inverso se o modelo globalizante e neoliberal continuar gerando mais exclusões para a
maioria e mais privilégios para as elites.
Sendo assim, minha conclusão continua a mesma das respostas anteriores: o jornalismo
influencia, é claro, mas muito menos pelo que defende, muito mais pelo que divulga. A sociedade
continuará decidindo, e, ao decidir, trará a reboque a opinião dos donos de jornal.
3. A pauta, costumo resumi-la de forma bem simples: é a própria vida. São os fatos que estão
acontecendo. Imaginar pautas desligadas da realidade, sobre temas inusitados, pode dar certo de quando
em quando, mas, mesmo assim, estará sendo a abordagem do inconsciente que já se encontrava latente
na sociedade. O veículo que exagera em pautas que nada tem a ver com os fatos condena-se a perder
importância, leitores e faturamento.
Claro que as idéias e os fatos vindos de fora influenciam e, não raro, se sobrepõem aos
produzidos aqui. Essa é a verdadeira globalização, aliás, nenhuma novidade nos últimos milênios.
Apenas, ganha-se mais tempo quando os fatos e as idéias chegam por satélite e não de caravelas.
O circuito interno, num determinado meio de comunicação, é indicado pela natureza das coisas.
Nem o patrão mais obtuso, empedernido, idealista ou malandro consegue evitar, o desenvolvimento e a
elaboração da pauta gerada pelos fatos. Muito menos o jornalista engajado em ideologias, doutrinas,
partidos ou políticas restritas. Há, no jornalismo, um Mestre diante do qual todos temos que nos curvar:
"Sua Excelência o Fato".
Houve tempo em que a pauta dos telejornais e dos radiojornais era feita pelos jornais do dia. Isso
foi quando a televisão engatinhava e o rádio era, mais ainda do que é hoje, um veículo de
entretenimento e de serviços, estrangulado entre o poder político e o poder econômico. Não se assistia
na TV nem se ouvia no rádio mais do que aquilo que os matutinos e vespertinos tivessem divulgado,
com suas edições sucessivas. Os tempos mudaram, o pêndulo se alternou e chegamos ao extremo
oposto, de os jornais do dia seguinte sequer publicarem, por motivos industriais, aquilo que a televisão
da véspera já jogou no ar. Esse fenômeno ainda existe, como, por exemplo, nos jogos noturnos de
futebol, que o cidadão vê, ao vivo. Ele vai dormir e, no dia seguinte, surpreende-se de os jornais não
reportarem sequer o resultado final da partida. A imprensa escrita, porém, reagiu, nesse confronto
fascinante em busca do leitor. Deixando de ser o veículo principal e exclusivo de divulgação da notícia,
o jornal precisou reciclar-se. Trata-se de um fenômeno mundial. Dar hoje o que a televisão e o rádio não
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deram ontem, porque supérfluos e subordinados às regras da rapidez eletrônica. Analisar, prospectar,
projetar, dar à sociedade o algo mais, o bastidor, a conseqüência, fez ressurgir a imprensa escrita, além,
por certo, do investimento em reportagens especiais, exclusivas. O diabo (para os jornais) é que a
televisão e o rádio já abrem espaço para a interpretação, o comentário e o bastidor. Só ganha a
sociedade, desse duelo, vale repetir, fascinante. E sempre pautado pelos fatos.
O mundo político tem seu lugar, da mesma forma como o mundo esportivo, o mundo policial, o
mundo econômico e tantos outros. Quem cria fatos ocupa espaços. Não se reinventa a roda, apesar de
tantas tentativas. Se um determinado telejornal, para assegurar ou recuperar audiência, esquece os fatos
e passa a oferecer cada vez mais matérias de entretenimento, de comportamento ou sucedâneos,
obviamente que continua atrás da vaca, no rumo do brejo. Claro que os fatos políticos precisam ser
apresentados conforme seu grau de importância. De nada vale um determinado ministro fazer a apologia
do governo se não tem nada de novo a informar. Muito menos uma discussão parlamentar inócua, sobre
o sexo dos anjos.Importa perscrutar, selecionar, optar. Mas evitando, a não ser em determinados
momentos, a criação de fatos pela imprensa. Ela deve reportá-los.
O Executivo é o mais forte dos poderes, ainda que não necessariamente aquele que produza fatos
mais importantes, jornalísticos. O perigo do Executivo, para os meios de comunicação, é de que também
produz publicidade, distribui benesses e favores, envolve e não raro intimida as empresas jornalísticas.
Não é preciso ser um governo militar para oferecer participação nas concorrências para a banda "b" da
telefonia celular ou para comprar quotas da transmissão da próxima Copa do Mundo. Bem como para
cobrar dívidas atrasadas.
A função do público é cristalina: julgar o material oferecido pela mídia. Optar por um dos
múltiplos veículos, seja para ler, ouvir ou assistir. É ele quem define a sorte da mídia, em outras
palavras, do conteúdo da mídia.
4. O jornalismo impresso sempre correu o risco de se arrebentar no rochedo ou de morrer
afogado no mar. Não pode ser elitista, reportar apenas para aquelas camadas que desejam receber
notícias e informações favoráveis a seus pontos de vista. Também não pode dedicar-se exclusivamente
ao lumpem, à divulgação de horrores, misérias, crime e coisas parecidas. Os jornais especializados tanto
numa quanto em outra dessas vertentes vem perdendo terreno para os jornais ecléticos, os que têm de
tudo um pouco, ainda que, nesse abraçar o mundo, torne-se necessário o critério seletivo. Há que
expressar as diversas realidades, não apenas a que interessa ao editorialista, ao jornalista ou ao
proprietário. No regime militar a imprensa perdeu a credibilidade, por força da censura. Boa parte dos
fatos que poderiam interessar à sociedade estavam proibidos. Foi o período em que a população
aumentou mas a circulação dos jornais diminuiu ou se manteve estável. O grave é que, levantada a
censura política, e mesmo admitindo que permaneceu a censura econômica, que sempre existiu, um
terceiro personagem entrou no palco: a autocensura. Ela podia até estar lá, mas num papel secundário.
Agora é estrela. É a maior praga dos tempos atuais, a demonstrar que não basta cortar o tronco de uma
árvore daninha. Torna-se necessário extirpar-lhe as raízes.
Mesmo assim, a imprensa escrita alcançou momentos altos, do fim da ditadura militar para cá.
Começou exagerando no chamado "jornalismo investigativo", como se desde Guttemberg o jornalismo
não fosse investigativo. No começo, no entanto, todo político era ladrão, todo funcionário público,
preguiçoso. Muita injustiça foi praticada. Aos poucos, o pêndulo voltou ou está voltando ao ponto de
equilíbrio, mas a denúncia de escândalos, roubalheira e maracutaias tomou-se quase uma constante em
nossos jornais. Apenas, com um reparo: atingem tudo o que é público, pessoas e instituições, empresas e
partidos, Mas evitam, na maior parte das vezes, investigar a banda privada, empresas e empresários,
investimentos, bolsas, privatizações... Claro que a cobertura do impedimento de Collor foi um clímax,
gerado a partir da entrevista do irmão, das denúncias do motorista, das obras no jardim e do empréstimo
no Uruguai, tudo levantado pela imprensa escrita. Mas depois tivemos a CPI do Orçamento, a CPI dos
Precatórios, a substituição de dois candidatos à vice-Presidência por denúncias de irregularidades e
muito mais coisa. Ainda estão, os meios de comunicação, devendo investigações sobre o presente, mas
não é fácil, quando governos civis tornam-se mais intolerantes do que governos militares.
5. Seria pretensão demais. Ou visão curta de quem, diante do presente, imagina ser dono do
futuro. Sempre haverá que lembrar a história do professor Lipmann, catedrático de Física na Sorbonne,
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no começo do século. Era um gênio, detentor da sabedoria universal, mas não muito modesto, porque na
aula inaugural dizia a seus alunos, todo ano, ter pena deles. Censurava-os por terem escolhido o estudo
da Física, para ele "uma ciência completada, arrumada, terminada, onde não haveria mais nada a
descobrir ou pesquisar". Pobre professor Lipmann, basta lembrar que depois dele veio Einstein...
Todos acham que a data presente é o marco definitivo entre o passado e o futuro. Mas não terá
sido quando a fotografia substituiu a litografia? Quando os jornais panfletários se transformaram em
jornais empresariais? Quando o cabo submarino chegou ao Brasil e as notícias da Europa deixaram de
vir de navio, dois meses depois de acontecidas? Ou quando a publicidade entrou para não sair mais,
ensejando recursos para o crescimento industrial? Terá sido com o advento do rádio? Com o Estado
Novo ou com o fim do Estado Novo? Quando importamos dos Estados Unidos o lead, para substituir o
nariz-de-cera? Quando Pompeu de Souza escandalizou meio mundo, no "Diário Carioca", ao estampar
em manchete "SAI DUTRA, ENTRA GÓIS” ao invés do que todos os outros jornais publicaram: "O
EXCELENTISSIMO SR. GENERAL EURICO DUTRA É SUBSTITUÍDO NO MINISTÉRIO DA
GUERRA PELO EXCELENTÍSSIMO SR. GENERAL GÓIS MONTEIRO"? Quando a televisão foi
para o ar ainda sem terem investado o videotape, com tudo ao vivo? Quando os verpertinos
desapareceram, por questões industriais, sendo todos os jornais obrigados a rodar de madrugada para
chegar mais cedo às bancas, antes do competidor? Ou quando a cor chegou aos diários? Terá sido
recentemente, quando, para captar leitores, os jornais passaram a se preocupar mais com a forma do que
com o conteúdo, transformando-se em verdadeiras araras, coloridos, sem notícias mas plenos de fotos e
autopromoções? "Compre o matutino tal e receba grátis, em capítulos, um atlas, um dicionário, um
compêndio de História". Quem garante, daqui a pouco, que não assitiremos ao "compre o matutino qual
e monte sua bicicleta grátis, recebendo cada domingo um parafuso, uma porca ou um aro"? Por certo
que determinados momentos marcam a vida da imprensa, como o levantamento da censura, nas diversas
oportunidades em que esteve sobre nós, ou as mudanças gráficas profundas, mas o grande momento da
transformação são todos os momentos.
6. Por felicidade, na privatização das comunicações, conseguimos também vender o ar para os
compradores, que não nos custou nada. É o caso da telefonia celular. Agora, vender a Embratel é um
crime, porque quem tiver o seu controle controlará o país. Pior se for uma estatal francesa ou espanhola,
como aconteceu na Argentina. Da mesma forma, alienar as TVs Educativas, permitir à iniciativa privada
o contgrole dos satélites, partilhar as microondas com grupos especializados em vender pipoca ou
refrigerante... Uma lástima, da qual nos, arrependeremos ao primeiro sinal de inusitados. Fluindo as
coisas normalmente, pouca diferença há. Mas sobrevindo, por exemplo, uma determinação da ONU
internacionalizando a Amazônia, como faremos para preservá-la se o grupo que comprou as
telecomunicações na região é estrangeiro, ou mesmo brasileiro, e se concorda com a sua entrega? Irão
nossos militares comunicar-se por sinais de fumaça, ao organizar a resistência? E se uma determinada
rede de televisão caracterizar-se pela defesa intransigente do interesse brasileiro, porventura continuarão
a lhe fornecer sinal para atingir o território nacional? As notícias on-Iine, que começam a ser
transmitidas, deixariam de sofrer restrições se contrariassem o ponto de vista dos invasores? Nem é
preciso continuar.
7. São vários Brasis. O Brasil de Tancredo Neves seria um, o de Sarney foi outro. Muita gente
comenta que os céus favoreceram Tancredo ao levá-lo antes de assumir, pois tornar-se-ia impopular,
teria que ser inflexível no "é proibido gastar", não colocaria os militares na cadeia e nem avançaria em
reformas sociais. Sarney precisou ceder espaços ao PMDB, tomou-se prisioneiro de Ulysses Guimarães,
comportou-se como se estivesse numa gangorra: ora popularíssimo, como quando lançou o Plano
Cruzado, ora execrado, como quando levou uma "picaretada" na janela do ônibus em que viajava, ou
quando deixou o país com 80 por cento de inflação ao mês. Collor foi o que foi, não é preciso falar mais
do que já se falou. Inexperiente, presunçoso, quem sabe até ladrão? Tentou implantar reformas no rumo
do neoliberalismo, embaralhou-se e fez a antítese de Sarney, que manteve uma convivência pacífica
com os progressistas, apesar de pertencer ao centrão. No fim, Collor perdeu o apoio de todos os
segmentos e foi-se para Míami, de onde deveria pensar duas vezes antes de voltar. Itamar retomou a
linha de governos nacionalistas tradicionais, chamado de caipira por criticar "a modernidade que não
levava a todos os beneficios da civilização e da cultura". Aceitou privatizar o setor siderúrgico e teve
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coragem para encomendar o Plano Real. Enganou-se, pensando que o candidato que ajudou a eleger
seguiria na mesma trilha. O passado de Fernando Henrique não influenciou o atual presidente,
conscientemente transformado num neoliberal. Tem todo o direito de ser assim, mas devia ter avisado
antes o eleitorado. Mas, se tivesse, estaria no Palácio do Planalto?
Os problemas são os já referidos de passagem nas respostas anteriores. Como interromper a
maré de exclusão, miséria, desemprego, fome, doença e desesperança, apesar da cesta básica estável, do
frango, do iogurte, da dentadura e da inflação debelada? De que forma impedir a alienação do
patrimônio nacional, ou conter os ímpetos antropogágicos do capital-motel, aquele que chega de tarde,
passa a noite e vai embora de manhã sem ter criado um emprego ou forjado um parafuso? Como evitar a
lei da guilhotina e do pescoço, que através do diálogo do livre comércio faz nossas exportações
diminuírem e nossas importações aumentarem? E daí por diante, mas o maior problema de FHC será
como mudar a mentalidade velhaca das elites, por ele estimulada, de que uns devem ter tudo e outros
podem não ter nada. Não vai ser fácil conter os excessos da globalização, se um dia o presidente ou
algum sucessor tiver necessidade disso.
8. Respostas a cada item:
a - Não enfrenta, considera uma fatalidade.
b - Breve privatizará a Petrobras, a Amazônia, o Pantanal, o mar territorial e o oxigênio que a
gente respira.
c - É muito fácil botar a culpa de tudo o que de mal acontece na classe dos servidores públicos e
votar reformas para que sejam demitidos em massa. Mas depois das demissões, quais serão os novos
culpados pelo famigerado "custo Brasil"? Os torcedores do Flamengo ou do Corinthians?
d - Os Estados Unidos apresentam o maior déficit público da face da terra e, nem por isso, estão
na pior.
e - Do jeito que as coisas vão, logo estarão pagando para trabalhar, dar certo.
f - Um programa sério, tomara que dê certo.
g - Para que ela não acontecesse, defenestraram o Dr. Jatene.
h - Só se resolve, emergencialmente, com a abertura de frentes públicas de trabalho, com obras
públicas, à maneira do que fez Roosevelt e está ameaçando fazer Daniel Jospin.
i - Onde está?
9. Não vamos acusar o governo de ser formado por vampiros, lobisomens e dragões apenas
interessados em devorar o povo e o país. São bem intencionados, acham estar certos, têm esse direito.
mas são cegos se imaginam poder levar esse modelo adiante por muito mais tempo. A História
demonstra que situações assim não se mantêm e que um determinado dia, por um inusitado qualquer, até
pouco importante, explode tudo. O país está mais fraco, mais débil, mais pobre e mais exposto. Era
dessa forma que os romanos pretendiam que ficassem eternamente os germânicos, os gauleses, os godos
e os visigodos. Não ficaram, e a capital do mundo caiu. Se imaginam eterna a Nova Roma, cometem o
mesmo erro ao servi-la como sabujos. Aliás, os bárbaros já estão chegando lá, mesmo sem espadas.
Somos nós, da América Latina. Um país da potencialidade do Brasil, para usar o jargão estudantil, um
país continental, salve, salve a pátria amada, condena-se a ser dividido e retaliado, se não souber manter
sua unidade diante de interesses alienígenas. Falar do social é voltar a falar do socialismo, que não
morreu, muito pelo contrário. Apenas, terá deixado de ser autoritário para ser partilhado por todos. É
isso o que suas excelências não percebem, porque não olham adiante. Preferem olhar-se no espelho,
admirando-se pelo colorido de suas penas de pavão.
12 e 13. Respondidas na questão anterior.
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Entrevista de José Roberto Alencar
Repórter, já passou por quase cinqüenta diferentes redações, entre as quais Exame, Realidade,
IstoÉ, Veja, Quatro Rodas, Jornal da República, Jornal do Brasil, O Globo, Folha de S. Paulo, O
Estado de S Paulo, Diário do Povo (Campinas), Cinco de Março (Goiânia), DCI-Visão, Gazeta
Mercantil, Movimento, Em Tempo e Coojornal. Tem três livros publicados (e esgotados): O homem que
escreve no céu (Editora FTD, 1991), Sorte e Arte (Edicon, 1993) e ABC do Nhenhenhém (Casa da
Qualidade, Salvador, 1996). E está escrevendo outro: _ Cala a boca, menino! Isso é coisa de comunista,
no qual contará a vida do primeiro condenado à morte durante a ditadura, Theodomiro Romeiro dos
Santos.
1. Durante a ditadura, jornalistas e patrões eram aliados contra a censura que atrapalhava o
trabalho dos primeiros e o lucro dos segundos. Acabada a censura, quebrou-se a aliança. As empresas
jornalísticas ficam cada vez mais empresas e menos jornalísticas. Repórter já pega pauta com o tempo
esgotado. Apura por telefone. Pesquisa no arquivo virou raridade (como os próprios arquivos). Mais
raro ainda é repórter discutir: pega a pauta e sai à cata de declarações que comprovem a tese do pauteiro.
Sem discutir.
O resultado está aí: o pensamento único. Repórter não pergunta se o governo faz bem ao doar o
patrimônio público - limita-se a cobrar pressa na privataria, como se o povo ansiasse em perder logo
tudo, da soberania nacional ao empreguinho. Exemplo? A firma que levou a Via Dutra tirou o rodo das
curvas (hoje expulsantes) e a proteção antifarol que dividia as pistas. E poluiu as placas de beira com
auto-elogios. A imprensa atribuiu o aumento dos acidentes aos motoristas, que abusam da estrada
melhorada.
Com todo o noticiário simpático ao paleoliberalismo desenfreado, o pensamento único não é
sequer arranhado pelos poucos articulistas sérios que resistem rebatendo as mentiras e besteiras.
2. Não é preciso ir longe. Peguemos o novo Código Nacional de Trânsito. Era preciso botar
ordem na zona? Era. Mas as "autoridades" determinarem como você tem de ajeitar cada membro de sua
família dentro do seu carro já é um exagero. Que se repete quando lhe obrigam a amarrar todo mundo
com cinto de segurança (que pode salvar em capotamentos ou em porradas frontais, mas matam em
colisões laterais, em incêndios do veículo ou em quedas na água). Ou quando o proíbem de descansar o
seu braço na janela do seu carro. Ou quando o proíbem de obstruir a parte transparente do seu veículo e
exigem que você a obstrua colando nela um selo de vistoria. Ou quando o proíbem de usar celular mas
permitem que você ajeite o som do rádio, gravador ou CD, ou fale no radioamador. Ou viaje em pé no
ônibus.
Por muito menos, este povo brasileiro foi à guerra em 1904, quando a lei tornou obrigatória a
vacinação contra a varíola. Embora fascista, a lei até se justificava: afinal, a doença era contagiosa. Mas
o pau quebrou feio. Porretes, facas, garruchas e até canhões arrasaram 150 quarteirões do Rio de
Janeiro. Houve mortos, feridos, presos e deportados aos montes. No dia 16 de novembro, a lei caiu.
Prova que a bronca era contra ela, e não contra a vacina, foi que, caída a lei, toda a população se
vacinou - e a epidemia foi rapidamente debelada.
E agora, o que se viu? Nada. Triste conformismo. Graças à imprensa alcagüete, filmando e
exibindo cotovelos em janelas, povo e "autoridades" sem cinto no carro e outras besteiras. Um jornal do
Rio conseguiu demitir um pobre motorista de ônibus, infiltrando entre os passageiros o misto de repórter
e mickey incumbido da nobre tarefa de alcagüetar o desrespeito do trabalhador à lei fascista. A imprensa
afogou a chiadeira do povo contra o fascismo do código. O pensamento único não cede espaço à
discordância.
3. O noticiário de um meio influencia a pauta do outro, claro, mas não predomina. Já as
influências estrangeiras são óbvias e predominantes, nas áreas realmente importantes, como política,
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economia e cultura. Não que importemos idéias. Apenas engolimos as que desejam que engulamos.
Vejamos "globalização". Na verdade, o comércio internacional era muito mais significativo no
PIB do Brasil Colônia do que no de hoje. Mas resolveram que a "inserção do Brasil no mundo moderno"
exigia a doação das estatais e a asfixia das empresas privadas brasileiras, de forma a atrair capital
externo (que como se sabe não tem nacionalidade). Nem a ditadura militar - resultante de um golpe de
Estado comprovadamente financiado pelo imperialismo norte-americano - conseguiu uma
desnacionalização tão safada. Claro: a ditadura não tinha o apoio tão safado da imprensa. Ao dizer
"imprensa", não me limito aos cidadão kanes, mas me refiro desde a esses até aos foquinhas ou
dinossauros que obedecem sem discutir.
Quanto à função do Executivo na cristalização do pensamento único, essa é absoluta. Jornal pode
ter articulista honesto e esclarecedor e até seus bons repórteres. Só não deve liberar pautas que
realmente desmascarem o pensamento único. O noticiário não pode meter o dedo na ferida, sob pena de
perda de anúncios, dos créditos baratos e das outras bondades oficiais.
A função do público na nossa agenda? Pagar a conta, ser enrolado, perder o património
acumulado com seus impostos nos cofres públicos, perder o emprego, perder o atendimento nos serviços
públicos (e não falo só de Saúde, Educação, Segurança ou luz elétrica), perder seus trens e até a sua
chance de se informar, para ver se vota certo da próxima vez.
4. Não. Mesmo no exemplo citado por você – o caso Collor –, fizemos fiasco. E não só pelo
denuncismo que vira e mexe atropelava seriamente a ética, (Era preciso dizer por onde Collor tomava
cocaína? Era necessário destruir Alceni?) Não houve reportagem.Houve publicação de denúncias feitas
por Pedro Collor, por deputados e senadores. Reportagem, mesmo, só me lembro de duas: a da IstoÉ,
que convenceu Eriberto a desembuchar, e a da Zero Hora, de Porto Alegre, cujo repórter comprou em
cada cartório de Montevidéu um documento igual ao apresentado por Collor para provar alguma coisa
no episódio conhecido como "Operação Uruguai",
0 calhorda caiu. ótimo. Mas não foi nossa a rasteira. Caiu de burro. O novo Fernando prova ser
possível fazer tudo o que aquele tentou fazer, sem perder a classe, a elegância, o charme – o nosso apoio
irrestrito.
5. Não vejo um dia D ou um fato marcante FM. É como o ponteiro nanico, que a gente não vê
rodar. Apenas percebo que a Veja de hoje nada tem da Veja de Mino Carta, que o Estadão de hoje nem
lembra aquele das receitas e poesias, que a Folha nada mais tem a ver com a das Diretas-Já...
Parte da responsabilidade, atribuo à escola de jornalismo. Muitas sequer têm cadeira de Ética. E
se tem erra, pois ética deveria permear todo o currículo. Consciência na pauta, clareza na escrita, rigor
na apuração, cuidado na edição, tudo é questão de ética. Como diz Bernado Kucinski, mais do que
profissão, jornalismo é uma ética. Era. Está virando profissão, na qual as virtudes de ontem viraram
defeitos que justificam a demissão.
Na ditadura, os jornalistas se encontravam mais, fora das redações, para tomar conhecimento dos
fatos censurados da edição de amanhã. Isso feito, a conversa caía invariavelmente na ética. Quem falava
mal do colega estava na verdade copydescando seu comportamento, sua ética. E essa não era uma
difamação em off. No dia seguinte, o patrulhado ficava sabendo. Era dificil escapar do patrulhamento.
Hoje, mal visto é o patrulheiro.
Quando se deu a mudança? Não sei. Quando vi, estava feita.
6. A parte mais triste ocorre justamente no jornalismo, que não dá espaço para quem discorda. O
caso da Vale do Rio doce foi típico. Contra essa privatização, especialmente, levantaram-se vozes de
muito peso. Em vez de discutir os argumentos, porém, a imprensa preferiu desqualificar os
argumentadores. Assim, Bautista Vidal e Aureliano eram contrários a ela por serem viúvas da ditadura,
Lula por ser pentelho, Barbosa Lima por ser velho, Lindberg Farias por ser criança, Itamar por ser
Itamar e assim por diante. Os números que exibiam? Bobagens.
7. Sarney foi o governo da grande festa cívica, da brisa após o sufoco. A gente denunciava os
cambalhachos de seus apaniguados (como o tal de ET posto por ele na Petrobras), e ele nem ligava, mas
pelo menos já não se ia preso por denunciar, nem o jornal era apreendido.
0 Plano Cruzado foi a maior distribuição de renda jamais imaginada no país de elite tão cruel.
Tanto que passageiros habituais não conseguiam mais pegar avião nem táxi, a carne sumiu do açougue
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(não dava para tanta gente que agora podia comer), tudo sumia das prateleiras e até nos bares a turma da
pesada perdeu espaço para a da mesada. Não deu certo porque Sarney era fraquinho e não guarneceu as
costas de Funaro. O presidente do sindicato dos Frigoríficos disse na TV que cobrava ágio, sim, e que
era infantil pedir-lhe que parasse. Saiu no seu carro, para sua casa. Se tivesse saído de camburão para a
cadeia, o Cruzado teria emplacado.
Daí veio Collor, para jogar terra na cova que o Plano Bresser havia enchido de pobres. Tomou
primeiro a poupança, depois mandou para a lua prestações da casa própria e sem demora passou a tomar
o emprego do pessoal. Inaugurou a privataria e o "enxugamento da máquina pública" - houve cidade que
ficou sem agente dos correios.
Itamar herdou de Collor 1,3 milhão de desempregados só na Grande São Paulo. Se cada
trabalhador tivesse três dependentes, eram 5,2 milhões de necessitados novos. E se de cada mil
necessitados novos, um fosse assaltar para alimentar a família, seriam 5. 200 assaltantes novos – uma
população inteira do Carandiru, o maior presídio do País.
Apesar da droga herdada, Itamar foi outra festa, melhor do que a de Sarney. Deu meia-trava na
privataria, passou a devolver o emprego ao povo e mais reclamava do que governava: ia para a TV
reclamar do preço do seu remedinho, pedia para a Volkswagen ressuscitar a porcaria do fusca para os
menos privilegiados (acabou que só saudosista rico pôde comprar) e divertiu o país com a moça sem
calcinhas no camarote dos bicheiros, no carnaval do Rio. Nem no governo Juscelino vi nosso povo tão
feliz. Mais feliz ficamos quando Itamar adotou a engenhosa mágica para acabar com a inflação:
transformou em moeda a cesta de indexadores chamada URV.
Como nem tudo é perfeito, Itamar produziu o segundo Fernando. E deu no que deu. E Fernando
quer suceder, embora vá deixar tão pouco de Brasil para seu sucessor. O desemprego na Paulicéia (que
Itamar havia derrubado de 1,3 milhão para menos de 900 mil) já passa de 1,5 milhão. As estatais se vão
rapidamente e a empresa privada do País está cada vez menos nacional (José Mindlin que o diga).
Mussolini disse que governar a Itália não era dificil, era inútil. Inútil será o segundo mandato de
FHC, que herdará de si mesmo um país sem Saúde, sem Educação, sem Segurança, sem soberania, sem
vergonha, sem futuro e, temo, sem saída.
8. a - Isso não existe. Existe subserviência total à potência restante, como atesta o apoio
incondicional (jamais concedido antes, nem pela ditadura militar) à insânia norte-americana de fevereiro
de 1998 no Iraque.
b - Mudando de endereço, vendendo por exemplo uma estatal de eletricidade (Light) para a
estatal de eletricidade francesa. O mais triste é que a imprensa mantém as pessoas na ilusão de que os
ricos também se desfizeram de suas estatais – coisa que só ocorreu na Inglaterra da Vaca Louca e,
mesmo assim, cercada de garantias de que o herdeiro da estatal não sacanearia o povo ou o consumidor
inglês.
c - Vai bem. E com o fim da estabilidade já aprovado pelo Congresso, vem aí o segundo
capítulo: o do ressecamento da máquina administrativa. Sem problemas. Os membros dos Três Poderes
têm parentes, amigos e acólitos de sobra para preencherem eventuais lacunas.
d - Tem sido bravamente enfrentado. Com mão de ferro, o governo corta a verba da merenda
escolar, das bolsas de estudo, da pesquisa e da Saúde. E segura o investimento na agricultura (cuja
produção continua estagnada no patamar atingido por Sarney), na Educação, na segurança pública (Rio
e Alagoas não estão piores do que os demais estados). E torra estatais a preço de banana e prazo de
égua. Ainda assim conseguiu duplicar a dívida pública em três anos e déficit de 56 bilhões num ano só.
Entende-se o paradoxo quando se sabe que a ajuda aos bancos não se limita ao Proer. Juros altos
significam transferência de renda de baixo para cima. E transferência dos recursos públicos para os
donos dos seus papagaios.
e - Para corrigir absurdos como o do piloto de elevador ganhar mais do que oficial da
Aeronáutica ou professor universitário, o governo congelou os salários do funcionalismo. O
funcionalismo brasileiro é uma porcaria. Mas o francês ou o sueco não são muito melhores. Nenhum
Estado presta e grande parte do funcionalismo também – em qualquer país. A política salarial desse
governo me parece, no entanto, capaz de piorar o que já não prestava. E ainda influencia os estados da
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federação. Na maioria deles, um policial por exemplo recebe arma, viatura, distintivo autoridade
delegada – e salário de fome. Se deputado, que tem salário de dar inveja, vende voto por R$ 200 mil e
faz tantas outras maracutaias, como vamos esperar que esse policial, esse homem armado e autorizado,
deixe sua família com fome e não use a arma e a autoridade para resolver o problema?
f - Não estudei o assunto, mas não posso concordar com poda na merenda ou na pesquisa. Nem
com a distribuição de 100 mil computadores (pelo dobro do preço do meu: R$4,8 mil cada, apesar de
comprados em massa) para escolas que nem sempre sabem o que fazer com eles.
g - O dinheiro do imposto criado para engordar a verba da Saúde limitou-se a substituir a verba
da Saúde. Mais triste porém é o governo federal fechar os olhos ao estrago feito na Saúde por estados e
municípios. O caso de São Paulo é tenebroso. Maluf inventou um tal de PAS, que destruiu a rede
pública municipal. Reformou e equipou os hospitais antes de repassá-los para "cooperativas", que
deveriam atender o público em troca da verba normalmente gasta pela Prefeitura com a Saúde. A
administração privada teria a "vantagem" da agilidade, pois contrataria gente sem concurso e faria
compras sem concorrência pública, Enfim, as "cooperativas" podiam roubar à vontade. Para dirigi-las,
Maluf botou até pessoas com péssimos antecedentes criminais. A rede municipal acabou, como era de
se esperar. E o governo federal nada fez para impedir.
h - O próprio presidente já explicou que nem todas as pessoas merecem ter seu trabalho
explorado por um patrão. Não prestam nem para dar a mais-valia. Além disso, Fernando II já disse que
os apagões do Rio e o acordo de redução de jornada tentado em São Paulo não eram problema dele.
Certamente, desemprego também não é.
i - Política social do PFL? Existe mesmo? Que bom.
9. Não tenho lembrança, de vida ou leitura, de governo tão competente em termos políticos. Seja
comprando votos a R$200 mil cada, seja dando R$40 para cada jagunço infernizar a convenção do
PMDB ou ajeitando na carroça dos cargos as melancias partidárias, consegue tudo o que quer do
congresso nacional (em caixa baixa, mesmo). E de nós, a imprensa. Tanto que, graças a nós, será
reeleito – quer apostar?
10. Sem dúvida, tais termos explicam perfeitamente o Brasil de hoje. Basta conhecer sua antiga
sinonímia: imperialismo e colonialismo.
11. Não faço idéia. mas seria bom se lessem dona Viviane Forestier, uma velhinha francesa,
viúva burguesa que parece jamais ter lido Marx, pois não se envergonhou de escrever muita coisa já dita
por ele. Ao contrário dele, porém, o texto dela é agradável, simples e claro. Não dá trabalho ler. E é
bonito de se ver a desmistificação que ela apronta. Dona Forestier foi a maldita do ano passado, a Plínio
Marcos dos economistas e sociólogos franceses (e estrangeiros) de 1997.
12. Não sei. Não pertenço a nenhum partido político, não tenho cargo eletivo e, portanto, não
tenho o direito de propor políticas alternativas. No entanto, poderia sugerir uma coisinha. A idéia não é
minha foi posta em prática por Franklin Delano Roosevelt, como peça principal do New Deal. Ele botou
dinheiro maciço na eletrificação rural, pois luz cria condições de vida e mercado de trabalho na roça. E
mais, cria mercado, lá, para os bens produzidos na cidade. Ou seja, cria empregos para os
desempregados da cidade na própria cidade – e se sobrar algum, pode ir para o campo. Foi assim que os
Estados Unidos superaram a crise de 1929. O investimento de Roosevelt na eletrificação rural se pagou
rapidamente, em impostos.
O Brasil é um dos países mais escuros do mundo. Apenas uma em cada cinco propriedades
rurais tem eletricidade. Em parte por causa da corrupção, em parte por causa da formação "concretista"
dos engenheiros brasileiros, eletrificação rural no Brasil se faz com postes de concreto sob linhas
trifásicas: 4 pesados cabos de 6 pernas de alumínio sustentados por almas de aço. Nossa eletrificação
rural custa de U$6 mil a U$11 mil o quilômetro. Se fosse feita como nos Estados Unidos, nos países da
velha União Soviética, na Inglaterra, na Austrália, Nova Zelândia ou Canadá, custaria menos de U$500
o quilômetro. Lá se fez com postes de madeira (que custam menos, são mais fortes, dispensam o
caminhão munk e podem ser arrastadas por burros mato adentro para serem espetados em cumes de
morros, em vez de seguirem as curvas e os sobes e desces das estradas). E com linhas monofásicas, de
um único e singelo fiozinho Em vez de um poste caro a cada 30 metros ou menos, pode-se ter um poste
até a 1.850 metros do outro, como vi em Guarapuava, no Paraná.
147

José Richa, que adotou a "eletrificação rural alternativa" (barata) no Paraná, viu que, antes de
bater a chave na casa do caboclo, o investimento público nas linhas estava pago pelos impostos
incidentes sobre os canos, cabos, bombas, tomadas, lâmpadas, torneiras, picadeiras, geladeiras e outras
coisinhas compradas pelo futuro acendido. É um belo investimento para o governo. Mas péssimo para
empresas privadas, que nada ganham com os impostos, e preferem pendurar mil consumidores a cada
quilômetro de linha, na cidade, a construir dez, vinte quilômetros de linha para atingir um único
consumidor rural.
Por ser um dos países mais escuros do mundo, o Brasil era um dos poucos que ainda dispunham
desse cartucho para usar na "retomada do desenvolvimento". FHC preferiu seguir a política de Collor e
queimar o cartucho, doando as estatais de eletricidade.
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Entrevista de Mino Carta
Perdeu a conta dos veículos em que trabalhou. Alguns: secretário de Redação da Agência ANSA;
chefe da editoria internacional do Gazzeta del Popolo de Turim e repórter especial do Méssaggero de
Roma. No Brasil, salvo na Folha de S. Paulo, onde escreveu artigos durante um ano, sempre dirigiu
redações: Quatro Rodas, Jornal da Tarde, Veja, IstoÉ, IstoÉ Senhor, Jornal da República e
CartaCapital. Não se estende quando perguntado sobre seu currículo. Não precisa.
Pergunta: Nome, idade, formação universitária, onde trabalhou, cargos que exerceu, principais
trabalhos publicados?
Mino Carta: Mino Carta, 64 anos, jornalista, não me formei em Direito.
P: Veículos em que trabalhou?
MC: Quinhentos mil, sei lá. RevistaAnhembi, Agência ANSA, GazzetadelPopolo de Turim,
Méssaggero de Roma, Quatro Rodas, edição de esportes do Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Veja,
IstoÉ, IstoÉ semanal, CartaCapital.
P: Você é diretor de redação da CartaCapital, foi diretor da IstoÉ, foi diretor e criador da IstoÉ,
Veja e Senhor?
MC: A partir da Quatro Rodas fui diretor de tudo
P: Antes você era repórter?
MC: Na Agência ANSA fui secretário da redação. Na Gazzeta del Popolo cheguei a chefe da
seção internacional e no Méssaggero a repórter especial e depois sempre dirigi redações com exceção da
Folha de S. Paulo, onde escrevi artigos por cerca de um ano.
P: Trabalhos publicados, livros, essas coisas?
MC: Nada.
P: De que modo o jornalismo influencia a constituição de novas idéias no Brasil?
MC: Acho que o jornalismo influencia muito. Mas o problema não está no jornalismo, está em
quem o pratica. Os jornalistas no Brasil, com raras e honrosas exceções, são pessoas dotadas de um raro
conformismo, se adaptam às circunstâncias mais convenientes ao poder em cada época, em cada
momento. Portanto, a influência não é benéfica no meu modesto modo de ver as coisas.
P: Quais seriam as principais novas idéias para um país pós-regime militar, aquelas que
estariam propiciando transformações à direita ou à esquerda? O que tem de novo sendo veiculado na
imprensa e como é que isso transforma a direita ou a esquerda?
MC: Parece-me que o que leva mais vantagem no quadro é a busca incessante do lugar-comum.
A busca incessante de senhas que tenham o poder de secundar a tendência da sociedade brasileira a
aceitar o status quo, a corroborar os esquemas mais tradicionais. Uma idéia muito defendida pela
imprensa no momento é a de que estamos vivendo uma democracia, por exemplo, porque podemos
votar livremente. Não quero acreditar que a democracia se resuma a isso. O que significa votar
livremente num país como o Brasil onde o abismo que separa as pessoas, o desequilíbrio social, é a
questão central. Não enxergo um esforço da imprensa a favor da criação de um Estado do Bem-Estar
Social. Há quem diga, gente eminente, que a classe média brasileira não quer o Estado do Bem-Estar
Social. E os jornalistas fazem parte da classe média.
P: Isto é uma coisa que talvez se confunda com alguma coisa que já foi dita. De um outro
ângulo, de que modo o jornalismo influencia para a manutenção de velhas idéias?Quais as principais
idéias conservadoras, ou direita ou a esquerda, que tragam desenvolvimentos sob os mais diversos
rumos?
MC: Acho que a imprensa, e de um modo geral a mídia, servem o poder porque são parte dele.
Acho que a influência que o jornalismo exerce é poderosíssima, tanto que os grupos econômicos mais
variados e mais importantes estão naturalmente voltando seu pensamento para estabelecerem dentro de
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seu domínios braços de comunicações.
P: Para se defender ou atacar?
MC: Os dois. É cada vez mais forte a influência da comunicação. E, infelizmente, olhando o
Brasil de hoje, a gente percebe que essa comunicação é usada para manter as coisas como estão, quer
dizer, esse é o grande esforço e me parece que com raras e honroríssimas exceções a maioria dos
jornalistas estão empenhados na guerra de seus patrões, dos seus donos, que é exatamente essa, manter
tudo como está.
P: Como tem sido construída a pauta de jornalismo nos últimos 10 anos do jornalismo
brasileiro? Isso pensado de uma maneira bem abrangente. Que peso tem as influências externas e as
idéias vindas de fora. Que circuito interno se desenvolve até a pauta?
MC: Acho que nós falamos muito em globalização e isso parece significar que estamos nos
internacionalizando, portanto estamos abertos para o mundo não somente para as bonecas chinesas ou
para os carros franceses ou japoneses, sei lá. Quando nós falamos de globalização parece que nós
estamos abertos para as idéias que vem de fora. Na verdade, parece-me que em termos de idéias não
estamos importando coisa alguma. O confronto, esse entre a nossa imprensa e a do Primeiro Mundo, é
doloroso para nós. O nosso atraso é transparente ainda que tecnologicamente tenhamos avançado muito
e de certos pontos de vista tenhamos alcançado níveis bastante altos. Mas em termos de idéias o nosso
atraso é doloroso. Nós lidamos com o vernáculo de forma primária, isso corresponde aos níveis da nossa
educação. As nossas universidades são ruins, você conversa com professores universitários, brasileiros e
estrangeiros, eles te dirão que não existe uma universidade contemporânea do mundo no Brasil de hoje.
P: Que peso tem as influências externas?
MC: A única influência forte hoje no Brasil é a influência dos piores modelos dos EUA, com
autonomia mínima, com grau de originalidade mínimo. Estamos empenhados em copiar os EUA em
tudo e por tudo, e os EUA no seu aspecto pior, até porque me parece que as pessoas influentes, a classe
média em geral, ao acordar se ajoelham no chão e voltam a cabeça para Miami
P: Você acredita que um meio predomine sobre o outro na construção da pauta? Que papel a
agenda posta pelo mundo político desempenha na construção da pauta? Que função tem o Executivo, o
governo federal na construção dessa agenda? E que função teria o interesse público, o próprio
público?
MC: Sim, mas quando você fala de pauta nesses termos, você está falando de liberdade de
imprensa. Na verdade, a liberdade de imprensa está em xeque, a partir do momento que você percebe
que todas as grandes editoras, todos os grande grupos de comunicação brasileiros estão interessados na
grande jogada das Bandas de comunicações, todas as Bandas possíveis e imagináveis, inclusive as de
música, enfim eles estão entrando em qualquer Banda. E como esse negócio se faz com o governo, é
evidente que a liberdade de imprensa fica em xeque, é difícil falar em liberdade de imprensa nessa
circunstância.
P: E em pauta também, né?
MC: Sim, a pergunta diz: qual é a influência do grupo econômico? Qual é a influência do
político em cima das pautas? É formidável, sobretudo se o político se chama Fernando Henrique ou
Antonio Carlos Magalhães.
P: O jornalismo brasileiro, o impresso particularmente, vem cumprindo seu papel nesses anos
pós-regime militar? Como? O jornalismo tem conseguido expressar a realidade do País? Há momentos
de destaque além da cobertura do impeachment de Collor?
MC: Acho que a imprensa brasileira, por tudo o que eu disse até aqui, tem apenas contribuído
para consolidar o poder de quem quer que as coisas fiquem como estão. A partir daí, todas as ligações
são evidentes. O próprio episódio do impeachment de Collor é altamente simbólico. O impeachment de
Collor não teria acontecido e a Comissão Parlamentar de Inquérito teria concluído melancolicamente
seus trabalhos se não tivesse acontecido algo que escapou ao controle do poder. Vamos recordar. O
irmão do presidente o acusava a partir do púlpito da Veja – um ano e oito meses depois da publicação
pela revista IstoÉ de uma memorável reportagem do nosso Bob Fernandes em que já se contava tudo,
com exceção dos supositórios de cocaína. Mas é que a Veja é a Veja, a Bíblia dessa sociedade. Mas
enfim o próprio Pedro Collor dizia não ter provas. Não fosse a IstoÉ descobrir o Eriberto, o motorista,
150

que mostrou o elo entre o Planalto e o senhor PC Farias, entre a Casa da Dinda e o assecla-mór do
presidente, e Collor não cairia. A Globo só virou então, e aí realmente orquestrou as passeatas dos
caras-pintadas.
P: Mas a imprensa acha que a cobertura pós-Collor foi um grande momento.
MC: Deve ser grande pela extensão das reportagens, pelo tamanho da cobertura tanto em termos
de papel impresso quanto em horas de vídeo. Mas não acho o episódio engrandecedor, tão distinto da
campanha das Diretas-Já. Este sim foi momento forte, fluvial, imponente e que se fez, por muitíssimo
tempo, praticamente até a última hora, contra a vontade do establishment, certamente contra a vontade
da Globo e contra a vontade de vários órgãos da chamada grande imprensa.
P: Você localiza um momento, uma data, um período nos últimos anos que marcasse alguma
mudança essencial no fazer jornalismo no Brasil? O jornalismo feito no período militar e o que se
segue, quais seriam as características de um e de outro?
MC: Há diferenças gritantes entre um tipo de jornalismo que se tentou praticar com gravíssimos
riscos, riscos físicos inclusive, no tempo da ditadura militar, e que, apesar dos riscos, tentava ser
investigativo, tentava levantar fatos, tentava desesperadamente mostrálos ao público - e o jornalismo
que se seguiu, o jornalismo que foi perdendo cada vez mais esse empenho com a investigação, com a
informação e passou a manipular os fatos e se rendeu à autocensura. Um vezo irreversível como que se
aqueles maus hábitos a que alguns setores da imprensa, temendo censura, temendo represálias etc. e tal,
recorriam no tempo do regime fardado se tivesse tornado um hábito praticado naturalmente.
P: Explique mais.
MC: O mau hábito da autocensura. Essa história da censura não foi contada direito, até hoje não
sei de um livro que tenha contado direito a história da censura no Brasil, que é uma história interessante.
Hoje os jornalistas enchem a boca como se tivessem vivido naquele tempo momentos de terror e de
censura terríveis. Mas, não foi assim. Quem foi efetivamente censurado? Jornais alternativos, o jornal
do Dom Paulo, a Tribuna de Imprensa, a Veja, o "Estadão" e o Jornal da Tarde. Essa censura foi
praticada em três patamares. O primeiro patamar foi o Estado de S. Paulo e o Jornal da Tarde que
tinham censura na redação. No segundo patamar, a revista Veja que tinha que remeter todos os seus
materiais todos os dias às dependências da Polícia Federal, em São Paulo. Havia um serviço de peruas
para cumprir tarefa, e aos sábados a remessa se fazia para a casa dos censores. E, finalmente, a imprensa
alternativa, que tinha de remeter o material para Brasília. Esse era o sistema. A Folha de S. Paulo nunca
foi censurada, o Jornal do Brasil, também não, O Globo também não. Em compensação, esses jornais
praticavam desvairadamente a auto censura.
P: Quais as principais características do processo de privatização das telecomunicações do
governo Fernando Henrique? Ele provoca que modificações no País e especificamente no jornalismo?
MC: A privatização à sombra de Fernando Henrique é um jogo feito para favorecer o governo,
para angariar fundos e tapar buracos criados pelo governo, o oposto daquilo que deveria ser. Por outro
lado, há uma liquidação de coisas relativamente valiosas, ou muito valiosas até, e que estão sendo
vendidas de qualquer jeito.
P: Quais as características centrais do Brasil pós-ditadura, aquele de Sarney, Collor, Itamar,
nos campos políticos, econômico-sociais. Quais os principais problemas no dia de hoje?
MC: O problema central é sempre o mesmo, é o problema do desequilíbrio social. O País teria
pretendido a industrialização em prol de um capitalismo moderno. Foi a palavra de ordem em outros
tempos. Hoje se fala na força do mercado, globalização, um mercado que manda, que determina.
Basicamente o problema é sempre o mesmo, porque não há nenhum esforço sério, quer por parte do
governo quer por parte da sociedade em geral – veja aí os próprios industriais, as próprias Federações
das Indústrias e do Comércio etc., etc. – para atar essa idéia à realidade dos fatos. Por exemplo, temos
um potencial de consumo muito grande. Mas o que se faz para incentivar efetivamente esse consumo?
Não se faz nada, porque não se pretende melhorar o estado do povo brasileiro, daquilo que nós da classe
média nos acostumamos a chamar de povo brasileiro. Quer dizer, onde é que estão os investimentos em
Educação, Saúde, em transporte básico? Não há, simplesmente. O que há é investimento para os ricos,
sempre e sempre. Então, isso vale para o governo Collor, para o governo Fernando Henrique. Uma
característica do governo Collor é que Fernando Collor queria tirar proveito da situação com absoluta
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exclusividade. A porcentagem ia diretamente para o bolso dele. Isso realmente irritava demais os demais
donos do poder.
P: Agora, o governo Fernando Henrique, como você acredita que ele enfrenta a inserção do
Brasil na economia mundial?
MC: Acho que ele vem enfrentando sem projeto.
P: Arriou as calças e "vamo embora"?
MC: É isso. Tem a globalização.
P: Que nem a Seleção de Zagallo?
MC: Isso, eles entram e tocam a bola.
P: A privatização das estatais?
MC: É feita desprezando o valor efetivo das coisas que estão sendo privatizadas. Fernando
Henrique está tentando criar os seus próprios ricos, todos os governos brasileiros sempre tentaram criar
os seus próprios ricos.
P: Déficit público?
MC: Está cada vez pior.
P: Política educacional, saúde e desemprego?
MC: Nada. Zero.
P: Não, o desemprego não está no zero.
MC: Investimento em saúde e educação zero e o desemprego subindo. Agora estão dizendo,
vamos baixar o desemprego diminuindo os juros, então é uma medida em extremos.
P: Diminuindo de 34 para 29?
MC: É isso. Ainda somos donos de uma taxa de juros de espantar.
P: De um modo geral qual a avaliação que você faz do desempenho político e administrativo do
governo FHC?
MC: Do ponto de vista do FHC, magnífico desempenho político, ele conseguiu tudo o que
queria até o presente momento.
P: Naturalmente. E após o lixo da Convenção do PMDB...
MC: Sim, inclusive na própria convenção do PMDB, quer dizer, o desempenho político visto do
ângulo do FHC é magnífico. Do meu ponto de vista, nem tanto, porque acho que o Fernando Henrique
perdeu três anos do seu mandato cuidando de manter o Real com efeitos freqüentemente daninhos, haja
vista a questão do desemprego ou em função de tantas coisas, inclusive de juros exorbitantes, e a única
realização notável foi conseguir colocar na Constituição o princípio da reeleição, de resto ele não fez
mais nada. Suponho que se ele for reeleito o segundo mandato dele vai ser melancólico, no confronto
vai tornar o Menem um Roosevelt, um gênio da lâmpada.
P: Processo de globalização e neoliberalismo. São conceitos que ajudam a explicar o Brasil de
hoje?
MC: Sim, ajudam porque são palavras muito usadas. Quanto ao neoliberalismo, acho que não
existe no mundo uma versão tão pura. Quer dizer, um abandono total de donzela apaixonadíssima, de
donzela que baba na camisola, como no Brasil. A adesão é total ao neoliberalismo.
P: De que forma esses conceito ajudam a explicar o Brasil de hoje?
MC: A questão da globalização é aquilo que eu já disse, quer dizer, nós enchemos a boca com
essa palavra e achamos que ela por si já explica tudo. Na verdade, não explica nada. Nós estamos
vivendo efetivamente um apequenamento do mundo. O mundo vai ficando cada vez menor, o contato é
cada vez maior entre os países, a internacionalização está aí, até porque a tecnologia ajuda brutalmente
nisso. Então, esse é um fato, está acontecendo. E o capital cada vez mais internacional, circula cada vez
mais livremente, O Brasil, isso também já foi dito, não tem um projeto para enfrentar essa situação.
Aceita o fato em si e joga dentro dele dizendo-se um país que adota uma política neoliberal. Você ouve
aqueles que efetivamente estão comprometidos com o governo e se esbaldam na certeza de que não há
outra alternativa. Ou seja: deixa que o mercado cante o seu solo com absoluta liberdade e o resto se
ajusta por conta própria, o que evidentemente é uma besteira, ainda mais num país marcado por esse
desequilíbrio social monstruoso. Vamos, evidentemente, aumentá-lo.
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P: Com que forma, com que meios, na sua opinião, os jornalistas brasileiros têm se informado
sobre o atual estágio do desenvolvimento da economia mundial, da dinâmica do capitalismo? Você
diria que eles compreendem essa dinâmica?
MC: Primeiro, noto que os jornalistas demoraram para entender o que acontecia na Ásia e,
quando veio a crise, caíram do cavalo, da cadeira, da mesa, dos seus internets, e até agora não se
refizeram do baque. Parece-me que eles não estão percebendo, com exceção de CartaCapital, que o
risco continua e talvez de alguns pontos de vista ele tenha se tomado mais imponente, mais grave, mais
assustador.
P: Você está dizendo que na verdade eles não têm se informado e não compreendem a dinâmica,
a grosso modo?
MC: A grosso modo, não. Repito, há exceções sempre, mas, de um modo geral, pelo que ouço
na televisão e pelo que leio nos jornais, acho que o jornalismo brasileiro está. bastante distante das
idéias do mundo e da compreensão do que realmente está acontecendo.
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Entrevista de Teresa Cruvinel
Maria Teresa Cruvinel, com graduação e mestrado em Comunicação, trabalhou como repórter da
área política na TV Brasília, Jornal de Brasília, Correio Braziliense, O Globo, Jornal do Brasil e
novamente O Globo, onde faz a coluna Panorama Político desde 1986. É comentarista política da
Globonews.
1. O jornalismo, como regra geral, difunde idéias verticalmente, das elites para a sociedade.
Não necessariamente idéias da classe dominante, mas das elites enquanto estamento superior
segundo critério não só de renda mas também de cultura, conhecimento, educação política,
influência etc. O produto final do jornalismo reflete um embate no interior destes segmentos
elitizados, resultando na maior difusão e circulação de suas idéias e conceitos por eles
produzidos ou encampados. Penso que, numa sociedade democrática, jornais e meios de
comunicação buscam a pluralidade, por questão até de mercado e credibilidade, abrindo um
campo de disputas para a veiculação de idéias e informação. A natureza dos meios de
comunicação na sociedade capitalista sempre favorecerá, neste embate, as classes e
interesses dominantes, mas a pluralidade permitirá a disputa. Como isso se dá?
Principalmente, pela veiculação e associação destas idéias e conceitos a personalidades que
tenham ressonância nas massas. Certas personalidades, quando abraçam uma idéia, são
capazes de legitimá-la, influindo diretamente na sua aceitação ou rejeição pela sociedade.
mas objetivamente, o jornalismo contribui para difusão de novas idéias quando as incorpora
à sua pauta, permitindo o debate e a exposição, através de matérias, reportagens, entrevistas
etc. Na seleção do noticiário é que se dá o processo de filtragem das idéias, e este é um
processo complexo, determinado por um conjunto de fatores que vão da linha editorial do
jornal à orientação de cada repórter, passando por aqueles que trabalham a matéria física do
jornal (editores, diagramadores etc.).
Idéias de intensa circulação no pós-ditadura.
Pela esquerda:
•
justiça social
•
cidadania
•
democracia
•
reforma agrária
•
direitos individuais
•
privacidade política do corpo em geral (aborto, drogas etc.)
•
direitos sociais
•
ética na gestão pública e moralidade em geral
•
respeito à natureza respeito aos direitos humanos
Pela direita:
•
competição
•
competência
•
individualidade
•
mercado
•
estabilidade (política e econômica)
•
oposição Mercado x Estado
•
globalização
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•
•
•

modernidade,
privatização
equilíbrio fiscal

2. Função do jornalismo no embate das idéias – Se tem função na difusão de idéias,
conseqüentemente o jornalismo contribuirá para que umas prevaleçam sobre outras.
Jornalismo consolida e contribui para a manutenção de idéias velhas quando se recusa a
incorporar discursos novos, e quando faz dogmas das verdades mais antigas, pelo mesmo processo de
produção já descrito acima. Pela seleção dos fatos, notícias e personagens da pauta cotidiana.
Idéias velhas que subsistem na sociedade brasileira.
Pela direita:
• Estado mínimo (para ultraconservadores)
• Estado-pai (para os setores historicamente subsidiados)
• Busca da ação econômica do Estado em setores não compensatórios para as classes
dominantes
• Autoridade
• Casamento, monogamia, resistências ao aborto
• Racismo dissimulado
• Preconceito regional contra o Nordeste
• Explicação subjetiva para a pobreza brasileira: preguiça, falta de espírito empreendedor,
comodismo etc.
Pela esquerda:
• Intocabilidade do patrimônio estatal (inflexibilidade para a privatização)
• Idealização da classe trabalhadora
• Estado máximo, estatismo
• Descaso com o equilíbrio fiscal
• Xenofobismo
3. Como se fez a pauta nos últimos dez anos?
Alguns fatores se cruzam, no cotidiano e na conjuntura, para consolidar tendências e vertentes do
jornalismo, a pauta em conceito ampliado a que você se refere. As principais influências que se cruzam,
a meu ver, são:
a) Externas, a partir de fatos de grande repercussão na mídia internacional. A débâcIe do
socialismo no Leste Europeu fez fortalecer aqui idéias como culto ao mercado, à competição, ao Estado
minimizado e fortaleceu um vago preconceito contra a burocracia de Estado, personificada no
funcionário público. Mas acredito que o peso destas influências externas é secundário na construção na
pauta, em função até mesmo de um autocentrismo ou provincianismo inerentes à cultura brasileira.
b) Internas, a partir do discurso de personalidades de grande prestígio ou influência social e
política. O presidente da República, pelo conjunto de seus atributos, da boa comunicação à imagem de
pessoa de grande cultura, foi sem dúvida o ator que mais contribuiu para difusão do discurso neoliberal.
que sustenta hoje o projeto das elites brasileiras, centrado nas idéias já mencionadas acima (competição,
competência, privatização, Estado mínimo etc.). Mas há pessoas de fora do Estado que também se
associam ao discurso institucional, fortalecendo-o. Por exemplo, um Arnaldo Jabor, um José A.
Giannotti.
c) Internas, mas a partir de fatos de grande impacto que tenham tido boa cobertura dos Meios de
Comunicação. Reforma Agrária é uma idéia que ganhou força principalmente depois do massacre
Corumbiara. A democratização das polícias também instalou-se na pauta depois do caso da Favela
Naval. E assim por diante.
d) Pessoais - Personalidades de destaque em diferentes segmentos, inclusive no jornalismo, têm
um papel peculiar na sedimentação das idéias, a partir de suas opiniões ou mesmo de seus
comportamentos. Alguns exemplos: Ivone Bezerra de Melo em relação às crianças, Betinho em relação
aos conceitos de cidadania e justiça social, Marta Suplicy em relação aos homossexuais.
Embora não considere determinante a influência externa, preciso situar melhor a questão.
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Evidentemente que o discurso neoliberal vem de fora, mas ele ganha força aqui não a partir dos livros
ou artigos de seus formuladores, ou do que sai nos jornais estrangeiros. Sedimentam-se aqui a partir da
difusão "nacional" desses conceitos feita por personalidades nacionais. Nas questões de comportamento,
a influência é ainda menor. Nunca nos mobilizamos pela vida privada das autoridades, a exemplo do
que ocorre nos EUA. Da mesma forma o discurso ecológico, que também é exógeno, aqui ganhou força
a partir do engajamento de personalidades que formam opinião, como um Fernando Gabeira, por
exemplo.
Que circuito interno se desenvolve para que a pauta se consolide diariamente?
R - Minha experiência não recomenda avançar muito sobre isso, dadas as condições muito
peculiares do trabalho de colunista. Participo pouco do circuito interno, de reuniões de pauta e
avaliação. Todo colunista acaba um pouco solitário. mas arrisco dizer que a pauta se consolida a partir
de vetores distintos. Um vertical, que desce a partir da reunião de editores, editorialistas, cúpula do
jornal, enfim. Um outro, de cima para baixo, decorre da proposição de cada editoria. No caso de
noticiário político e econômico, mais ainda a partir da proposta de pauta diária que é enviada pela
coordenação setorial de cada sucursal. Isso acaba tendo mais peso - dada a proximidade com os fatos e
personagens - que a diretriz superior. E há vetores horizontais: sugestões de fora, tendências e
percepções de cada repórter, interação com o leitor etc.
Meios - Acredito que os jornais predominam sobre os demais veículos na construção da pauta. A
experiência diária mostra a televisão e o rádio correndo atrás do noticiário impresso. É claro que há
momentos em que isso se inverte (exemplo recente, os casos de violência policial mostrados pela TV
Globo em Diadema, SP). Mas, no geral, a pauta vem dos jornais. Outra evidência disso é o grande
número de jornalistas, colunistas sobretudo, que têm sido convidados a fazer comentários ou a participar
de programas televisivos. Com isso, as TVs buscam credibilidade e também uma transferência do
noticiário mais "profundo" dos jornais, parece-me. No factual, TVs e rádios saem na frente, e fazem do
jornal um produto velho. Mas na seleção do noticiário que ditará tendência, que determinará um filão de
cobertura, os jornais continuam predominando.
Função da Agenda Política - O noticiário político é um campo de confronto destas idéias em
circulação, especificamente aquelas que dizem respeito ao Estado, seu formato, sua relação com a
sociedade etc. Qualquer pesquisa de conteúdo demonstrará que as elites levam vantagem na veiculação
das suas idéias. Por que isso acontece? Certamente em decorrência da natureza privada dos meios de
comunicação, associados aos interesses fundamentais das elites econômicas. Mas há outros fatores,
como maior disponibilidade de recursos e mesmo a "competência" dos agentes políticos para ocupar
espaços e se relacionar com a mídia. Pesa também a natureza da relação repórter-fonte, em se tratando
da produção de notícias políticas. Quem tem poder detém mais informação, e este atributo acaba
aproximando mais os indivíduos que estão no poder dos que produzem notícia. A relação, por mais
institucionalizada que seja, será para sempre pessoa-a-pessoa neste campo. Quem está na oposição pode
ter opiniões muito interessantes, mas não se faz jornal só com opiniões.
Mas, além de fazer circular idéias, o noticiário político propicia, pelo aumento da informação, o
fortalecimento da opinião pública e da própria sociedade civil. Uma das causas da anestesia da opinião
pública nas ditaduras (como se deu conosco) é sem dúvida a censura e o estrangulamento do noticiário
político. Entretanto, é preciso ter claro que noticiário político não faz revolução. Mas na medida em que
contribui para elevar o nível de educação e consciência política, favorece a ocorrência de mudanças
políticas.
Papel do Executivo - Aparentemente é paradoxal, mas entre os poderes, não é o Executivo em si
que produz a maior massa de notícias políticas. É o Legislativo, mostrará uma análise quantitativa. Mas
são os interesses do status quo, e logo do Executivo, que se manifestam preponderantemente através do
embate político no Congresso, que ganha assim uma função de transmissor mais eficiente, talvez em
face de sua maior abertura e acessibilidade. Os ministérios, por exemplo, produzem escasso noticiário
político, exceto os da área econômica. Os da área social quase sempre ganham destaque em noticiário
negativo: Saúde, Reforma Agrária, Previdência, por exemplo, aparecem mais em momentos de crise.
Estas são observações gerais, válidas, pela minha experiência, para este e outros governos do período
póstransição. Conjunturalmente, o Executivo atual está muito personificado na figura do presidente, um
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comunicador de primeira ordem que supre as deficiências de seus ministros e também os ofusca. É a
metáfora da palmeira no gramado. O atual presidente, este sim, tem um papel relevante na definição da
agenda. Isso decorre de seus atributos pessoais, e também de uma cultura de imprensa que sempre
cultuou muito a figura do presidente, que faz do presidente o protagonista principal da dramaturgia
política. Assim sempre foi e cada presidente, a seu modo, tirou partido disso. Collor, lembramos todos,
fazia manchetes com suas mensagens nas camisetas da corrida de domingo. Até um ditador como
Médici soube se valer disso.
Papel do público - Num país de escassa leitura, e de vendas restritas de jornais, o papel do
público sempre foi secundário. Hoje, alguns mecanismos têm aproximado mais os leitores dos jornais.
As seções de cartas de leitores têm freqüência muito maior, e a Internet abriu espaços incríveis para essa
interação. Quase todos os jornais fazem pesquisas diárias sobre a qualidade do produto e as mensagens
por e-mail são de altíssima freqüência. Sobretudo para colunistas e articulistas com espaço fixo. Mas
não sei precisar até onde vai a influência do público na formação da agenda ou mesmo da pauta.
Diretamente, não sei. mas indiretamente, o público dita pautas quando se torna agente de fatos e
ocorrências. Veja por exemplo o recente debate sobre transplantes. Os jornais não esperavam aquele
noticiário todo. Mas as reações o produziram e foi preciso improvisar muito para sustentar uma
polêmica que não ocorrera na época da votação da lei no Congresso.
4. O jornalismo brasileiro, particularmente o impresso, vem cumprindo seu papel nestes anos
pós-regime militar? Como? Tem conseguido expressar a realidade do país? Há momento de destaque,
além da cobertura do impeachment?
R - Esta pergunta embute uma idéia do que seja o papel do jornalismo. No pressuposto de que tal
papel seja o de melhor informar (aí considerando-se também as tarefas de investigar, perguntar,
questionar etc.) o jornalismo brasileiro deu um salto positivo nos últimos dez anos. Como?
Incorporando um número maior de questões à pauta, investigando melhor as questões, permitindo um
confronto mais direto de opiniões e buscando, na medida do possível, a interação com o leitor. A
liberdade de expressão, a competitividade entre os jornais e o culto da qualidade pelos próprios
profissionais determinaram uma evolução positiva. Há limitações, naturalmente. No jornalismo político,
diria que o maior pecado ainda é a "compra" da pauta institucional e um debate raso sobre as questões
fundamentais, notadamente em relação às decisões que envolvem a vida das pessoas. Por exemplo, lei
dos transplantes, planos de saúde, crimes ambientais etc. Apesar disso, acabou-se o oficialismo dos
tempos da ditadura, o jornalismo de realeases e de subserviência às fontes.
No jornalismo econômico, acho que a hipervalorização da estabilidade sobrepõe-se
excessivamente ao debate sobre os rumos e dilemas da economia. A chamada equipe econômica dita
muito mais a pauta da economia que os políticos a da política. O jornalismo local é de modo geral
pobre, o cultural, acho ótimo. Carecem os jornais de mais informação sobre Saúde, Medicina e Ciência,
assuntos que interessam muito ao leitor de hoje, geralmente só encontrados em publicações
especializadas.
Você pede exemplos de bom desempenho além do impeachment. Em seguida, tivemos a CPI do
Orçamento, e também nela a participação da imprensa foi decisiva para a extirpação de um tumor
político. Até hoje, os jornais vigiam muito a questão do Orçamento, embora a cobertura já tenha sido
melhor. No atual Governo, as reformas vêm merecendo uma boa cobertura. O pacote fiscal foi muito
bem coberto. Mas tivemos, fora do campo superestrutural, de política e economia, momentos de muito
brilho no jornalismo. Eu citaria a cobertura dos massacres de Eldorado e Corumbiara, a da marcha dos
sem-terra, no ano passado, quando a simpatia da imprensa foi decisiva para o êxito do movimento,
estimulando a adesão da classe média à idéia de que a reforma agrária é uma necessidade do país.
Citaria ainda toda a cobertura que envolve a violência policial e ainda o debate sobre transplantes, a
reportagem do Globo sobre os mortos da guerrilha do Araguaia e o material da Folha sobre compra de
votos na reeleição, entre outros momentos de destaque.
5. Mudanças no fazer Jornalístico – Há um momento crucial a meu ver, ainda na transição
política, que é a cobertura da campanha das diretas, no primeiro trimestre de 1984. No noticiário
político, é o primeiro momento, desde o golpe, em que o movimento social se sobrepõe ao noticiário
superestrutural, do debate meramente partidário, parlamentar, verticalmente determinado. A oposição
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ganha espaço nunca antes tido na ditadura. E o comportamento da imprensa é peculiar. Os jornais vão
sendo arrastados pela campanha, abrindo maior espaço na medida em que o tamanho dos comícios
aumenta. Ali começa uma fase rica do jornalismo político, que passará pela derrota da Emenda das
diretas em abril e pela construção da aliança que elegeu Tancredo, fato que marca o ocaso do regime
militar. O que há de novo no jornalismo desta época? Menos oficialismo (como antes) e uma sintonia
maior com o país, basicamente. O formato do noticiário também muda, a ditadura do lead dá lugar a
formas mais flexíveis de narrativa jornalística. Há mais pesquisa, mais features, mais entrevistas, mais
ilustração etc. Mas isso não corre de maneira exatamente linear, mais em "suspiros". O governo Sarney
é um período de monotonia até que na Constituinte surge outro bom momento, que se vai repetir na
crise PC-Collor. Em geral, momentos eleitorais são de descenso de qualidade. Acredito que isso ocorra
porque fatalmente os jornais tomam posição, mais claramente ou não, e isso inibe o processo criativo
dos profissionais, tolhe o noticiário, fazendo de novo prevalecer a orientação editorial sobre a síntese
conflitiva da produção diária.
6. Mudanças decorrentes da privatização das telecomunicações - Sem entrar nos aspectos
políticos da privatização, o que é outra discussão, ela expõe o país a um choque de tecnologias que
fatalmente produzirá mudanças no fazer jornalístico. A profusão de TVs a cabo e fechadas de modo
geral abre mercados e competições impensáveis anos atrás. Hoje, com o telejornalismo buscando o
"tempo real", o desafio de atualização do jornalismo impresso fica muito maior. Todas as notícias já
terão sido abordadas no dia anterior. Restará ao jornal impresso apostar numa nova narrativa, num
contar diferente, mais profundo e facetado, da notícia que todos já viram antes.
A Internet e as agências de notícia, ao mesmo tempo que desafiam os jornais, oferecem-lhe um
mundo de dados e informações que podem enriquecer o noticiário. O desafio da agilidade será
gigantesco. Estas são apenas algumas ocorrências já vividas, mas certamente muitas mudanças
ocorrerão ainda no mundo do jornalismo. O profissional multimídia, outra decorrência, também está
surgindo.
O país, de forma geral, já está sofrendo o impacto dos novos meios, canais e tecnologias trazidos
pela privatização. Mas não creio que o processo resulte fatalmente no surgimento de uma cidadania
mais informada e sintonizada. Isso ocorrerá nas camadas mais elitizadas, que terão acesso a estas
tecnologias. O modelo econômico neoliberal embute a geração de grandes segmentos de excluídos.
Inserido neste modelo, o processo de privatização das telecomunicações também produzirá seus
"excluídos" da informação. Eles poderão ter maior acesso ao telefone convencional, mas não às redes de
informação que demandam a propriedade de um computador ou a assinatura de uma TV fechada. Tudo
parece apontar para um aprofundamento do gap entre informados e desinformados, gerando uma massa
perigosa, massa para as manobras políticas dos grupos dominantes.
7. Características do Brasil pós-ditadura?
a) Políticas - A instabilidade subsistiu em todo o período, arrefecendo-se agora com a
perspectiva de um governo continuísta. Tivemos governos sem maioria sólida no Congresso, mas dele
dependentes por conta do modelo de presidencialismo estabelecido em 1988. Isso levou ao
aprofundamento do fisiologismo, e em conseqüência., a manipulação das políticas e dos recursos
públicos. Em todo o período, o Congresso barganhou soberania por concessões de natureza fisiológica,
em maior ou menor grau. O modelo partidário continua o mesmo, fragmentado e inconsistente, e o
sistema político como um todo a reclamar mudanças que as elites não se propõem a fazer: voto
facultativo, fidelidade partidária, voto distrital e sobretudo, correção da grave distorção na representação
política dos estados.
b) Econômicas - Até 1994, a instabilidade econômica e a inflação dominaram o panorama. De lá
para cá, com o Real, tivemos uma estabilidade sobressaltada, mais ainda depois da crise asiática. De
forma geral, a mística da estabilidade envolveu todo o debate econômico, calou os economistas
divergentes do modelo oficial e o próprio jornalismo econômico.
Fora a estabilidade, continuamos tendo as mazelas de sempre: renda concentrada, disparidades
regionais, injustiça social aguda e muita transferência de renda do setor público para o setor privado,
agora através das privatizações.
c) Social - Aqui é onde menos mudou o Brasil. Afora a reconhecida melhoria na educação
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fundamental, o que mudou? Os brasileiros continuam penando nos hospitais públicos, nos guichês da
previdência, os transportes continuam péssimos, falta uma verdadeira política de emprego e sobretudo
atendimento à criança ao idoso, ao deficiente.
Os maiores problemas, a população mesma tem apontado em pesquisas: saúde, segurança,
emprego.
No Brasil pós-ditadura explodiram as demandas a que a classe dominante não tem conseguido
responder. A cidadania e a opinião pública sem dúvida ganharam nova força, a democracia se consolida
apesar dos vícios políticos. É um país se refazendo, sob um receituário que parece ter conseguido
hegemonia na sociedade, apesar das contradições que produz.
8. O Governo FHC
a) Inserção do Brasil na economia mundial – Isso vem sendo conseguido a custos altos, com
penalização de nossas exportações, aumento do desemprego, venda de ativos estratégicos e
escancaramento do mercado interno, o que resulta do alto defícit na balança comercial.
b) Privatização das estatais - O governo parece satisfeito com seu ritmo, mas se o objetivo era
melhorar o atendimento ao consumidor, o modelo está expondo agora suas falhas. A venda da Cerj e da
Light resultaram na queda da qualidade do atendimento no Rio. A Vale do Rio Doce não gerou
empregos e não se viu o efeito do arrecadado com sua venda sobre o abate da dívida interna. A
privatização da Banda B da telefonia celular só se nota no Centro-Oeste, mas os serviços do consórcio
vencedor, Americel, perdem para os das estatais.
c) Enxugamento da máquina administrativa - Até agora o governo não fez demissões ou
eliminou órgãos - exceto as estatais vendidas. O que tem feito é congelar os salários do setor público,
pauperizando a classe média, ao mesmo tempo que deprecia o servidos públicos e desorganiza a
administração federal.
d) Déficit Público – Todo o esforço fiscal está sendo neutralizado pelos juros altos.
e) Política Salarial dos servidores - Baseado no congelamento, e na concessão de incentivos ao
topo da pirâmide funcional, parece-me ter conseguido tensionar mais o setor, semeando a instabilidade,
induzindo as aposentadorias com o fantasma das reformas, promovendo a evasão de quadros para a
iniciativa privada.
f) Política Educacional - É o melhor produto do governo.
g) Política de Saúde - O pior produto do governo. Apesar dos gastos, o sistema SUS é um
contrasenso. Hospitais privados, que visam ao lucro, jamais prestarão atendimento correto, bom e
honesto. A melhoria só virá com o fortalecimento dos hospitais públicos e a exigência de dedicação
exclusiva mas o Governo fez uma clara opção pelo modelo americano: planos de saúde para os que
podem pagar, e serviço público restrito para os excluídos do sistema bancado pelas seguradoras. Um
modelo que os próprios americanos hoje estão questionando, e que sem dúvida se mostrará muito menos
eficaz aqui, onde a faixa de excluídos é maior e o controle sobre a prestação de serviços, mais frouxo.
h) Desemprego - Atrelado à política econômica, o problema não será resolvido apenas com o
crescimento econômico, mas com políticas concretas de treinamento e modelos alternativos de geração
de renda, que neutralizem o desemprego estrutural produzido pelas mudanças tecnológicas.
i) Política social - O modelo Comunidade Solidária vem se revelando um equívoco. A parceria
Estado-sociedade é um conceito moderno mas ineficaz num país de demandas elevadíssimas, em que se
faz necessária a ação direta do Estado. A parceria pode funcionar muito bem em sociedades mais
desenvolvidas, mas aqui, só tem ação complementar, embora esteja criando e difundindo um novo
conceito de ação social.
9. Avaliação do desempenho político-administrativo do governo FHC.
No plano político, o Governo FHC é cheio de êxitos: aprovou quase tudo o que quis no
Congresso. E embora fazendo muitas concessões à coligação partidária sustentadora, o presidente
manteve sob seu controle, dirigidas por pessoas de sua pessoal e estrita confiança, setores estratégicos
como a Economia (Fazenda e Planejamento), Comunicações e Educação. mais que tudo, conseguiu o
feito de aprovar a emenda da reeleição. Ajudado pela economia, por sua capacidade de comunicação e
pela ausência de alternativas de oposição, o presidente deve conseguir ser reeleito este ano.
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No plano administrativo, o grande feito continua sendo a manutenção da estabilidade, mesmo
que isso tenha custado déficits, desemprego e retração da economia. Este não é um feito de FHC
presidente, mas de FHC ministro da Fazenda. De qualquer forma, pela continuidade da política e dos
baixos índices, este é seu grande trunfo. mas setorialmente, o único grande êxito é na Educação, onde se
tem conseguido expandir o número de crianças na escola, implantou-se um mecanismo (o plano de
valorização do magistério) fiscal capaz de assegurar recursos para o setor, além de um sistema de
avaliação de ensino.
Na Saúde o Governo fracassou, não conseguiu equacionar a questão da segurança com os
estados, não levou a cabo uma boa política agrícola nem conseguiu gerar empregos, para ficar nos
quatro itens que compunham as cinco metas de campanha.
Mas por que, apesar de tantos poréns, FHC será reeleito? Primeiro, porque a mística da
estabilidade, muito forte numa sociedade traumatizada pela hiperinflação, construiu-se como uma idéia
hegemônica. Ou melhor, souberam construí-la como tal. Segundo, porque FHC conseguiu unificar os
setores conservadores dominantes, ao mesmo tempo que impunha derrotas sucessivas à esquerda,
alimentando sua divisão. E, para completar, porque a oposição não conseguiu articular nenhum
programa de governo alternativo e muito menos unir-se em tomo de um candidato viável, mesmo que
fosse, como se tenta ainda, um nome de centro-esquerda.
10. Globalização e Neoliberalismo – Globalização, enquanto quebra das fronteiras nas trocas
econômicas, enquanto momento de total internacionalização da economia capitalista, é um processo que
encontra no neoliberalismo sua receita adequada de política econômica. Não sei se os dois conceitos
explicam o Brasil, mas explicam o que está sendo feito no Brasil. As políticas neoliberais aqui
implementadas, baseadas em princípios como estabilidade, Estado e ação estatal reduzidos,
competitividade e abertura comercial, orientam o país para uma maior inserção na economia
globalizada. Mas há conflitos nas elites sobre o ritmo e a forma desta inserção, que tem exposto o
mercado e o parque industrial à competição predatória do comércio internacional. Estes conflitos terão
tradução política nas próximas eleições, possivelmente.
11. Compreensão da dinâmica do capitalismo pelos jornalistas brasileiros – A formação dos
jornalistas brasileiros é muito heterogênea. Por isso é difícil avaliar a ocorrência da compreensão que
têm da dinâmica atual do capitalismo. Os de economia, naturalmente, têm isso mais elaborado, mas em
outros setores, tais conceitos São inconsistentes. Acredito que neste caso o debate entre os atores da
economia é que determinam a maior ou menor compreensão do que se está passando. E isso,
naturalmente, favorece as idéias circulantes a partir do grupo no poder. É claro que muitos jornalistas
lêem publicações, nacionais e estrangeiras, e também literatura especializada. Mas acredito que se trata
de uma minoria. Por tudo isso, não creio que haja, no conjunto, uma real compreensão do que se está
passando no mundo, enquanto etapa de expansão e hegemonização do capitalismo mundial. No caso do
jornalismo econômico, o que tem acontecido é uma visível incorporação dos conceitos da equipe
econômica, com raras remissões ao pensamento econômico divergente.
12. Alternativas ao modelo atual? Ou não existem?
Não tenho assim capacidade de formulação para apontar alternativas ao modelo em execução.
Mas qualquer pessoa informada sabe que o Brasil é um país de imensas potencialidades, que poderiam
ser exploradas segundo uma dinâmica própria, não necessariamente atreladas a uma dinâmica global das
forças produtivas. Seria possível conjugar um grau de internacionalização com espaços para o
desenvolvimento auto-sustentado em alguns setores, o que fortaleceria o mercado interno gerando
emprego e renda. Alguns segmentos da nossa indústria, sujeitos à danosa competição, estão
sucumbindo. O sistema financeiro caminha para ser inteiramente dominado pelo capital estrangeiro. A
recente crise da Ásia e sua repercussão no Brasil parecem ter despertado as autoridades de plantão para
os riscos da globalização acelerada, mas não abalou a fé em um modelo que parece não ter volta.
Alternativas certamente existem, embora nenhum segmento político tenha conseguido
expressá-las de forma objetiva, consistente e convincente.
Brasília, 5/2/1998
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Post Scriptum - Eleição de 1998.
O comportamento da mídia nos momentos de disputa do poder – O que acontece nestas horas?
Obviamente os detentores, proprietários, detentores enfim dos meios de comunicação aumentam seu
controle sobre o produto final. No caso em epígrafe, a fina sintonia entre MC, Governo FH e o projeto
neoliberal resultou em controles maiores sobre o noticiário. No caso da imprensa escrita, como isso se
dava? Basicamente pela edição e pela seleção No primeiro caso, você via matérias que não
correspondiam ao inteiro teor do que o repórter escreveu, outras em que o título era negativo em
discrepância com o conteúdo geral da matéria. No segundo, a seleção, que coloca tudo num balaio só:
os meios de comunicação, sem qualquer exceção digna de nota, participaram do abominável conluio
para sufocar o debate e a discussão da crise, era mais ou menos o que se dizia. Não foi assim de forma
tão absoluta, eu acho. Mesmo nos veículos mais alinhados, houve espaços ocupados com visão crítica, e
isso acontece por conta desta natureza contraditória da produção jornalística, em que o controle nunca
será absoluto, pois sempre se dependerá da contribuição de certos elementos profissionais, que nem
sempre serão submissos ou alinhados. Os colunistas e articulistas, por exemplo, tiveram maior
autonomia.
Parece-me, portanto, que há um componente a mais nesta questão, que é o da articulação com a
imprensa, que não passará necessariamente e sempre pela relação com os detentores. Tenho discutido
isso muito com a esquerda, que parece não compreender bem a necessidade desta articulação. Parece
mais empenhada em ganhar profissionais para suas posições, e isso não será possível de forma clara,
como num parlamento ou numa assembléia. Jornalista não será militante, mas poderá incorporar
reflexões, aquém da ideologia.
Brasília, dezembro de 1998.
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Entrevista de Juca Kfouri
Ex-diretor das revistas Placar (por 16 anos) e Playboy (quatro anos). Colunista da Folha de S.
Paulo e da revista Carta Capital, além de ser um dos apresentadores do Cartão Verde, programa de
esportes dominical da TV Cultura de São Paulo.
1. O jornalismo impresso no Brasil é um formador de opiniões por excelência, até porque ainda
são pequenas as circulações de nossos jornais, atingindo mais a elite que o povão.
O jornais são os palanques de novas e de velhas idéias que, com freqüência, se confundem.
Difícil dizer o que é de esquerda e o que é de direita. Há velhas idéias de esquerda que hoje
parecem de direita e vice-versa.
Os efeitos da queda do Muro de Berlim ainda se fazem sentir.
2. Fundamentalmente são nocivas as idéias do tipo que pregam que o mercado tudo resolve e as
que querem um Estado cada vez mais forte.
3. Ainda damos importância demasiada aos políticos e pouca à sociedade, ouvida quase que
apenas por meio de pesquisas que pouco acrescentam.
A pauta é burocrática e raramente reflete o país real.
4. Já está parcialmente respondida, mas devo acrescentar que tem sido saudável a discussão em
torno da própria imprensa, embora temo que haja uma perigosa tendência de bom-mocismo se
contrapondo ao denuncismo.
5. Não vejo nenhuma grande demarcação e olho preocupado para os grandes conglomerados de
comunicação, para os interesses das empresas que se atrelam a governos ou a sócios, numa palavra, no
confronto entre entretenimento e informação, com vantagem para o primeiro.
6. Para o bem e para o mal. Para o bem ao democratizar o acesso, para o mal ao despertar essa
corrida por concessões, misturando alhos com bugalhos, jornais com telefonia celular etc.
7. Sarney foi o tempo da transição e do fisiologismo descarado. Collor, o sonho da revolução
modernizadora que acabou no pesadelo da corrupção infinita. Itamar voltou a ser transição com pitadas
populistas e um plano que deu certo. FHC consolidou uma série de aspectos dos períodos anteriores,
com a fragilidade de não ter sido capaz de vender uma utopia ao país, a utopia do fim da miséria.
8.
a) sem muita escolha, mas indo bem.
b) ganhando na prática, perdendo na comunicação.
c) mais lenta do que deveria ser.
d) indo mal, como todos os outros.
e) está atrelada à reforma. Uma coisa não se resolve sem a outra.
f) por enquanto, mais propaganda que progresso.
g) um horror. E não será um ministro médico que dará jeito.
h) é um fenômeno mais paulista, infelizmente inevitável, que poderia ser compensado com
políticas alternativas que são ainda muito tímidas.
i) qual? É inegável que a estabilidade melhorou a situação dos trabalhadores em geral. Mas os
excluídos continuam excluídos.
9. Numa palavra eu diria que estou condenado a votar nele outra vez. FHC fez uma aliança que
era desnecessária para ganhar a eleição mas que era fundamental para governar. Paga esse preço, sem
ilusões.
10. Não sei se ajudam, mas são obrigatórios. A globalização se impôs e, no caso do Brasil, o
neoliberalismo é mais um rótulo que uma realidade. Temos, sim, é uma elite voltada para si mesma e
incapaz de ceder os anéis para não perder os dedos, razão pela qual vive enjaulada e com medo de
seqüestros.
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FHC não tem conseguido convencer essa elite a ser mais generosa, embora, por paradoxal que
pareça, seja muito mais bem apoiado pelo PFL que por seu próprio partido.
11. Acho que sim. A velocidade da informação hoje, por todos os meios, da Internet à TV
fechada, passando pela produção universitária, está ao alcance de um "on" e nossa imprensa reflete isso.
12. Dentro do quadro da "utopia possível" de FHC, sim, seu governo é coerente com essa
contradição. Se olharmos do ponto de vista da "utopia utópica (perdão!)", aí está faltando pôr a
globalização a serviço do fim da miséria.
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Entrevista de Carlos Azevedo
Trabalhou nos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Diário da Noite, Tribuna da
Luta Operária e Movimento e nas revistas O Cruzeiro, Quatro Rodas, Doçura e Realidade. Foi repórter
de TV no programa Globo Rural, da TV Globo e chefe de jornalismo e depois editor-chefe do programa
de documentários "Cultura Documento". Coordenou, entre 1987 e 1988, a Assessoria de Imprensa da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Fez vários trabalhos na área de marketing político.
Publicou os livros Do tear ao computador - história da indústria no Brasil, com Guerino Zago (Editora
Política, 1986) e Semiconfinamento - como ganhar dinheiro com boi gordo quando os outros estão
perdendo, com Antônio João de Almeida (Editora Globo, 1996).
1. A indústria editorial cresceu muito nas últimas décadas, detém grandes capitais e está cada
vez mais concentrada, controlada pela burguesia monopolista associada ao capital internacional e pelas
oligarquias estaduais, remanescentes das antigas oligarquias agrário-comerciais, hoje com interesses
entrelaçados com o capital financeiro e industrial do Sudeste e internacional.
Não mudou seu caráter, mas com o processo de concentração de capitais e de liquidação de
concorrentes, particularmente os de linha de oposição, torna-se unívoca. Todos os órgãos de imprensa,
TV e rádio da chamada "grande mídia", de Norte a Sul, transmitem os mesmos conceitos ideológicos,
Não é um discurso novo, é o velho discurso das classe dominantes, atualizado, com novas vestimentas
que lhe dão uma aparência de moderno.
No final da década de 80, esses conceitos saíram da defensiva em que até então eram mantidos
pela pressão da ideologia do socialismo, da democracia, da libertação dos povos, da revolução, dos
direitos trabalhistas e dos cidadãos etc. Esses conceitos, que durante o século haviam conduzido os
povos a grandes vitórias em favor da democracia, independência, direitos humanos e trabalhistas, se
viram combalidos pelos fracassos políticos, econômicos e democráticos ocorridos em países ditos
socialistas. Em seguida, no curso de uma batalha ideológica encarniçada, foram alvo de poderosa
manobra de propaganda que os apresentou como obsoletos.
Os pontos de visa do capital, até então tidos em consenso por largas faixas da sociedade como
sendo conservadores, reacionários, justificativas para a exploração dos trabalhadores e espoliação dos
povos, recobriram-se com o manto diáfano da "liberdade" de produzir, de comerciar etc. Liberdade para
o capital, que deveria se livrar das "amarras" do Estado controlador e dos direitos trabalhistas, agora
transformados em "privilégios". Eram os mesmos conceitos antigos do liberalismo do século 19,
reciclados e tomando para si o epíteto de "modernidade".
Essa regressão conceitual que inclusive embaralhou os conceitos de esquerda e direta, de
moderno e conservador, mergulhou todo mundo em confusão - pensadores e cidadãos comuns. E
produziu uma ofensiva eufórica daqueles que até ontem mantinham envergonhadamente posições
conservadoras. Foi o caso da imprensa brasileira, tradicionalmente atrelada a esses conceitos, por força
de seus interesse materiais e adesão ideológica e cultural.
A idéia-chave de liberdade irrestrita para o capital, de abertura para o mundo, de enxugamento
do Estado, de redução do "custo Brasil", entendendo-se por isso os "privilégios. corporativos", ou seja,
os direitos conquistados por trabalhadores e cidadãos em geral em décadas de lutas contra o capital,
ajusta-se à perfeição aos interesses do capital financeiro, dos monopolistas, dos empresários (para
muitos desses, só até o ponto que seus "cartórios" começam a ficar ameaçados), das oligarquias
estaduais e locais etc.
Trata-se de uma virada em profundidade no posicionamento dos conceitos na batalha ideológica
e, não por acaso, tornaram-se peças obrigatórias no discurso da imprensa, presente não mais apenas nos
editoriais, mas assimilados e assumidos pelos repórteres em suas matérias, que já passam essas idéias
em seus textos e falas como dados incontestáveis da realidade, identificando automaticamente, por
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exemplo, "privatização" como o bem e propriedade estatal como o mal. O mesmo maniqueísmo é usado
para tratar de temas como a reforma da Previdência, o contrato temporário de trabalho, as tarifas
alfandegárias (reduzir e até eliminar tarifas alfandegárias é "bom", mantê-las ou aumentá-las é "mau"),
sem considerar circunstância, produtos etc.; privado é "bom", público ou estatal é "mau", assim por
diante.
Propositalmente misturam-se privilégios de alguns marajás da Previdência com os direitos de
milhões de trabalhadores para justificar a eliminação de direitos arduamente conquistados. E tudo isso é
"moderno" é "novo", o que se opõe a isso é "velho", "xenófobo".
A grande vitória da grande mídia é que dessa vez ela não só comanda os editoriais e os editores,
mas conseguiu fazer a cabeça dos repórteres e redatores, muitos, é claro, aderindo por conveniência, em
troca de vantagens materiais e de poder, mas outros se deixaram mesmo envolver. Mesmo contra seus
interesses de profissionais trabalhadores assalariados, que, diga-se de passagem, vêm sendo aviltados
para a maioria.
Como o discurso ideológico coincide com o discurso das empresas, o jornalismo não questiona
mais o press realease, a comunicação corporativa das empresas, plantada com eficiência pelas
assessorias de imprensa (o setor que mais emprega jornalistas em São Paulo atualmente),
convenientemente reforçada por "presentes" que corrompem, que vão desde almoços e jantares a
viagens-prêmio para o Exterior e até dinheiro vivo mesmo. O jabaculê generalizou-se, normatizou-se.
O discurso do caminho único está presente em toda a mídia e chega maciçamente à população,
sem contestação. Estimula o individualismo e é desmobilizador. Torna desprezível o sentimento de
solidariedade. De tal forma que, mesmo os que estão sofrendo todas as conseqüências do capitalismo
selvagem apelidado de neoliberalismo, mesmo os que têm tudo para se opor, sentem-se confusos,
procurando soluções individuais. E assim abres-se caminho para que o modelo de globalização
submisso se imponha e vá sendo implantado sem contestação. Esse é o papel que a imprensa
desempenha.
2. Quanto às outras perguntas, parece-me que a maioria delas eu respondi sucintamente no texto
acima. Quanto à pauta dos órgãos de imprensa, tornou-se, se é que isso é possível, ainda mais oficialista.
É uma pauta quase que só voltada para os atos do governo (Executivo, em primeiro lugar, e Legislativo,
em seguida), sofre uma pesada influência das "fontes" oficiais que não são outra coisa senão plantadores
de notícia. De tal modo que as matérias beiram à propaganda do governo, quando não o são
descaradamente. Houve, pela força de "sedução" do Executivo, um "engessamento" da prática do
jornalismo, um engessamento que acontece dentro das redações, mas em estreita comunicação com as
táticas políticas dos governantes.
Por exemplo, após uma série de privatizações, chegou a hora de desmantelar a Petrobras,
prepará-la para a privatização das reservas de óleo por ela encontradas e, mais adiante, quem sabe, da
própria empresa. Pois bem, ao mesmo tempo que o governo escala o genro do presidente para fazer o
"dirty job”, o qual começa a lançar farpas contra a Petrobras, os jornais "descobrem" números que
"mostram” a ineficiência da estatal. Onde foram buscar esses números? Jornalismo investigativo?
Nenhures! Tudo fornecido pelo governo. Aliás, o que se chama de jornalismo investigativo hoje é
basicamente fornecido por ministérios e pela Polícia Federal, sempre com vistas a atingir algum alvo
político. Exceções há, claro, como a matéria de compra de votos do Fernando Rodrigues, da "Folha".
Aliás, este jornal faz o trabalho bem feito! Abre espaços para críticas pontuais, e até para alguns críticos
mais consistentes, aparece até como "diferente" dos demais jornais. Mas no atacado, defende todas as
grande posições ideológicas e políticas hegemônicas. Na verdade, é uma questão de estratégia de
marketing muito bem pensada - um passo adiante dos outros, um tiquinho mais "agressivo", mas no
fundo o mesmo rumo, o mesmo caminho, o que tem rendido muito em favor do desempenho econômico
e do prestígio do jornal. Exemplo dessa estratégia foi a recente campanha publicitária da "Folha":
"apanhamos muito para chegar até aqui". O que, além do mais, é falso. A "Folha", a maior parte do
tempo de sua existência, foi um jornal submisso, sem posição definida.
3. (Sobre o seu item 6): mudança essencial no fazer do jornalismo brasileiro, nos últimos anos,
não houve, como eu notei acima. Na essência, continua a ser o mesmo jornalismo a serviço do governo
e do patronato. Uma mudança secundária, porém, se pode registrar, é que havia no passado – desde a
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década de 40 e principalmente a partir dos anos 60 até o início dos 80 – uma postura de parte dos
jornalistas, influenciados pela posição libertária de internacionalistas e democratas, que buscava manter
um compromisso com a sociedade, e, outros ainda, que se posicionavam pela transformação da
sociedade. Donde resultava uma postura ética – do compromisso com o hipotético leitor. Ou uma
posição política então chamada de progressista, que buscava "educar" o povo. Essa nunca foi a
tendência dominante, a grande imprensa sempre fez o trabalho ideológico das classes dominantes. Mas
jornalistas que se sentiam com esse compromisso ético estavam presentes dentro da grande mídia e sua
postura acabava por refletir-se de algum modo nas redações e no produto, ainda que limitadamente.
Além disso, havia uma imprensa menor, democrática e uma imprensa socialista, comunista. Essa
corrente minoritária esteve bem presente, pressionava no sentido da modernização e democratização da
sociedade, lutava contra a pauta oficialista e buscava mostrar a cara do povo para ele mesmo, que mal se
conhecia, através de suas matérias, de suas posturas na redação, na luta contra a censura, pela
democracia e, também, como trabalhadores, por melhores salários e condições de trabalho (até houve
uma greve de jornalistas vitoriosa em 1961, em São Paulo).
Essa corrente minoritária estava antenada com as grandes idéias progressistas do século e obteve
vitórias importantes popularizando, na sociedade conceitos transformadores no plano político - da
democracia, da soberania nacional, da reforma agrária,, dos direitos dos cidadãos e dos trabalhadores,
das mulheres e das minorias. Na área de comportamento, na questão da sexualidade, aborto e tantas
outras. Nesses campos obteve vitórias contra a resistência conservadora e reacionária das oligarquias e
da Igreja.
No período da ditadura, seu papel foi fundamental para a recuperação da democracia. Hoje os
conservadores tentam reescrever a Estória, mas a vanguarda da lauta contra a censura não foram os
jornalões, nem mesmo o Estadão que agora se vangloria, mas a imprensa alternativa, que surgiu "do
nada" e fez a cabeça de uma geração - Opinião, Pasquim, Movimento e outros menores, que se
espalharam como moscas pelo país inteiro, em cada faculdade, em cada sindicato etc. (pareço muito
militante, muito panfletário à moda antiga? Mas pretendo dizer a verdade e essa é a verdade que eu
conheço, que eu vivi e da qual participei).
Hoje, existem ainda jornalistas com essas preocupações. Mas, salvo raras exceções, na "Folha de
S. Paulo", não há lugar para eles nas grandes redações. Logo que constatado qualquer sinal dessa "lepra"
que é pensar independentemente, ter compromissos éticos etc., eles são defenestrados. O pior é que não
há mais a pequena imprensa democrática e de esquerda para dar espaço a eles. O pensamento único
ocupou todos os espaços. E alguns, malandramente, como a Folha de S. Paulo, tentam ocupar esse
espaço com uma falsa postura.
O outro aspecto do problema é que as escolas de jornalismo não produzem jornalistas
preocupados com a sociedade e com ter um compromisso ético. Saem das escolas ignorantes e sedentos
por sucesso individual. Não têm posição política nem opinião própria. São tábua rasa pronta para que os
editores a modelem como é conveniente. E, além do mais, estão prontos a fazer qualquer coisa para
ganhar um lugar. Falo de uma maioria, claro que há jovens preocupados e em busca de um rumo. mas
como não encontram na redação profissionais maduros em condições de lhes transmitir uma orientação
progressistas e ética, não sabem o que fazer. E a máquina poderosa da empresa logo os vai moldando e
obrigando a entrar no jogo do cinismo e do oportunismo. Se é por aí que vão se dar bem, por que não?
Repare que maior parte dos jornalistas que ainda aparecem com uma posição ética são mais velhos estão
entre os 50 e os 60 anos -, exceção para poucos, como o Caco Barcelos, mais novo um pouco, mas hoje
isolado dentro da TV Globo. Foi empurrado para a TV a cabo.
4. (Sobre o seu item 8): o Brasil mudou muito pouco. No plano econômico, a mesma aliança –
capital internacional + burguesia monopolista brasileira financeira, industrial e comercial + a grande
propriedade rural – mantém-se, modernizando-se apenas no aspecto técnico. No plano político, as
classes dominantes conseguiram fazer a passagem da ditadura militar para o governo civil sem perder o
essencial do poder, fazendo algumas concessões temporárias que, nos anos seguinte, vem eliminando,
recuperando espaço e engessando, vide os movimentos populares e sindicais, exceto o Movimento dos
Sem Terra. Há um grande enriquecimento desses setores porque a economia brasileira é muito grande e
muito rentável Seu mais consagrado sucesso é que consegue enriquecer-se continuamente, mesmo (e
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por isso mesmo) que a economia do país venha vivendo em crise durante todos esses anos. O segredo
desse sucesso é que a atividade econômica se faz mantendo o nível do salário real sempre muito baixo,
um dos mais baixos do mundo. A lucratividade é alta. E todos os ganhos de produtividade (novos
equipamentos, novos métodos e técnicas de produção) não resultam em aumento real de salário, mas só
em aumento dos lucros. Do que resulta uma crescente concentração da renda nacional, sem falar na fatia
de lucros externos cada vez mais polpudas e no pagamento dos juros mais altos do mundo aos
investidores do capital financeiro. Portanto, no plano social, o que se vê é a manutenção do quadro de
pauperização das grandes massas populares e o empobrecimento dos setores intermediários (a chamada
classe média).
Apesar de todos os véus que tentam nos pôr ante os olhos, o que vemos, em resumo, é que a
tradicional aliança daquela minoria de poderosos do Brasil se mantém unida e no poder. Lobo não come
lobo, política de favores, de família, dos bem nascidos, dos "donos do Poder", tudo isso se mantém
plenamente. Os governos que sucederam à ditadura foram essencialmente governos de direita – Sarney
precisando fazer concessões à esquerda e ao povo, em razão da pressão democrática e da sua fraqueza
(era o vice de Tancredo, vinha da Arena etc.), mas jogando com o populismo em favor do poder
conservador. Collor, guinando radicalmente à direita. Itamar, frágil, não altera a composição do poder,
ainda que opondo-se aos desvarios das classes dominantes com uma até surpreendente habilidade. Com
FHC assistimos a rearticulação por completo do pacto de direita, com o agravante de que reboca o
centro para sua esfera e confunde as forças de esquerda. Trouxe a tranqüilidade ao pacto de direita em
razão de sua força eleitoral. Neste exato momento já não conta com o mesmo encantamento que obteve
no início de seu governo, mas ainda é a força eleitoral mais poderosa. A oposição popular, democrática,
e de outras forças (médios empresários nacionais) só agora dá alguns sinais de vida, os diversos setores,
até então isolados, começam a se aproximar. Mas essas forças oposicionistas estão atrasadas. No
México e Argentina, por exemplo, que adotaram políticas neoliberais semelhantes, as oposições já
conseguem articular-se poderosamente. Aqui, a defensiva ainda é o aspecto principal.
5. (Seu item 11 - Globalização). Estou com o Galbraith, que disse: "Globalização não é um
conceito sério. Foi inventado por nós, americanos, para enganar os outros povos e facilitar nossa entrada
em suas economias". Não vejo diferença essencial entre o processo de internacionalização da economia
que ocorre hoje e que ocorreu no período anterior à Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda
Guerra Mundial até os anos 80. Há diferença, sim, no que se refere ao aumento descomunal do capital
financeiro e, portanto, de seu poder, que escapa ao controle da maioria dos países. Já pensou na
possibilidade de um "ataque especulativo" contra as chamadas economias centrais"- EUA, Alemanha,
França, Inglaterra? Eles têm o controle e todo o sistema funciona em seu favor. Haja vista a
prosperidade americana, sem precedentes, enquanto seus "parceiros" - tigres e gatos - da Ásia são
submetidos a tempestades.
6. (Seu item 13). Alternativas. Creio que sim, um país com a densidade econômica, populacional
e técnica do Brasil tem condições de estabelecer um política de sobrevivência ao processo de
globalização, negociando com as forças externas a partir de uma posição própria, contando com seus
trunfos em termos de tecnologia, extensa mão-de-obra, recursos naturais, dimensão do mercado,
extensão territorial e posição geográfica. Guiar-se por si mesmo e negociar com os outros países, seria o
espaço possível do Brasil. Iria enfrentar grandes pressões, talvez viesse a se tomar o diabo de plantão
como a China, o Iraque etc., mas esse poderia ser o caminho da autonomia, de uma economia mais justa
para a maioria do povo, mais equilibrada. Mas para que isso acontecesse seria necessário afastar do
poder o pacto de direita das nossas oligarquias, deveria haver uma outra composição de poder fruto de
uma aliança muito larga de forças sociais do país. Desgraçadamente, depois de 35 anos de vida
profissional e política, vejo com ceticismo a concretização dessa alternativa para os próximos anos. Os
sinais de reação são ainda muito frágeis para enfrentar com sucesso essa coligação esmagadora que nos
condena a essa vida miúda e vil, a essa pequenez diária. E o pior é que não temos muito tempo. A
destruição da nacionalidade, a própria fragmentação territorial vão se tornando probabilidades
impensáveis anos atrás.
Carlos Azevedo. SP/28/02/98.
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