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CENÁRIOS DE REPRESENTAÇÃO DA 

POLÍTICA NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 
BRASILEIRAS1

Introdução

Em 2006, o torneiro mecânico Luiz Inácio Lula da Silva foi 
reeleito presidente da República do Brasil, após concorrer em cinco 
eleições presidenciais, em três das quais foi o segundo colocado nas 
votações. Tomando a trajetória singular de Lula na política brasi-
leira, partimos dela para um exame em perspectiva da mídia em 
relação a suas campanhas nesses pleitos. O capítulo realiza, pois, 
um retrospecto das pesquisas sobre a mídia e as eleições brasileiras, 
desenvolvidas por mim e por outros pesquisadores, utilizando o con-
ceito de cenário de representação da política (Lima, 1994), buscando 
discutir sua infl uência em cada campanha. Desejamos examinar 
nesses pleitos a afi rmação do autor de que o fator decisivo nos pro-
cessos eleitorais é o cenário instaurado pela televisão, em especial, 
no caso brasileiro, pela Rede Globo. Aqui, quando houve dados 
sufi cientes, o foco esteve dirigido para a análise do papel específi co 
do Jornal Nacional, o principal telejornal da rede, na construção do 
cenário, mas a análise da eleição de 2006 sugere a transição de um 

 1 Versão parcial deste texto foi apresentada no Seminário Temático de Comuni-
cação e Política da Anpocs, em 2004.
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modelo centrado nos meios hegemônicos para formas capilarizadas 
de infl uência simbólica.

O ambiente mediático e o signifi cado da eleição 

Considerando a natureza simbólica do processo político, alguns 
estudos têm concebido a escolha do candidato como o resultado do 
processo de atribuição de signifi cado ao voto, em resposta a uma 
dada conjuntura, interpretada pela comunicação de massa. Assim, 
Robinson & Charron (in Raboy & Bruck, 1989) analisaram as formas 
de envolvimento dos meios na criação de signifi cado público para 
o referendo do Quebec, de 1980, por meio da construção seletiva 
do conhecimento social. Os meios de comunicação participam da 
construção desse signifi cado, ao apresentarem um rol de valores, 
objetivos e estilos de vida, buscando o consenso público sobre os 
temas principais. Para os autores, o signifi cado público constitui 
o quadro de referência por meio do qual diferentes grupos sociais 
entendem sua própria realidade.

Na mesma direção, Missika & Bregman (1987) concluem que 
o significado de um pleito resulta de uma negociação, pela qual 
um sentido coletivo é dado ao voto. Os estudos sobre o processo 
de agendamento realizado pelos meios mostram que estes têm um 
papel importante na defi nição das prioridades políticas, durante uma 
campanha, ao enfatizarem certos temas em detrimento de outros. 
Os temas da campanha são apresentados ao público sob a forma de 
controvérsias, diante das quais os eleitores tomam suas decisões e a 
opinião pública adquire uma nova forma, em resposta a cada nova 
situação política criada. 

Essas pesquisas pressupõem que os cidadãos não possuem neces-
sariamente um grupo coerente de preferências antes de fazerem uma 
escolha eleitoral: são os partidos que estabelecem os problemas, ou 
as controvérsias, sobre as quais se darão as escolhas, havendo uma 
forte relação entre a escolha de uma controvérsia e os resultados das 
eleições. A controvérsia é que constrói a opinião pública e é sobre 



REPRESENTAÇÕES, JORNALISMO E A ESFERA PÚBLICA DEMOCRÁTICA  157

ela que os atores políticos serão julgados. O eleitorado decide o voto 
com base nos recursos de que dispõe: imagens dos partidos e dos 
candidatos, visões difusas do mundo político, informações disse-
minadas pelos meios de comunicação e pela própria propaganda 
política. Condensando, simplifi cando e sumarizando as principais 
controvérsias, os meios de comunicação negociariam o signifi cado 
do voto.

No Brasil, como já relatado, Venício Artur de Lima, procurando 
examinar o papel da televisão nos processos eleitorais, formulou o 
conceito de Cenário de Representação da Política (CR-P) (1994). O 
conceito tinha sido esboçado por Lima no seu estudo da eleição pre-
sidencial de 1989, no qual observava que um “cenário político” pro-
pício à candidatura de Collor vinha sendo construído a partir de 1986 
por telejornais, em particular o Jornal nacional e outros programas 
jornalísticos da Rede Globo de Televisão (Globo repórter, Fantástico), 
pelas telenovelas da rede e pelas pesquisas. Lima observou, nesses 
programas, a focalização da corrupção que, justamente, viria a ser o 
tema central da campanha presidencial de Collor, a ponto de dar-lhe 
a fama de “caçador de marajás”. Desde sua posse como governador 
de Alagoas, em 1986, Collor passou a ser apresentado nos principais 
programas jornalísticos da Globo tomando medidas contra os funcio-
nários públicos “fantasmas” (denominação a servidores inoperantes) 
e contra os servidores com altos salários (os “marajás”), de modo que 
ele era, em 1989, a personagem mais adequada ao cenário construído 
pela rede de televisão de maior cobertura no país.

O autor elaboraria posteriormente uma minuciosa formulação do 
conceito de cenário de representação da política, CR-P (Lima, 1994 e 
1995). No texto de 1994, ele diz que o CR-P constitui uma estrutura 
simbólica, contraditória e dinâmica, que assinala os limites nos quais 
se dão os confl itos políticos. O CR-P, segundo Lima, é lugar e objeto 
da articulação da hegemonia, no qual se expressam, se refl etem e 
se constroem os signifi cados da política. Três pressupostos básicos 
sustentam essa noção, escreve ele: a existência de uma hegemonia, a 
existência de uma sociedade media-centric e a presença da TV como 
meio de comunicação dominante. Nos processos eleitorais, o CR-P 
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hegemônico, construído pela televisão (em particular a Rede Glo-
bo, dada sua condição de superioridade entre as redes brasileiras), 
corresponderia à perspectiva e estratégia dos candidatos das classes 
hegemônicas na sociedade brasileira. Lima formula a hipótese de 
que uma proposta política difi cilmente terá êxito ou um candidato 
vencerá eleições nacionais e majoritárias caso não se ajuste ao CR-P 
hegemônico, razão pela qual os candidatos utilizam os símbolos e as 
tradições culturais nacionais, tentando identifi car-se com eles. Os 
elementos constitutivos do CR-P, para o autor, devem ser buscados 
nos programas de televisão, como noticiários, shows, novelas, fi lmes, 
e os gêneros de maior audiência devem merecer maior atenção.

O conceito, que passou a ser empregado por diversos pesquisa-
dores nas análises dos processos eleitorais brasileiros, forneceu uma 
abordagem teórica que, a nosso ver, tentava dar conta analiticamente 
do papel avassalador da Rede Globo na cena política brasileira, como 
rede hegemônica, em condições de instaurar cenários de represen-
tação para a sociedade brasileira. A rede tem uma posição singular 
na história política brasileira, não só pelo fato de ser a “campeã de 
audiência”, por concentrar as verbas do mercado da publicidade, 
mas também pela sua atuação deliberada na vida política brasileira, 
em diversos momentos documentados ao longo das últimas décadas 
(idem, 1989).

Aguiar (1993) examinou o papel da imprensa no processo político. 
Para ela, a imprensa dispõe o cenário e os atores, distribui a palavra, 
elege ou confi rma temas para a discussão pública da política, contri-
buindo para a construção da própria ideia de política e de eleições, 
bem como de tudo o mais que seja pertinente e signifi cativo para o 
país. Para a autora, a imprensa fornece representações para os outros 
meios de comunicação e, consequentemente, para toda a sociedade. 
Ela seria responsável pelo processo de agendamento por meio do 
qual o público atribuiria importância aos acontecimentos, pessoas 
e problemas difundidos pelos meios de comunicação. Segundo essa 
hipótese, a imprensa teria o papel de articulação dos signifi cados 
dos fatos, constituindo o lugar por excelência no qual as sociedades 
elaboram simbolicamente a realidade, conferindo sentido a ela.
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O cenário das eleições não é, portanto, um dado bruto, como os 
efeitos de uma determinada conjuntura, experimentada diretamente, 
mas é uma representação construída, o resultado de diversos dis-
cursos, podendo ser concebido como interdiscursividade. Situação 
econômica, condições de vida, habitação, emprego, saúde, salários, 
serviços públicos, políticas públicas, bem como ocorrências pontuais 
intensas, no campo político ou social (greves, denúncias etc.) são va-
riáveis que formam uma conjuntura. Mas, mais do que circunstâncias 
factuais do mundo empírico, o CR-P envolve aspectos signifi cativos, 
constituídos pelo interdiscurso, os conformam à percepção dessas 
realidades, por meio de interpretações, veiculadas pelos meios de 
comunicação, em especial a televisão.

Com o objetivo de discutir o papel dos meios nas campanhas elei-
torais, faremos um retrospecto comparativo de aspectos dos cenários 
de representação da política construídos pela TV nas quatro últimas 
eleições presidenciais, com destaque para o Jornal nacional, o pro-
grama jornalístico de maior infl uência da Rede Globo de Televisão, 
transmitido no horário nobre para todo o país, atingindo uma audiên-
cia maior que aquelas das demais redes. A tarefa de reconstituir os 
cenários sempre envolve algum arbítrio, seja na escolha dos corpus, 
seja na seleção de alguns em uma série enorme de aspectos que pode-
riam ser fi xados pelo analista no estudo das representações. O estudo 
dos enquadramentos dos meios de comunicação parece ser o método 
mais seguro para controlar o risco das leituras impressionistas, já que 
são os meios que, no curto prazo, constroem privilegiadamente as 
representações sobre os fatos do mundo empírico. 

Pretendemos pôr em evidência aspectos mais destacados dos 
cenários que se destacaram no jornalismo ou nos programas de entre-
tenimento da televisão, baseando-nos em nossas próprias pesquisas, 
desenvolvidas no período, complementando-as com os trabalhos 
de outros pesquisadores. Eventualmente, alargamos o âmbito da 
investigação para enfocar outros meios de comunicação, além dos 
programas de TV, preconizados no conceito de CR-P, conforme a 
formulação de Lima. Como as eleições se deram num intervalo de 
tempo relativamente grande, sobre o qual não houve um estudo sis-
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temático continuado, este capítulo reúne observações independentes 
entre si, não há um padrão único quanto aos meios enfocados, ou seja, 
uma série histórica perfeita. Feitas essas ressalvas, as observações 
procuram estabelecer comparações e contrastes entre os processos 
eleitorais de 1989, 1994, 1998, 2002 e 2006, tomando como referência 
o conceito de cenário de representação da política.

1989: A Rede Globo em cena 

Lima (2001) investigou sistematicamente o papel da Rede Globo 
de Televisão na eleição presidencial de 1989, partindo do processo 
de construção do cenário político, antes de junho desse ano. Sua 
hipótese é de que o candidato Fernando Collor, apoiado por setores 
conservadores, adaptou sua imagem pública ao perfi l de candidato 
ideal solicitado por esse cenário. Ele aparecia como o candidato ca-
paz de resolver as questões nacionais, aliás, as mesmas tematizadas 
pela rede Globo. As novelas do período pré-eleitoral, Que rei sou eu? 
Vale tudo e O salvador da pátria teriam preparado o cenário político 
que favoreceu Collor, ao desqualifi carem a atividade política e os 
funcionários públicos, identifi cados com a corrupção, o fi siologismo 
e o desperdício: a política aparecia nessas novelas como atividade 
exercida contra os interesses da sociedade, enquanto os funcionários 
e políticos eram apresentados como autênticos “marajás”. Por sua 
vez, o telejornalismo participou da construção do cenário político 
por meio de uma cobertura favorável a Collor e à sua suposta ação 
moralizadora desde que foi governador de Alagoas, empossado em 
1987, dois anos antes da eleição presidencial.

Sabe-se que tão logo tomou posse como governador de Alagoas 
em 15 de março de 1987 Collor passou a ter cobertura nacional e, em 
maio de 1988, foi transferida da TV Globo-Brasília para a afi liada TV 
Gazeta-Maceió (da família Collor de Mello) a competente repórter 
Beatriz Castro, que cobriu os atos do novo governo, com presença as-
segurada no Jornal nacional, até duas vezes por semana... (idem, p.235)
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Lima anotou que, entre março e maio de 1989, Collor aparecia 
em programas como Globo repórter e Fantástico e de junho a agosto 
sua presença nos telejornais da Rede Globo foi maior do que a dos 
demais candidatos. Ele observa que seus concorrentes naquela eleição 
expressaram publicamente suas críticas à “campanha de manipulação 
da opinião pública” (Brizola) da TV Globo, na qual “o concessionário 
tornou-se tutor da opinião pública” (Aureliano Chaves). 

O cenário seria completado com a antecipação da vitória de Collor 
por meio da divulgação dos resultados de sondagens de intenção de 
voto realizadas pelo Ibope, sob contrato da Rede Globo e simulta-
neamente consultor de Collor, apresentadas pelo Jornal nacional. 
Essas pesquisas, segundo Lima, passaram a ocupar um papel central 
na cobertura do processo eleitoral pela emissora, fi xando o nome de 
Collor como o vencedor, constituindo “fator básico na construção 
do CR-P da eleição de 1989” (idem, p.240). 

A partir de julho, a Globo não apenas constrói um cenário fa-
vorável a Collor mas benefi cia diretamente sua candidatura em seu 
noticiário, seja omitindo fatos negativos, seja realizando uma cober-
tura intensiva de fatos negativos em relação a Brizola e Lula, seja 
dedicando um tempo bem maior ao preferido da rede de televisão. 
Comportamento semelhante é observado pelo autor com relação ao 
jornal O globo, que não só colocou o nome de Collor no maior número 
de títulos de matérias políticas (30,9%) como a maioria esmagadora 
dessas matérias (84,61%) lhe era favorável. Finalmente, Lima destaca 
a edição do último debate entre Collor e Lula, transmitido pelo Jornal 
nacional, às vésperas da votação do segundo turno, a qual selecionou 
as atuações mais agressivas de Collor e os momentos desfavoráveis 
de Lula.

Outros autores, estudando o papel da imprensa na eleição de 
1989, observaram que Collor dispôs de farto espaço na mídia e uma 
“verdadeira adesão editorial dos principais órgãos de imprensa” 
(Lattman-Weltman, Carneiro e Ramos, 1994, p.22). Esse trabalho 
mostra que os quatro principais jornais do país adotaram um padrão 
similar no tratamento editorial das matérias sobre o então governador 
de Alagoas, sempre apresentado em ação, envolvido em confl itos 
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e disputas, buscando a moralização do estado contra os marajás, 
investindo contra o presidente José Sarney, suspeito e impopular, 
amplifi cando a carga dramática de seu estilo. O padrão de atuação dos 
jornais analisados foi, em geral, conceder espaço aos seus adversários, 
Luís Inácio da Silva, o Lula e Leonel Brizola, realizando, entretanto, 
uma cobertura crítica de seus programas de governo, enquanto trata-
va superfi cialmente os problemas da candidatura de Collor, como a 
manipulação de slogans, o fi siologismo e o esbanjamento de recursos 
na campanha eleitoral. 

Entre os temas que viriam a compor o cenário na imprensa em 
1988 e 1989 fi guravam as greves e os confrontos trabalhistas, de que 
o período foi pródigo. O tratamento dado a esses acontecimentos foi 
severo e negativo com relação ao movimento sindical, em particular 
à Central Única dos Trabalhadores (CUT), que apoiava Lula: “ao 
longo do ano e da campanha foi ressuscitada uma série de velhos fan-
tasmas, como ameaças de fuga de empresários, ocupação de quartos 
de famílias da classe média por fl agelados nordestinos, entre outras 
‘pérolas’” (idem, p.44). 

O resultado do segundo turno mostraria um eleitorado dividido 
quase simetricamente em dois, com a vitória de Collor por uma 
margem pequena de votos. Essa diferença irrisória revela como os 
apoios da mídia tiveram que ser muito especiais para que Collor 
pudesse vencer Lula. Ao mesmo tempo, a campanha de 1989 foi 
sufi cientemente longa para permitir que aparecesse uma imagem 
crítica de Collor, contraditória com a do “caçador de marajás” que 
ele apresentava nos seus programas eleitorais. 

1994: O real e o imaginário

Após o afastamento de Fernando Collor, até por causa desse 
fato mesmo, o cenário da política passou a ser propício, ao PT, até 
1994. Afi nal, o impeachment, motivado por denúncias de corrupção 
do governo, podia ser visto como a confi rmação de todas as críticas 
que Lula tinha feito a Collor durante a campanha de 1989. Durante o 
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mandato de seu sucessor, Itamar Franco – empossado por força da re-
núncia de Collor –, uma sucessão de temas críticos passou frequentar 
as manchetes na mídia, como os aumentos salariais de parlamentares 
e o escândalo do orçamento, que revelou desvios milionários, por 
meio de emendas propostas por deputados. A ação de parlamentares 
do Partido dos Trabalhadores ganhou muita visibilidade nos meios 
de comunicação em duas CPIs: a primeira, dos cheques fantasmas, 
que levou ao impeachment de Collor, e a outra gerada pelo escândalo 
do orçamento da União, que acabou redundando em absolvições, que 
pareciam atestar o corporativismo dos partidos tradicionais. 

Os trabalhos das CPIs duraram meses, sendo transmitidos dia-
riamente pelos telejornais e às vezes ao vivo, com novas e chocantes 
revelações, constituindo-se num autêntico espetáculo mediático. O 
fato de a corrupção e os escândalos não terem envolvido nenhum 
político do PT contribuiu para construir uma representação do 
partido como uma agremiação diferente, porque seus integrantes 
apresentavam conduta ilibada, livre dos desmandos e vantagens 
do poder. Durante os trabalhos parlamentares, a atuação de alguns 
integrantes mais destacados da pequena bancada do PT salientou-se 
pela correção e pela nitidez, apresentando parlamentares combativos 
e atuantes. 

Já na controvérsia sobre a revisão constitucional, o PT colocou-se 
decisivamente contra, com a justifi cativa de preservar as conquistas 
sociais da Constituição de 1988, uma posição mais simples, objetiva, 
sintética e simpática. O descomprometimento do PT com o governo 
federal (nenhum membro do partido integrou o governo de Itamar 
Franco) também lhe permitiu uma grande liberdade de movimentos, 
a adoção de iniciativa crítica, bem como uma oposição mais veemente 
e menos condicional. Outros partidos, na medida em que participa-
ram do governo, viram tolhidas as possibilidades de exibir posições 
mais recortadas e nítidas em questões como o processo de privati-
zação das empresas estatais e o recrudescimento da taxa de infl ação.

Em vários momentos, a imprensa mostrou os partidos políticos 
acomodados ao usufruto das vantagens do Estado e o parlamento foi 
diversas vezes criticado pela imprensa por sua acomodação, enquanto 
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o PT exibia coerência, destacando-se, em todas as questões, do tom 
aparentemente mais conciliatório dos demais partidos. Em relação 
aos partidos poderosos, mas um tanto ambíguos, o PT contrastava 
por sua conduta de oposição íntegra, por sua atuação crítica nos 
episódios políticos, a qual ganharia força a partir do processo de 
impeachment. Em suma, a cobertura jornalística da política fi xara 
uma imagem peculiar e favorável ao PT. 

O cenário mais amplo também estivera a favor de Lula, pratica-
mente desde o processo de impeachment, e essa situação perdurou 
durante todo o primeiro semestre de 1994. Lula era, tacitamente, 
o candidato natural à presidência, desde o segundo turno de 1989, 
quando o eleitorado brasileiro se dividira ao meio. O desastre repre-
sentado pelo governo Collor, implicitamente, contrastava com o pres-
tígio político de Lula, o antagonista, virtualmente identifi cado como 
o anti-Collor. A campanha eleitoral anterior e a derrocada do governo 
eleito até o drama do impeachment tinham tido um papel decisivo na 
defi nição de signifi cado da candidatura Lula, que parecia refl etir uma 
identidade política mais coerente, enfrentando, nesse sentido, poucos 
adversários. Pesquisa do Datafolha, divulgada em junho de 1994, 
permite observar que a candidatura de Lula apresentava um conteúdo 
de classe e de posicionamento político, em sentido estrito, ao contrá-
rio das demais. Algumas das razões de voto no candidato eram: “foi 
uma pessoa pobre/operário” (17%), “representa os trabalhadores” 
(16%) e “vai ajudar os pobres/é a favor da classe mais baixa” (12%). 
Elas pareciam indicar um embrião de politização do voto, de base 
não-ideológica, um esboço de percepção da política como atividade 
pela qual as classes sociais se fazem representar no aparelho estatal. 
Essa orientação, vista simultaneamente com os elevados índices de 
intenção de voto em Lula, parecia formar um conjunto signifi cativo 
coerente num quadro político marcado por ambiguidades. Mesmo 
sem desfrutar do apoio dos grupos ligados à comunicação de massa 
e até contra o desejo destes, na pesquisa do Datafolha realizada en-
tre 9 e 13 de junho, Lula contava, naquele momento, com 41% das 
intenções de voto, contra 19% de Fernando Henrique, o adversário 
mais importante. Lula parecia, então, imbatível.
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O cenário político da sucessão do presidente Itamar Franco, na 
imprensa, não se afi gurava como um ônus para o governo em face da 
oposição, como ocorrera em 1989, quando a liderança na confron-
tação com Sarney era disputada por todos candidatos, até o de seu 
partido. Mas, mais importante que isso, em 1994, o governo lançou o 
Plano Real de combate à infl ação, que se daria em etapas e não trazia 
decepções para a sociedade como os fracassados planos Cruzado e 
Collor.2 O fato de o principal oponente de Lula, Fernando Henrique 
Cardoso, sair do Ministério da Fazenda, na qualidade de candidato 
do governo, para a disputar a presidência, não representava, por-
tanto, constrangimento a sua imagem política; pelo contrário, seria 
decisivo para sua vitória, por ser o responsável pelo sucesso na luta 
contra a infl ação. Além de ser um plano econômico, correspondia à 
criação de um cenário de representação da política capaz de funcionar 
eleitoralmente, contando com o apoio dos meios de comunicação. 

Os fatores potencialmente ameaçadores à candidatura do PSDB 
estavam na percepção de uma crescente violência urbana, na crise do 
sistema de saúde, no retorno da infl ação descontrolada. Porém, esses 
problemas não podiam ser integralmente atribuídos a um governo 
empossado pelas contingências para cumprir um fi m de mandato. 
Além disso, a base da candidatura de Fernando Henrique – o plano 
econômico da equipe do ex-ministro – apresentava-se justamente 

 2 Diferentemente dos anteriores, o Plano Real baseava-se na chamada “âncora 
cambial”. Foi criada inicialmente uma unidade de referência de valor (URV), 
equiparada ao dólar, para a qual, durante certo tempo, todos os preços do co-
mércio deveriam obrigatoriamente ser convertidos. O plano, como se divulgou, 
pretendia apagar a “memória infl acionária” por meio da URV, que era estável em 
relação ao dólar, para só depois introduzir o Real. Em agosto de 1994, a moeda 
vigente (Cruzeiro Real) foi substituída por um novo numerário, o Real, cujo 
valor era o da antiga URV, que não tinha sido afetada pela infl ação do período 
em que existira. O valor de um Real foi equiparado ao de um dólar em 1994 
e essa paridade foi mantida fi xa durante os anos seguintes. A âncora cambial 
promoveria um movimento importador sem precedentes e um aumento das 
viagens ao exterior. Internamente, por uma lado a paridade com o dólar garantia 
a manutenção dos preços, enquanto por outro, prejudicava a indústria nacional 
por meio da concorrência dos importados, que incluíam itens totalmente su-
pérfl uos como batatas fritas. 
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como o primeiro passo para a solução dos problemas nacionais. Se 
o plano concebido dentro do governo Itamar era bom, a ideia de 
continuidade aparecia como desejável. 

O plano econômico lançado por Cardoso, à frente do Ministério 
da Fazenda, do qual a substituição da moeda física era o aspecto 
mais espetacular e visível, trouxe matéria para a imprensa, durante 
meses. O nome da nova moeda difi cilmente poderia ser melhor: 
depois de tantos anos de infl ação crônica, teríamos, fi nalmente uma 
moeda “real”, ou seja, de verdade. Houve, em seguida, a transfusão 
de dinheiro: todas as notas e moedas foram trocadas por toneladas 
de reais, numa operação de enorme magnitude. Foi uma espécie de 
exorcismo, uma liturgia de afastar as notas pecaminosas, para en-
tronizar uma nova moeda, virginal, num ritual de purifi cação, cujo 
objetivo‚ além de simplesmente monetário, era, igualmente, retórico 
e dramático, marcando de maneira indelével o início de uma nova 
fase na vida brasileira.

Essa celebração da renovação, da quebra de vínculos com o pas-
sado, participou, sem dúvida, da instauração de um clima positivo, 
apagando a memória infl acionária, para que ela não contaminasse as 
esperanças dos brasileiros. Não bastasse a força intrínseca do ritual, 
havia uma oportuna particularidade no mecanismo de conversão. 
Nos planos anteriores, ao mudar a moeda, cortavam-se apenas os 
zeros. No Plano Real, uma unidade da nova moeda equivalia a 2.750 
cruzeiros reais (a moeda anterior), de modo que para obter o valor 
convertido era preciso uma segunda operação, de multiplicação, 
criando, a impressão súbita de que os preços passavam a ser cerca 
de um terço dos valores antigos: a noção de valor foi, de repente, 
obnubilada. Olhando o cardápio da lanchonete ou o folheto do super-
mercado fazia-se involuntariamente uma confusão otimista de que 
o poder aquisitivo da nova unidade monetária era, aparentemente, 
maior. A nova moeda passara a equivaler a um dólar americano, fato 
que seria sistematicamente explorado na propaganda de Cardoso, 
que mostraria os itens que se podia comprar, então, com uma uni-
dade da nova moeda. Mas, além das impressões, o Real conseguira, 
efetivamente, fazer cair drasticamente a infl ação, estabelecendo um 
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cenário de estabilidade monetária, o que, sem dúvida, representava 
um ganho para os assalariados, às voltas com aumentos constantes 
dos preços. 

A economista Maria da Conceição Tavares afi rmaria em uma 
reportagem que o plano não era eleitoreiro, era eleitoral. Uma forma 
de interpretar essa afi rmação é dizer que o Real correspondia efeti-
vamente a uma mudança monetária importante, mas, também, era 
posto em circulação num momento politicamente oportuno para o 
candidato que tinha sido responsável pela sua criação.

O cenário no Jornal nacional

Além da efi cácia simbólica própria da moeda, como portadora de 
valor econômico, e da capilarização de seu signifi cado pela circulação, 
que se imiscuiu em todas as relações econômicas do cotidiano, o 
real também se transformaria na vedete dos noticiários, de maneira 
natural e insuspeita, pois constituía um genuíno assunto jornalístico. 
Essa era uma de suas propriedades mais efi cazes politicamente, pois 
justifi cava o agendamento do tema e abria espaço para enquadra-
mentos favoráveis. 

Uma análise do Jornal nacional realizada por Biroli (1995) mos-
trou como os enquadramentos dados ao plano orientavam percep-
ções auspiciosas sobre os fatos. É possível observar a existência 
de uma estrutura padrão de enquadramento nas matérias sobre o 
Real: a simplifi cação das situações e os confrontos que exaltavam o 
ministro-personagem Ricupero, fi xando de forma positiva o papel 
do Real. O tom das matérias referentes ao Plano era criado por meio 
da encenação de uma luta diária entre o governo, as forças do bem, e 
os preços altos. Signifi cativamente, do lado do bem está o código do 
consumidor, chamado a sua “bíblia”, enquanto os agentes do mal, 
estabelecimentos que abusam dos preços, formam a “lista negra” do 
Procon. As chamadas do telejornal são peremptórias: “Ministro da 
Fazenda se escandaliza com o preço das roupas”, “Arma do governo 
é facilitar as importações”; “O preço da cesta básica pode cair ainda 
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mais...”; “Alerta do ministro da Fazenda na guerra dos preços”. 
Personagens dessa dramaturgia, de um lado, são, tipicamente, consu-
midores (com os quais se identifi cam os telespectadores) e o ministro 
da Fazenda, guardião do real. Do outro lado estão os representantes 
do comércio a quem se pedem “explicações convincentes” para 
os preços. A matéria jornalística é construída de modo a criar um 
inimigo público, enquanto Ricupero é o representante mediático 
do Plano Real e do Governo. Como qualquer cidadão, “se irrita”, 
“fi ca escandalizado”, mas, com seu poder, também “ameaça” com 
a abertura das importações, ou, então, “espera contar com a ajuda 
dos consumidores”. 

Outra polarização que atua nos enquadramentos é entre o velho e 
o novo, o ingresso na “era do real”, com a entrada em cena do “novo 
consumidor”, o “consumidor-cidadão” na fi la do Procon, contra 
o abuso dos preços. O tempo passa a ser medido de acordo com 
o calendário político-econômico do real, que estabelece um limite 
imaginário entre passado e o presente.

Finalmente, a queda da infl ação refl ete-se num pequeno aumento 
de compras dos consumidores de baixa renda. O real é denomina-
do uma “moeda forte”. É o momento de a câmara de TV mostrar 
nas lojas imagens euforizantes de pessoas comprando, expressões 
felizes, como “coisas que as pessoas queriam comprar há muito 
tempo”, “quanrenta ferros (de passar roupa) vendidos só hoje”. O 
enquadramento amplifi ca o efeito da nova moeda, destacando apenas 
aspectos positivos, que mostram a perfeição da “nova era”. As falas 
de populares promovem sua identifi cação com as pessoas comuns, 
eles são a voz do povo. A fala do gerente da loja parece resumir a ideia 
principal do enquadramento da matéria jornalística: “uma classe 
menos favorecida em termos de renda, com a estabilização da moeda, 
passou a ter acesso ao mercado de consumo”. Sem se questionar, a 
matéria contradiz o apelo à contenção do consumo, feito em outras 
reportagens.

Nesse crescendo de otimismo, ocorreu o conhecido incidente da 
divulgação de uma gravação de vídeo em que o ministro Ricupero 
explicava que sua atuação na TV, na transição das moedas, benefi cia-
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va a candidatura de Fernando Henrique. A divulgação da gravação 
pelos meios, inclusive, no horário eleitoral do PT, provocou um 
escândalo que confi rmava o circuito governo – Globo – Cardoso. 
Ricupero, exonerado, foi afastado da cena econômico-política, com 
sua imagem de herói, professor, homem íntegro e honesto arranhada. 
Porém o enquadramento predominante do plano continuou, sem 
maiores problemas. O cenário de representação tinha se estabelecido 
de forma a não ser abalado.

Com o lançamento do Real coincidindo com o início da campanha 
pelo horário eleitoral gratuito por rádio e TV, a vantagem desfrutada 
por Lula durante o primeiro semestre de 1994 evaporou logo nas 
primeiras semanas de agosto, com a reversão espetacular das inten-
ções de voto, que passaram a ser favoráveis a Cardoso. A sociedade 
tinha aprovado a nova moeda sem infl ação e identifi cou Cardoso 
como responsável por ela, enquanto Lula parecia representar uma 
ameaça a sua continuidade. O Plano Real inverteu, em poucas se-
manas, o cenário de representação da política (CR-P), deslocando 
Lula para um papel secundário e instalando no centro da cena política 
o ex-ministro da Fazenda de Itamar Franco, que liderara a equipe 
responsável pela nova moeda. A infl exão das intenções de voto em 
Cardoso era irreversível e levariam-no a uma vitória tranquila no 
primeiro turno, fi cando Lula, outra vez, em segundo lugar. 

O projeto eleitoral de Cardoso continha um elemento decisivo: na 
qualidade de ministro da Fazenda, ele tivera condições de construir o 
cenário de representação da política para sua candidatura, centrada 
no Plano Real e sua ampla difusão mediática. Os votos não brigam 
com o cenário.

1998: Crise e reeleição

Como observou Azevedo (in Rubim, 2000, p.36), a eleição de 
1998 dá-se num ambiente econômico bastante difícil. Apesar dos 
quatro anos de estabilidade da moeda, de uma política de privatiza-
ções, controle do défi cit público, a economia brasileira estava muito 
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vulnerável fi nanceiramente. A chamada “âncora cambial” que ser-
vira para controlar a infl ação cobrava seu preço: o sobrevalorizado 
artifi cialmente durante quatro anos, como estratégia para manter a 
estabilidade alcançada em 1994, gerou um desequilíbrio externo. 
Azevedo apresenta três indicadores macroeconômicos que se en-
contravam negativos naquela conjuntura: o crescimento do Produto 
Interno Bruto, a variação anual da renda média das pessoas ocupadas 
e o nível de emprego. Para ele, apesar da infl ação declinante, os três 
indicadores revelam que o quadro que se desenhava no ano eleitoral 
era recessivo, trazendo um potencial de risco eleitoral ao candidato 
à reeleição. 

A estratégia da aliança PSDB-PFL no poder para a eleição de 
1998 procurava, ainda uma vez, tirar partido da adesão social ao 
Plano Real, por meio de uma manobra continuísta, representada 
pela proposta de emenda estabelecendo a reelegibilidade presidencial 
no exercício do poder. Nessa empreitada questionável eticamente, 
por benefi ciá-lo pessoalmente, Cardoso contaria, outra vez, com o 
apoio dos meios de comunicação. Repetia-se a articulação das forças 
tradicionais, organizadas em torno do PFL, com o PSDB, um partido 
mais moderno, capaz de arregimentar novos grupos de tecnocra-
tas, a fi m de conter a possível ascensão de candidatos do PT, num 
período crítico. A estratégia continuísta afastaria o risco de vitória 
de um candidato que substituísse todo o grupo político no poder, 
possibilidade que assustava também a classe empresarial e parte da 
classe média, que talvez alimentasse receios de transformações no 
regime de produção baseado no mercado. Essa última perspectiva 
amplia a probabilidade das adesões ao projeto reeleitoral conserva-
dor, abrindo-o em leque para outros matizes do espectro político e 
avançando sobre setores centristas. O comunismo acabara, é verdade, 
não havia mais como invocar sua ameaça, mas as tensões estruturais 
da sociedade brasileira continuavam. 

Baseados em trabalhos de análise que conduzimos, vamos exami-
nar como as questões ligadas às eleições de 1998 foram construídas 
ou representadas por meio da imprensa; como editoriais, artigos e re-
portagens do Jornal nacional elaboraram os aspectos políticos, éticos, 
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administrativos e doutrinários implicados na votação da emenda da 
reelegibilidade, a seu favor ou contra ela. Nossa interpretação é de que 
a reeleição de Cardoso era a pedra de toque de toda a estratégia elei-
toral de 1998, por meio do aproveitamento das sobras do Plano Real.

Jornal nacional: a eleição invisível

Conduzimos, em 1998, uma análise de enquadramento das ma-
térias do Jornal nacional,3 fi xando-nos em dois pontos de obser-
vação: a crise econômica e a campanha eleitoral. Com relação ao 
primeiro ponto, o JN noticiou a crise, mencionou as implicações 
para o Brasil, mas o tema recebeu um espaço desproporcionalmente 
menor do que a importância que tinham os acontecimentos para a 
economia e a sociedade brasileiras, naquele momento e no futuro. 
Além disso, as matérias foram fatuais, tratando o assunto de forma 
não-controvertida e, como diziam respeito às medidas do governo, 
indiretamente punham em evidência o presidente-candidato, capaz 
de tomar medidas para o combate à crise. O foco esteve voltado 
para as consequências dramáticas da crise em diversos países e no 
Brasil, nas medidas adotadas pelo governo, nos anúncios do FMI 
divulgando as notas tranquilizadoras do governo e minimizando o 
tempo concedido a outras vozes.

O JN, na amostra analisada, acompanhou de maneira muito 
sucinta os acontecimentos internacionais e as repercussões sobre o 
Brasil, dedicando pouco tempo às notícias sobre a crise fi nanceira 
mundial. Em 22 telejornais analisados, houve 15 notícias sobre a 
crise, com duração média de um minuto e meio, em telejornais que 
oscilaram em torno de 28 minutos. Em apenas dez notícias mencio-
nou-se o Brasil, usando, em geral, um enquadramento de otimismo, 
salientando as medidas de Cardoso e de sua equipe econômica. 

 3 Essa análise contou com a participação da estudante de jornalismo Karenine 
Miracelli, bolsista do Programa de Apoio ao Estudante, da Pró-Reitoria de 
Extensão da Unesp.
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Os telejornais do JN adotaram uma narrativa simplifi cada da 
crise mundial, que parecia alcançar o Brasil como algo vindo do 
espaço exterior e sobre cujo impacto ninguém tinha tido qualquer 
responsabilidade. A crise representada na maior parte dos textos do 
JN examinados é desprovida de um sentido, algo sem antecedentes, 
formada por uma série de acontecimentos inesperados, como uma 
espécie de cataclisma, um fl agelo planetário, anistórico. A narrativa 
do telejornal, dada sua estrutura e sua natureza fatual, não propicia 
elementos signifi cativamente relevantes a uma representação adequa-
da da vulnerabilidade da economia brasileira, fator que tornava a crise 
tão grave para o país. Além disso, não foram apresentadas as versões 
confl itantes que um tema dessa magnitude normalmente suscita. 

No que diz respeito às eleições, elas ocuparam um espaço redu-
zidíssimo no noticiário do JN, em pleno período eleitoral, como se 
não estivessem ocorrendo eleições presidenciais. O JN renunciou à 
política e a temas relevantes ligados à eleição. A agenda dos candi-
datos, recurso utilizado nas eleições anteriores e que se constituía 
de um espaço reservado em todos os noticiários para apresentar o 
dia-a-dia dos candidatos, foi totalmente abolida.

Por outro lado, o noticiário do JN ingressou numa fase bem 
conhecida pela diluição, ampliando o jornalismo de entretenimen-
to que enfatiza curiosidades científi cas, tecnológicas e do mundo 
animal, dramas do dia-a-dia. O JN aproveitou-se desses fatos para 
preencher a pauta diária, dedicando longos minutos, às vezes até 
blocos inteiros, a sua cobertura. Miguel (in Rubim, 2004) anotaria 
essa circunstância, ao contabilizar o elevado percentual de matérias 
na rubrica “variedades” no JN naquele ano. 

A crise econômica nos editoriais

Com o objetivo de identifi car as manifestações do jornalismo 
opinativo sobre as articulações entre a política econômica e mo-
netária do Brasil e a vulnerabilidade do país à crise econômica de 
1998, conduzimos um estudo sobre editoriais da Folha de S. Paulo 
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entre agosto e setembro (Soares, 2000). Observamos inicialmente 
que a FSP procurou mais o debate a respeito dos motivos internos 
que estariam levando o Brasil a uma situação de crise, e também foi 
mais dura do que O Estado de S. Paulo nas críticas às protelações 
eleitoreiras da desvalorização do real, mantido artifi cialmente num 
patamar elevado como forma de garantir a estabilidade econômica 
interna. A Folha considerou a desestabilização da moeda brasileira 
inevitável e defendeu a desvalorização do Real antes de 3 de outubro, 
data da votação em primeiro turno da eleição presidencial.        

Quanto a OESP, as observações revelaram uma adesão incondi-
cional dos editoriais ao receituário neoliberal e apoio às medidas já 
adotadas pelo governo, como a defesa do real contra a desvalorização 
cambial, elevação dos juros, diminuição da liquidez, em suma, a 
“austeridade”, com previsões de tempos difíceis e de muito sacrifício 
popular. Fazendo isso, os editoriais restringiram-se a interpretações 
de curto alcance da crise, pautando-se por argumentações que des-
responsabilizavam as políticas econômicas pela força do impacto da 
crise mundial.

No entanto, no que respeita ao processo reeleitoral, há uma sur-
preendente convergência entre os editoriais. Em ambos os jornais, 
o Brasil aparece ameaçado por um processo de especulação interna-
cional, sofrendo o risco de uma grave crise fi nanceira e cambial que 
ameaça as conquistas do real. Ambos os jornais apresentaram dados 
de pesquisas em que Fernando Henrique aparecia como o preferido 
dos brasileiros, batendo, sem difi culdade, o segundo colocado, Luís 
Inácio Lula da Silva. Para OESP, quase metade daqueles que votam 
em Lula não confi am no candidato para comandar o Brasil em crise. 
Os comentários dos editoriais da FSP e de OESP a respeito da pre-
ferência dos eleitores pareciam-se: ambos consideravam o resultado 
das pesquisas consequência da familiaridade do povo para com o 
presidente já no poder. Cardoso era considerado o homem apropriado 
para amortecer os problemas da economia brasileira e para continuar 
a luta pela manutenção de um real forte. Era ele quem os eleitores 
queriam no poder, com ou sem infl ação: se a moeda funcionava, o 
presidente era o responsável por isso; se Real não fosse bem, ainda 
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assim o presidente precisa continuar, pois era o único capaz de fazê-
lo voltar a ser o que era. Enquanto isso, Lula era uma incógnita, 
assim como a sua capacidade para enfrentar os graves problemas 
econômicos brasileiros daquele momento. 

A FSP não considerava honesta a atitude de Cardoso de esperar 
até as eleições para permitir a desvalorização do real, embora não 
desaprovasse seu nome para presidente. Para o jornal, a crise revelou 
um Real fraco e a sua recuperação não aconteceria sem que o Brasil, 
antes, passasse por terríveis difi culdades nos anos seguintes. Havia, 
portanto, uma clara inconsistência entre a crítica da política econô-
mica e a avaliação do candidato.

Finalmente, falar sobre a crise econômica nos editoriais da FSP 
foi, geralmente, um motivo para falar de FHC. O foco na crise eco-
nômica dava-se, portanto, em detrimento dos demais candidatos 
à eleição presidencial, já que as atenções se voltaram mais para as 
atitudes pontuais do presidente e, ao mesmo tempo, candidato à 
reeleição e provável futuro presidente. Os editoriais da FSP pratica-
mente não avaliaram o ponto de vista e as propostas dos adversários 
diante da crise. 

No caso de OESP o alinhamento ao presidente-candidato foi 
mais simples, pois os editoriais sobre a crise e as próprias críticas 
eventuais ao presidente adotaram uma linha bastante moderada, 
de modo a deixarem sempre espaço para tecer elogios a FHC, nos 
quais foram pródigos. 

Sumarizando, as reportagens do JN pautaram-se, na maioria 
das vezes, por enquadramentos que reproduziam as posições dos 
porta-vozes do governo. Os editoriais de OESP, tipicamente, fi ze-
ram coro às medidas adotadas para enfrentar a crise, eventualmente 
reclamando uma maior austeridade. Por fi m, apenas a FSP trouxe 
interpretações mais elaboradas da conjuntura, fazendo referências 
críticas à dinâmica assimétrica do sistema global e ao histórico da 
moeda brasileira e suas inconsistências. 

Apesar disso, houve uma convergência de representações fa-
voráveis ao presidente-candidato. A retórica eleitoral hegemônica 
nas eleições presidenciais de 1998 foi baseada na “competência” e 
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“preparação” como condições indispensáveis ao futuro presidente. 
O fato de FHC ser candidato à reeleição favoreceu-o sobremaneira, 
pois o seu comportamento já era conhecido das pessoas e a sua expe-
riência como presidente, supostamente, recomendava-o para o cargo. 

A estratégia reeleitoral, baseada na manutenção da estabilidade 
do real, não apenas resistiu à crise econômica vivida pelo país, como 
– paradoxalmente – pode ter se benefi ciado com ela. Em 1998, um 
dos maiores medos difundidos era, ao lado da crise, o do retorno da 
infl ação. FHC apareceu nesse cenário como o mais capacitado para o 
posto de presidente para uma nova fase da luta para conter a moeda. 
Se a moeda estável aparecia signifi cativamente colada a FHC em 
1994, em 1998 o risco da moeda instável, inesperadamente, agregou 
uma nova positividade à sua representação, convertendo-o numa 
quase unanimidade jornalística.

Revista Veja: jornalismo e opinião

Em 1998, um estudo que fi zemos sobre edições da revista Veja de 
9, 16, 23 e 30 de setembro e de 7 de outubro revelou o direcionamento 
das reportagens analisadas, correspondentes às últimas semanas de 
campanha eleitoral, para a construção de um cenário consistente-
mente favorável a Cardoso (Soares, 2000a). No campo econômico, 
houve a atribuição da responsabilidade da crise às entidades e po-
tências externas, mundializando o fenômeno e desconectando-o 
das diretrizes da política econômica do governo. Não houve análise 
propriamente, pois essa teria que mostrar como a política econômica 
enfraquecera a economia e as empresas brasileiras. Veja subscre-
veu a política governamental, limitando-se a lamentar a ocorrência 
da crise externa, sem questionar a política de sobrevalorização do 
câmbio e de abertura para as importações que, nos últimos anos, 
tinham eliminado empregos e tornado a economia brasileira vulne-
rável ao mercado fi nanceiro mundial. Na área social, deu-se desta-
que sistemático a indicadores das melhoras recentes na sociedade 
brasileira. 
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Na parte relativa à atividade política e à campanha eleitoral, a 
revista destacava efusivamente Fernando Henrique nas reportagens, 
enquadrando-o de forma positiva e entusiasta, antecipando, de pas-
sagem, a derrota de Lula. O campo eleitoral foi, assim, monopolizado 
pelo candidato ofi cial, sem o qual, depreende-se das matérias, seria 
o caos. Em Fernando Henrique só se viam qualidades, resumindo a 
política brasileira ao pensamento único do presidente. 

As reportagens analisadas realizam um enquadramento seletivo, 
que acentua os pontos favoráveis e omite ou atenua os pontos pro-
blemáticos da conjuntura. Temas controvertidos são apresentados 
como unanimidades, a versão é colocada como o relato consensual, 
produzindo um texto de despistamento, tornado possível por meio 
de uma operação discursiva cujo álibi são os pormenores fatuais dos 
eventos e cuja forma é a de uma narrativa pitoresca.

Os enquadramentos que encontramos nas matérias analisadas 
adotam uma linha de não questionar o governo, de não incomodar 
e, sempre que possível, de promover. Essa prática, ao contornar, 
distorcer e camufl ar as circunstâncias efetivas da situação do país, não 
ofereceu elementos de refl exão e avaliação. No fi nal de 1998, os pro-
blemas econômicos agravaram-se, mas as medidas corretivas – como 
a desvalorização do real – só vieram tardiamente, após as eleições, 
com Cardoso reconduzido para mais quatro anos de presidência. 

No trabalho apresentado na 8ª reunião da Compós, em Belo Ho-
rizonte, 1999, concluíamos:

Em suma, as representações da conjuntura econômica, da situação 
social e da atividade política examinadas praticam enquadramentos 
não-críticos às políticas do governo e ao candidato presidente. Não 
se exercita um jornalismo de esclarecimento, mas de enaltecimento, 
de apologia, de otimismo. Trata-se de um jornalismo como função 
política, que contribui para a instauração de um cenário que exime 
o candidato-presidente de responsabilidade nos acontecimentos 
negativos da economia e da sociedade e que salienta os resultados 
positivos – ou menos insatisfatórios – jamais insistindo nos temas pro-
blemáticos da política governamental. (Soares in Rubim, 2000, p.100)
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Azevedo (in Rubim, 2000), citando analistas do processo eleito-
ral, observou que a campanha pela reeleição minimizou para os mais 
pobres a dimensão e implicações da crise, enquanto construía para 
a classe média, na qual estão os leitores de jornais, uma imagem de 
administrador competente e confi ável para Cardoso. 

Incertezas na eleição de 2002 

Em 2002, novamente as eleições ocorrem num contexto de crise 
econômica, expressa pelo rebaixamento do Brasil nas avaliações 
internacionais de risco, pela alta do dólar, pelo crescimento da dívi-
da pública, pelo acirramento dos problemas sociais (representados 
emblematicamente pelo aumento do desemprego e da criminalida-
de), que compuseram de forma dominante as agendas jornalísticas, 
coincidindo com o período da campanha eleitoral. No entanto, na 
ausência de um projeto governamental de impacto, como o Plano 
Real, o cenário instável, desta vez, tornaria o resultado do pleito 
imprevisível, ao contrário de 1998, quando a vitória de Cardoso se 
desenhou logo nas primeiras semanas de campanha. Essa instabili-
dade marcaria também a cobertura da política pelos meios, em par-
ticular, a Rede Globo, que tem um papel importante na construção 
do cenário de representação da política.

O Jornal nacional adotou na eleição presidencial de 2002 uma 
linha completamente distinta daquela da eleição anterior: ampliou 
a cobertura jornalística, de modo que as eleições ganharam grande 
visibilidade na mídia, por meio de reportagens, entrevistas com os 
candidatos e debates, ao contrário de 1998, quando o noticiário polí-
tico foi mínimo na Rede Globo. Com base em registros quantitativos, 
Miguel (in Rubim, 2004) observa que na cobertura realizada em 2002 
“o destaque absoluto foi a própria eleição presidencial”, que mereceu 
29,4% do tempo do noticiário, em contraste com apenas 4,6% na 
eleição de 1998. Segundo sua pesquisa, em comparação com 1998, 
houve uma completa transformação da postura do Jornal nacional em 
2002, caracterizada por longas entrevistas ao vivo com candidatos 
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e debates entre os candidatos principais, de modo a mostrar a rede 
como a verdadeira “regente das eleições”. As matérias sobre a “esfera 
pública” ocupariam a maior parte do tempo no noticiário em 2002, 
com 44,9% do tempo (em contraste com 12,9% na eleição de 1998). 
Além disso, “em comparação com as eleições anteriores, o noticiário 
da Rede Globo de fato avançou na direção de um tratamento mais 
equânime entre os diversos candidatos”, havendo uma busca “quase 
obsessiva pela ‘imparcialidade’”. Miguel levanta a hipótese de que 
esse fato se deveu à necessidade da rede de ganhar credibilidade para 
manter-se dominante no mercado, no momento em que este se abria 
para o capital estrangeiro. Destaca também a situação fi nanceira 
difícil das Organizações Globo como outro fator, recomendando 
cautela com o futuro governo, fosse qual fosse. 

Porto e colaboradores, também com base em um estudo que 
quantifi cou as observações, concluem que “o tratamento equilibra-
do das diversas candidaturas parece indicar um esforço consciente 
dos responsáveis pela produção de notícias no Jornal nacional para 
superar a parcialidade que, em diversos momentos históricos, ca-
racterizou a cobertura noticiosa da Rede Globo” (in Rubim, 2004, 
p.87). Da mesma forma que Miguel, os autores citados observam 
que o telejornal adotaria uma postura isenta nas reportagens sobre 
os candidatos, bem como dedicaria um tempo equivalente para os 
principais concorrentes. 

No seu trabalho, Porto e seus colegas, da mesma forma que Mi-
guel, observam que mais da metade das matérias do Jornal nacional, 
entre junho e outubro de 2002, tiveram como tema o processo eleito-
ral. O segundo tema mais frequente foi a economia, adotando como 
foco discussões sobre a política econômica. Para o autor, o JN não 
apenas agendava os temas para a audiência como realizava avaliações 
sobre causas e responsabilidades, recomendando o que os eleitores 
deveriam levar em conta ao julgar as propostas dos candidatos.

José Serra, candidato do partido governante, ex-ministro da 
saúde, estava marcado pela sua ambiguidade: saído do governo, 
mas crítico das políticas adotadas, era o candidato da continuidade 
ou da mudança? Apoiado pelo presidente, Serra acabava se asso-
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ciando ao quadro de crise, arcando com o ônus dessa condição, sem 
dispor de um “plano eleitoral” (como o Plano Real, por exemplo), 
em condições de constituir um cenário para sua candidatura. Lula, 
pelo contrário, representava o crítico histórico das políticas governa-
mentais, sendo identifi cado claramente como alternativa à política do 
presidente Cardoso, cuidando, ao mesmo tempo, de que sua postura 
oposicionista não fosse interpretada pelo eleitor como radicalismo. 
Tendo assinado um manifesto comprometendo-se com a economia 
de mercado e com a estabilidade, tornava-se impossível reeditar 
contra ele as restrições convencionais do espectro mais conservador, 
que tinham funcionado bem nas três eleições anteriores. As debili-
dades da candidatura do PSDB, em contraste com o candidato do 
PT, coincidem com o equilíbrio de tratamento da Rede Globo em 
relação às quatro candidaturas principais (Serra, Lula, Gomes e 
Garotinho), deixando o resultado do processo entregue às próprias 
campanhas. 

A questão teórica sugerida por essa circunstância inédita nas 
eleições brasileiras recentes é: como aplicar o conceito de cenário de 
representação da política (CR-P) na situação da vitória do PT, con-
siderando que os instrumentos da construção desse cenário – a mídia 
– estão historicamente nas mãos do bloco hegemônico liderado por 
setores conservadores? Em outras palavras, é possível empregar de 
modo coerente o conceito em 2002, considerando-se que o resultado 
do pleito favoreceu o candidato derrotado nas eleições anteriores por 
não se adequar aos CR-Ps vigentes? Indagado, Venício A. de Lima 
manifestou-se sobre essa questão: 

Creio que as eleições presidenciais de 2002 foram marcadas 
pela crise fi nanceira dos principais grupos de mídia brasileiros, em 
particular do grupo hegemônico, as Organizações Globo, agravada 
a partir da brutal desvalorização do real em relação ao dólar ameri-
cano nos últimos meses de campanha. Isto fez com que a mídia, em 
particular o grupo hegemônico, se tornasse vulnerável, ocasionan-
do, aparentemente, uma postura de maior equilíbrio na cobertura 
jornalística. [...]
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Outro fato importante me parece ter sido a ruptura no Bloco 
Histórico com a dissensão do PFL após a tentativa frustrada de 
construir a candidatura de Roseana Sarney. Nesse contexto, creio, 
o PT articulou uma estratégia de alianças políticas “à direita” e 
uma estratégia de comunicação – iniciada ainda no período de uti-
lização do tempo dos partidos no RTV – que tinha como objetivo 
aproximar a imagem de Lula do que C. Geertz chama de “centro 
ativo da ordem social” ou, em outros termos, do CR-P dominante. 
Essa estratégia incluiu, com destaque, a neutralização de acusações 
históricas, fundadas na nossa cultura política autoritária, em relação 
ao “despreparo” de Lula mostrando-o agora cercado por doutores, 
altamente qualifi cados, responsáveis por seu programa de governo. 
E essa estratégia deu certo. Dessa forma, creio, a vitória de Lula 
dá-se no quadro da hegemonia dominante – e não de uma proposta 
contra-hegemônica –, embora ele tenha conseguido conservar seu 
perfi l de oposição ao governo de FHC.4

Acreditamos que houve um cenário de representação da política, 
mas com uma mudança do padrão. Primeiro, o enquadramento do 
jornalismo da Rede Globo deixou de ser alinhado, adotando critérios 
estritamente jornalísticos na cobertura do processo eleitoral, o que 
trouxe a competitividade que faltara nas eleições anteriores. Em 
segundo lugar, a campanha de Lula criaria as condições para que o 
candidato se enquadrasse no perfi l hegemônico, por meio das alianças 
eleitorais, da mudança de atitudes, dos compromissos assumidos, 
dos conteúdos dos programas. O candidato agiu deliberadamente, 
deslocando sua personagem política em direção ao centro, mantendo-
se, no entanto, como oposição às políticas de FHC e portador das 
propostas de mudança. 

O que a eleição de 2002 sugere é que a confi guração particular do 
CR-P numa dada circunstância histórica parece depender do grau de 
liberdade de atuação dos profi ssionais dos meios de comunicação. Na 
ausência de regulamentação sobre protocolos do trabalho jornalístico 

 4 Comentário feito em fevereiro de 2003, em correspondência a este autor.
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em relação a candidatos em eleições, a decisão sobre a conduta dos 
meios no processo eleitoral será arbitrada pelas corporações e visará 
exclusivamente aos objetivos estratégicos dessas organizações. 

A respeito desse último ponto, é interessante acrescentar algu-
mas observações sobre o papel da Globo em 2002, diante da vitória 
da coalizão liderada pelo PT e do signifi cado público dessa vitória, 
assinalado pela efusão de alegria provocada por ela, com o investi-
mento de legitimidade que isso traria para o novo governo. O tom 
do novo tempo, como não podia deixar de ser, como observou o 
jornalista Nelson de Sá, com ironia, foi dado por “ninguém menos 
que Alexandre Garcia. O velho porta-voz, mais de uma década 
depois, estava sorrindo”. Foi ele quem anunciou a vitória de Lula 
ao país. Sá continua: 

Na sequência, entrou o presidente do Ibope, ele que até ajudava 
Fernando Collor a escrever seus pronunciamentos, para também 
anunciar com pompa a vitória do petista. E acrescentar, quase or-
gulhoso: 

– Lula deverá ter entre 55 e 57 milhões de votos e isso o tornará 
o presidente com mais votos na história mundial. (SÁ, 2002)

A vitória de Lula pareceu trazer, a um só tempo, o fi m do estigma 
de Lula e do PT e o começo de uma nova era, com novos rostos na 
televisão e nas primeiras páginas. Lula, o presidente da República, 
eleito por uma votação inédita, apresenta-se como líder de uma 
aliança de largo espectro político, sereno, negociador, emotivo. 

Em vista de sua isenção durante a campanha, a Rede Globo pôde 
festejar sem constrangimentos a vitória do PT como fato político 
absolutamente normal, no Fantástico de domingo, após a divulga-
ção do resultado da votação no segundo turno, no Jornal nacional 
da segunda-feira, dedicado excepcionalmente apenas a entrevistar 
Lula, encerrando sua efusão com o Globo Repórter da sexta-feira, 
mostrando mais uma vez a trajetória pessoal do presidente eleito. 
Com a conversão da rede aos novos tempos, como ocorrera antes, nos 
anos 1980, no episódio das Diretas-Já, a rede já preparava o caminho 
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para obter apoio do futuro governo ao socorro urgente do BNDES 
para suas premências fi nanceiras. 

Reeleição de Lula: a superação do CR-P?

Considerando a cobertura jornalística, as circunstâncias em que 
se deu a reeleição de Lula foram bastante adversas a sua candidatura. 
Organizador de um livro coletivo sobre as eleições de 2006, Lima 
(2007), na Introdução Geral, num texto que já não emprega mais o 
conceito de cenário de representação da política, parecendo em busca 
de outras interpretações, anotou:

O processo eleitoral brasileiro de 2006 será lembrado e estudado, 
entre outras características, por ter sido aquele em que houve forte 
desequilíbrio na cobertura jornalística dos principais candidatos à 
presidência da República, verifi cado por instituições independen-
tes de pesquisa; por haver prevalecido uma atitude de hostilidade 
ao candidato Lula entre os jornalistas da grande mídia; por um 
descolamento entre a opinião dominante na mídia e a opinião da 
maioria dos eleitores; pelo sensível aumento da importância de sites 
e blogs no debate eleitoral; pela entrada da mídia na agenda pública 
de discussão; pela colocação da credibilidade da grande mídia em 
questão e pela crescente organização da sociedade civil, fenômeno 
que tem provocado a emergência de uma série de novas mediações 
que diminuíram o poder de infl uência direta da grande mídia sobre 
boa parte dos eleitores. (p.27)

Estudos empíricos independentes dos autores dessa obra apon-
taram a predominância de matérias jornalísticas desfavoráveis ao 
candidato do PT, iniciadas em 2005, com a crise do chamado “mensa-
lão”, que atingiu seu auge às vésperas da realização do segundo turno, 
quando se dá a prisão de pessoas ligadas ao PT, com uma alta soma 
de dinheiro, para a suposta compra de um dossiê que incriminaria o 
candidato do PSDB (idem). 
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Um acompanhamento de cinco jornais (Folha de S. Paulo, O 
Estado de S. Paulo; Agora, Jornal da tarde e Diário de São Paulo) 
e de quatro revistas (Veja, Isto é, Época e Carta capital) realizado 
pelo Observatório Brasileiro de Mídia no período de 6 de julho a 27 
de outubro (véspera do segundo turno das eleições) mostrou que as 
matérias sobre Lula foram predominantemente negativas em todo 
o período, enquanto os demais candidatos tiveram maior percentual 
de reportagens positivas, com exceção das da revista Carta capital 
(Jakobsen in Lima, 2007). 

Esses resultados são consistentes com os obtidos pelo acompa-
nhamento feito pela Doxa-Iuperj dos jornais O globo, O Estado de 
S.Paulo, Folha de S. Paulo, entre primeiro de fevereiro e primeiro 
de outubro, que levaram os pesquisadores a observarem que em 
nenhum momento o saldo de noticiário de Lula – presidente e can-
didato – ultrapassou onze pontos negativos, situando-se, na maior 
parte do tempo, em torno de trinta por cento negativos para os jornais 
estudados (Aldé, Mendes, Figueiredo in Lima, 2007).

Outros autores apontaram mesmo uma disposição francamente 
oligárquica, antipetista e antilulista na cobertura de acontecimentos 
durante o ano de 2006, predominando entre seus textos a interpre-
tação de que a reeleição de Lula teria signifi cado uma derrota da 
mídia (Rovai, 2007; Kucinski, 2007; Amorin, 2007; Nassif, 2007 e 
Coimbra, 2007 in Lima, 2007). Para esses autores, os acontecimentos 
negativos, especialmente denúncias de casos de corrupção envolven-
do integrantes do PT ou do governo Lula, receberam uma atenção 
desproporcional da mídia ou não foram comprovados, tratando-se, 
na verdade, de uma campanha contra a reeleição de Lula e favorável 
a seu adversário Alkmin.

Essa cobertura majoritariamente e fortemente desfavorável, no 
entanto, aparentemente não exerceu infl uência ponderável sobre 
o eleitorado, destacando-se, ao longo das pesquisas, entre 20 de 
fevereiro e 26 de outubro, a estabilidade das intenções de voto, 
mantendo a vantagem de Lula sobre Alkmin, seu adversário mais 
importante, sempre em torno de vinte pontos percentuais (Coimbra 
in Lima, 2007). Para Coimbra, uma das razões para essa indiferença 
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do eleitorado à mídia é a base eleitoral de Lula, construída ao longo 
de suas candidaturas, que fi zeram dele uma personagem com uma 
longa trajetória, de modo que a maioria dos eleitores de Lula já tinha 
feito sua escolha muito antes do começo das campanhas. Coimbra 
argumenta que houve uma mudança do antigo modelo de formação 
da opinião, que vai dos mais bem informados para as maiorias. O 
eleitorado de 2006 é muito diferente daquele de 1989, especialmente 
porque aumentaram a escolaridade, a informação e a idade, fazendo 
com que os eleitores chegassem à eleição já posicionados. Para o 
autor, as eleições de 2006 representaram a “derrota da mídia” no 
sentido da grande imprensa, que não conseguiu atuar como “for-
madora de opinião”. 

O próprio Lima (2007) busca explicações para o sucesso eleitoral 
de Lula em face da posição dos meios, argumentando com o fortale-
cimento da sociedade civil, traduzido nos conselhos e conferências 
municipais, estaduais e nacionais organizados para discutir e propor 
políticas públicas. Outro ponto diferenciador teriam sido os meios 
alternativos, como rádios comunitárias e a ação de lideranças, es-
pecialmente por meio da internet, agindo em formas organizadas 
de cidadania. Dessa forma, apesar de ser uma fonte importante de 
informação, a grande mídia estaria passando, cada vez mais, por 
mediações das organizações da sociedade civil, num processo que, 
para o autor, corresponde ao fl uxo em duas etapas da comunicação 
observado por Lazarsfeld, na década de 1940, nos processos de pro-
paganda política. A esse fenômeno eminentemente comunicacional, 
Lima acrescenta a melhora da qualidade de vida das camadas mais 
pobres, a ampliação da escolaridade, o aumento da massa salarial e 
o controle da infl ação, fatores que teriam levado ao fortalecimento 
do que ele denomina de uma consciência cidadã. 

Entretanto, outra perspectiva do cenário parece-nos determi-
nante. A reeleição, perseguida por Cardoso, em 1998, que se valeu 
para obtê-la de todos os meios, até os ilegais, traz consigo um resul-
tado óbvio: numa eleição presidencial, as chances de recondução 
do candidato no exercício do poder são muito maiores do que a de 
um dos concorrentes ser eleito. O presidente-candidato desfruta de 
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uma visibilidade pública maior nos meios de comunicação, tem um 
status social mais alto devido ao cargo, e status pode ser traduzido 
em termos de vantagens eleitorais, apoios. Além disso, espera-se que 
experiência administrativa acumulada o torne mais apto a resolver 
os problemas. Mas, acima de tudo, o presidente-candidato dispõe 
dos meios administrativos e materiais para lançar as bases de um 
cenário de representação da política que lhe seja favorável, um cenário 
no qual ele seja o protagonista por meio de inaugurações, visitas, 
lançamentos e pronunciamentos divulgados nos telenoticiários da 
noite. Dessa forma, na eleição de 2006, o PSDB, na oposição, estaria 
provando do veneno que fabricou em 1998.

O fato de os escândalos envolvendo o PT (a partir de maio de 2005 
até a prisão de petistas às vésperas do segundo turno de 2006), am-
plamente noticiados pela imprensa, rádio, TV e internet, não terem 
conseguido vencer a candidatura Lula, reeleito, em segundo turno, 
com cerca de 60% dos votos, parece uma evidência dessa vantagem 
do candidato à reeleição. 

Além dessa vantagem decorrente de sua condição, Lula protago-
nizou o processo eleitoral num cenário com dados excepcionalmente 
favoráveis, que só podiam ser creditados a seu governo: recordes de 
exportação, infl ação sob controle, queda do desemprego, quitação da 
dívida contraída pelo governo anterior junto ao FMI, diminuição da 
desigualdade dos mais pobres, autossufi ciência petrolífera. A opo-
sição e analistas podiam argumentar que o governo se benefi ciara de 
uma conjuntura internacional favorável, ou que fazia assistencialismo, 
mas o fato inelutável é que somente Lula podia colher os benefícios 
eleitorais das melhoras nos indicadores sociais e econômicas ocorridas 
em seu mandato. Mesmo vitórias que decorriam de ações lançadas em 
administrações anteriores, como a estabilidade da moeda e a autos-
sufi ciência em petróleo, por exemplo, acabaram por benefi ciar Lula.

Outro aspecto importante do cenário das eleições de 2006 foram 
as políticas sociais, que alcançam as maiorias. Durante o primeiro 
mandato, Lula unifi cou diversos programas do governo Cardoso 
destinados às camadas populares, a fi m de criar o chamado Bolsa 
Família, que faz a distribuição anual de cerca de 11 bilhões de reais 
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a 8,5 milhões de famílias. Embora de alcance mais restrito, Lula 
também criou o ProUni, programa por meio do qual jovens pobres 
puderam frequentar cursos em faculdades particulares gratuitamente 
ou pagando apenas uma parte das mensalidades, sendo a diferença 
compensada por meio de isenção fi scal das mantenedoras das escolas. 
Outras ações governamentais benefi ciaram as camadas de menor ren-
da, promovendo uma imagem popular do governo Lula. As políticas 
sociais e assistenciais de Lula podem ter tido um resultado político 
semelhante ao do Plano Real, no sentido de que os benefícios dessas 
políticas capilarizaram um sentimento popular muito favorável a 
Lula, garantindo apoio das maiorias. 

Pela primeira vez, nas cinco campanhas presidenciais de que 
participou, devido a estar concorrendo à reeleição, Lula, na verda-
de, podia promover a construção de um cenário adequado para sua 
personagem política, apesar de não dispor do respaldo dos meios 
de comunicação de massa convencionais (como ocorrera com seus 
adversários, anteriormente). A experiência pessoal das melhoras nas 
condições de vida é um meio simbólico direto, de efi ciência máxi-
ma. Por sua vez, os eleitores souberam interpretar essas melhoras, 
identifi caram a autoria e a apoiaram, votando. É fácil exarar uma 
crítica elitista nessa política chamando-a de populista, pois ela é, 
essencialmente, política, na medida em que é consistente com os 
interesses dos eleitores que dela se benefi ciam. 

Se essa análise estiver correta, a vitória eleitoral de Lula em 2006 
representa, na verdade, uma confi rmação da hipótese do cenário de re-
presentação da política, apenas numa perspectiva ampliada que, além 
das representações mediáticas, da “visibilidade” do candidato-presi-
dente atuando para as câmara, inclui as representações das experiên-
cias pessoais signifi cativas do eleitorado em face de políticas públicas.

Considerações fi nais do capítulo 

Dadas as contradições e desigualdades sociais como o Brasil, as 
eleições presidenciais têm reacendido demandas sufocadas, fazendo-
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as eclodirem simbolicamente nas campanhas eleitorais. Estratégias 
de comunicação política, nas três primeiras eleições presidenciais 
diretas, no período pós-regime militar e pós-Sarney, desviaram a 
canalização das pressões sociais para postulantes sem vínculos reais 
com os interesses das classes trabalhadoras. Com isso, as eleições 
presidenciais diretas foram ganhas por alianças de grupos políticos 
hegemônicos, marcados pelo apoio do PFL, bloqueando a possibi-
lidade de eleição de candidatos de base popular ou com discursos de 
mudança das políticas social e econômica. As formas mediáticas que 
expressaram essa aliança eleitoral foram os cenários de representação 
da política hegemônicos, construídos pelos meios de comunicação 
de massa, em particular a Rede Globo, com seu poder de meio 
oligopolista. Dois procedimentos básicos foram observados para 
realizar essa construção de cenário pelos meios: o agendamento e o 
enquadramento dos acontecimentos. 

Em 1989, os trabalhos de pesquisa realizados revelaram a pre-
dileção expressa da Rede Globo de Televisão e de outros meios em 
relação ao candidato Fernando Collor de Melo. Nas campanhas de 
1994 e de 1998, confi rmou-se de forma clássica a previsão de Lima 
(2001, p.214), feita com base na eleição de 1989, sobre a importância 
da adequação do candidato ao cenário de representação da política 
para o sucesso eleitoral. A vitória não dependeu nesses casos exclu-
sivamente das propostas de Cardoso, candidato vencedor, de suas 
habilidades dramáticas, da qualidade dos programas eleitorais, mas, 
principalmente, de sua sintonia com o cenário de representação da 
política construído pelos meios hegemônicos. Em 1994 e 1998, os 
cenários foram construídos com a participação do candidato Fernan-
do Henrique Cardoso: primeiro com o lançamento da nova moeda, 
depois com a emenda reeleitoral, e o sentido das campanhas adveio 
de sua articulação consistente com eles. Em 1994, o cenário foi domi-
nado pela queda da infl ação, obtida por Cardoso enquanto ministro 
da Fazenda. Em 1998, em face do favoritismo inicial de Cardoso, 
houve o desaparecimento da política no noticiário do JN e, diante 
do quadro de crise apresentada como internacional, a alternativa 
da reeleição acabou por conferir um sentido positivo ao candidato 
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à continuidade, mostrado-o nas campanhas como o mais preparado 
para enfrentar as ameaças à economia brasileira. 

Nas campanhas em que foi derrotado, Lula estivera na contra-
mão dos cenários, em circunstâncias que sinalizavam a adequação 
do candidato do establishment e a incompatibilidade da personagem 
do candidato de base popular. Porém, em 2002, diante da incerteza 
quanto aos candidatos favoritos do eleitorado e da crise dos meios, 
a construção do cenário de representação da política, conforme 
os estudos realizados sobre o Jornal nacional, esteve mais “livre”, 
controvertida e menos marcada por enquadramentos inclinados a 
um ou a outro candidato, de modo que a rede hegemônica não se 
alinhou a nenhum candidato em particular. Novamente, as crises 
econômica e social estavam em primeiro plano, mas, dessa vez, em 
face do desgaste do segundo governo de Cardoso e da neutralidade 
da Rede Globo, viabilizou-se a retórica de Lula. O candidato do PT 
representaria uma mudança moderada, aceitando compromissos, de 
modo a assumir uma posição mais ao centro, neutralizando o anti-
lulismo, com um plano de mudança organizada para o país, apoiado 
por forças políticas representativas.

Por último, em 2006, além do cenário de realizações com vários 
resultados positivos, nos campos econômico e social, Lula é bene-
fi ciário das vantagens mediáticas e administrativas de disputar a 
reeleição, podendo desfrutar do apoio das maiorias, a partir de suas 
realizações no primeiro mandato. Certamente, ele não foi eleito 
apenas com o voto dos mais pobres, podendo contar também com 
setores de classe média, mas sua votação mais consistente ocorreu 
nos estados brasileiros em que a presença do governo foi muito im-
portante para diminuir um pouco as distâncias sociais, em especial 
nas camadas de menor renda.

O conceito de cenário de representação da política, ao ser formu-
lado nos anos 1990, signifi ca uma abordagem conceitual para tratar 
a infl uência mediática nos processos eleitorais. Nas três primeiras 
eleições, esse cenário esteve muito relacionado com o papel da Rede 
Globo, a qual, atuando junto aos grupos hegemônicos, detinha o 
privilégio da construção das agendas e dos quadros de referência 
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simbólicos para os eleitores. Em 2002, os diversos estudos realiza-
dos mostram de forma inequívoca que não se deu uma intervenção 
orquestrada da rede na construção do cenário, de modo que é preciso 
enfocar o conceito de forma relativizada. Diferentemente dos pleitos 
anteriores, parece-nos que o CR-P em 2002 não esteve ajustado 
de antemão às peculiaridades de uma candidatura em particular, 
mas resultou de critérios jornalísticos profi ssionais, e a eleição de 
Lula dependeu do fato de sua campanha ter se adequado melhor a 
esse CR-P do que as demais. Portanto a aplicação do conceito, em 
2002, precisaria ser feita numa chave diferente daquela das eleições 
anteriores, porque as circunstâncias históricas mudaram de maneira 
importante. A ação mais equilibrada da rede teve como resultado 
um CR-P formulado de maneira mais problemática, controvertida 
e ambígua, por meio de representações com um gradiente de tona-
lidades ampliado. Resultado dessa circunstância, sem dúvida, foi 
a intensifi cação da luta política, expressa no fato de ter havido dois 
turnos e disputa eleitoral efetiva. 

Já na eleição de 2006, consideramos que o conceito de CR-P 
ainda é apropriado, que Lula participa da sua construção, dessa vez 
em uma posição de vantagem por estar no poder. Nessa condição, 
ele não só foi o benefi ciário de uma série de indicadores econômicos 
melhores, como também estabeleceu políticas que fortaleceram sua 
ligação com setores de menor renda, as quais também poderiam ser 
entendidas como meios alternativos de comunicação, capazes de 
construir cenários de representação da política para essas camadas.
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