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8
REPRESENTAÇÕES DA REELEIÇÃO 

PELA IMPRENSA1

Introdução

Esta análise pretende examinar alguns aspectos do processo pelo 
qual a imprensa participou da elaboração do cenário de representação 
da política brasileira, tanto pelo prisma da hegemonia como da resis-
tência a ela, ao estabelecer representações sobre a votação da emenda 
da reelegibilidade pelo Congresso Nacional. Examinaremos, em uma 
primeira aproximação, as posições dos jornais O Estado de S. Paulo e 
Folha de S. Paulo, expressas em editoriais e artigos de colaboradores, 
nos espaços abertos para a controvérsia.

Preliminar: eleições e demandas sociais

Num país com tamanhas contradições e desigualdades sociais 
como o Brasil, as eleições presidenciais têm reacendido demandas 
vitais sufocadas, fazendo-as eclodirem simbolicamente nas campa-

 1 Trabalho apresentado no VII Encontro da Associação Nacional de Pós-Gradua-
ção em Comunicação (Compós), 1998, em São Paulo. Colaborou na preparação 
deste texto a estudante de jornalismo e bolsista do Pibic Walkiria Vieira. O autor 
agradece as sugestões metodológicas feitas pelo Dr. Afonso de Albuquerque.
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nhas eleitorais. Como não seria possível atender as reivindicações 
populares mantendo o status quo, no Brasil pós-regime militar e 
pós-Sarney, os setores conservadores utilizaram expedientes extra-
ordinários de comunicação política, nas duas eleições presidenciais 
diretas, com vistas a desviar a canalização das pressões sociais dos 
partidos de esquerda, especialmente das frentes lideradas pelo PT. 
Com isso, as eleições presidenciais diretas foram se tornando ope-
rações planejadas com bastante antecedência por uma aliança entre 
grupos conservadores e tecnocratas, visando bloquear a possibilidade 
de eleição de um candidato comprometido com as maiorias. 

Na conjuntura pré-eleitoral de 1994, Lula representava, desde o 
início, o papel de candidato das maiorias, desfrutando de uma situa-
ção excepcional nas prévias, sendo, no entanto, surpreendido, a partir 
de agosto, pela impressionante virada do eleitorado em direção ao 
candidato Fernando Henrique Cardoso, em virtude Plano Real, pla-
nejado por este último enquanto ministro. O plano, cuja etapa crucial 
de implantação coincidia com o início da campanha eleitoral, obteve 
tamanho sucesso que, comparada a ele, a empreitada collorista de 
1989 parecia ter sido uma improvisação de amadores. O Plano Real 
reverteu, em poucas semanas, o cenário de representação da política 
(CR-P), deslocando Lula para um papel secundário e instalando no 
centro do drama político o ex-ministro da Fazenda de Itamar Franco, 
que liderara a equipe responsável pelo Real. 

O pressuposto deste capítulo é que a conhecida adesão social ao 
Plano Real serve de base para a legitimação da próxima estratégia 
das elites, com o concurso dos meios de comunicação. Mais uma vez, 
realiza-se uma articulação das forças conservadoras tradicionais com 
novos grupos de tecnocratas, de maneira a estabelecer uma estratégia 
capaz de conter uma possível ascensão das reivindicações populares, 
conduzida por candidatos dos partidos de esquerda, num período 
crítico, marcado agora pelas altas taxas de desemprego. Dessa vez o 
estratagema conservador é representado pela proposta de emenda es-
tabelecendo a reelegibilidade presidencial no exercício do poder, cujo 
benefi ciário é o presidente Fernando Henrique Cardoso, identifi cado 
com a estabilidade monetária. O objetivo que anima essa estratégia 
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continuísta é afastar o risco de vitória de um candidato que substitua 
não apenas o atual presidente, mas todo o grupo político no poder 
desde o fi m do regime militar, possibilidade que assusta também as 
categorias sociais plenamente inseridas na economia de mercado. 
Essa última perspectiva amplia a probabilidade das adesões ao projeto 
reeleitoral conservador, abrindo-o em leque para outros matizes do 
espectro político e avançando sobre setores centristas. O comunismo 
acabou, não há mais como invocar sua ameaça, mas as tensões estru-
turais da sociedade brasileira continuam e é preciso administrá-las. 

Embora parta dessa hipótese, o artigo não tem, no entanto, a 
pretensão de verifi cá-la diretamente, limitando-se apenas, com um 
objetivo semelhante ao capítulo anterior,  a examinar se e como essas 
questões foram constituídas ou alternativamente representadas por 
meio da imprensa, como editoriais e artigos elaboraram os aspectos 
políticos, éticos, administrativos, doutrinários implicados na votação 
da emenda da reelegibilidade, a seu favor ou contra ela.

A reeleição na imprensa

O embate reeleitoral trava-se, também, pela imprensa.2 E é ela 
que dispõe o cenário e os atores, distribui a palavra, elege ou confi r-
ma temas para a discussão pública da política, contribuindo 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 (Aguiar, 
1993). A imprensa articula os signifi cados dos fatos, constituindo o 
lugar por excelência no qual as sociedades elaboram simbolicamente 
a realidade, conferindo-lhe sentidos. Assim, também a emenda pela 
reelegibilidade presidencial implica um processo de elaboração de 
signifi cados, por meio dos discursos dos jornais.

Mas, como adverte Aguiar, devido à maneira como se estrutura 
o poder dos meios no Brasil, o terreno da comunicação de massa, 

 2 Naturalmente, o papel da imprensa nesse episódio é limitado à discussão da le-
gitimidade da emenda, uma vez que a sua aprovação seria restrita ao Legislativo.
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embora decisivo no contexto da ampliação da democracia, afi gura-
se problemático, pois a imprensa nem sempre esteve comprometida 
com o avanço democrático.

No mês de janeiro de 1997, quando foi votada a emenda da 
reelegibilidade, o tema frequentou a imprensa diária. Nosso ensaio 
examina os editoriais dos jornais O Estado de S. Paulo (OESP) e 
Folha de S. Paulo (FSP) e artigos de colaboradores publicados por 
esses dois periódicos. Editoriais e colaborações obedecem a lógicas 
comunicativas muito distintas: enquanto o discurso dos editoriais é 
institucional, o das colunas é individual. Editoriais podem compor 
um índice da orientação dos interesses dos grupos dirigentes das 
publicações, enquanto os artigos refl etem um pouco do que se dis-
cute nos meios partidários, sindicais, empresariais e intelectuais. O 
jornal frequentemente constitui-se num palco de visões confl itantes, 
as quais, em última análise, concorrem para compor representações 
dos acontecimentos, legitimando-os ou deslegitimando-os. 

As posições dos jornais, com base nos editoriais

No período de discussão e votação da emenda da reeleição, os 
editoriais de ambos os jornais estudados formularam sempre re-
presentações favoráveis à sua aprovação, empregando, entretanto, 
uma limitada argumentação. Faremos, em seguida, um resumo das 
principais ideias defendidas pelos editoriais ao longo do período de 
discussão e votação da emenda.

Os editoriais de OESP foram categóricos no apoio à emenda, 
em afi rmações como: “... a vontade majoritária do país quer adotar 
o instituto da reelegibilidade” e “O presidente tem qualidades de 
sobra para conduzir um plano econômico sério como o Real. Não lhe 
faltam condições para determinar as diretrizes políticas e econômi-
cas...” (Fumaça sem fogo na convenção do PMDB, de 14 de janeiro). 

OESP considera positiva a proposta de um plebiscito sobre a 
emenda da reeleição, pois este reduziria os poderes do Congresso, 
colocando, automaticamente, a decisão nas mãos do povo, mas aca-
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ba dizendo que um plebiscito é desnecessário, pois tomaria tempo 
demais para uma decisão, num país ávido por soluções, ironizando 
que hoje nem a oposição luta pela consulta popular, diante das 
manifestações populares favoráveis à reeleição de FHC. Reafi rma 
a necessidade da continuidade do presidente no cargo, para levar 
adiante o Plano Real e o Programa de Modernização, uma vez que 
o cenário eleitoral não aponta ninguém à altura dele. 

OESP critica a artifi cialidade da crise que setores do PMDB 
quiseram abrir com o governo, dado o empenho do deputado Michel 
Temer em assumir a Presidência da Câmara dos Deputados e do 
senador Íris Resende em conquistar a Presidência do Senado. Am-
bos, para disputar os postos almejados, usam manobras para adiar 
a votação da emenda da reeleição. Para o editorialista, o que existe é 
a rebelião de alguns senadores do PMDB, que não querem romper 
com o Palácio do Planalto, mas desejam garantias de que seu projeto 
de poder será respaldado pelo governo.

O jornal diz que “o chefe do governo teria motivos de sobra para, 
na metade de seu mandato, dar-se por satifeito com a obra já realiza-
da.” (Mudando a fi sionomia do país, de 21 de janeiro). O Plano Real é 
considerado uma obra coletiva, mas sem a direção de FHC não teria 
sido posta em prática, viabilizando a mudança do país.

OESP aborda a morosidade com que tem caminhado a votação 
da emenda da reeleição. Não por falta de interesse, mas, pelo con-
trário, exatamente pela existência de diversos interesses em jogo, o 
andamento da votação tem sido lento. Michel Temer e Íris Resende 
atravancam a tramitação da emenda para garantir o apoio a suas 
pretensões. Outros tantos deputados só aceitam votar a favor da 
emenda em troca de algum cargo, confi gurando a barganha. Diante 
disso, FHC é quem acaba perdendo sua popularidade diante de tan-
tos episódios desgastantes, que param o país e as reformas urgentes.

O jornal considera que as comemorações pela vitória do presi-
dente na primeira votação da emenda da reeleição têm sua razão de 
ser, porque o primeiro turno acaba se repetindo nas demais votações. 
E almeja: “Oxalá seja assim...” A imagem desgastada do presidente 
resulta da necessidade que teve de intervir nas negociações, em 
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função do comportamento de parlamentares que o obrigaram a tal 
procedimento. A paralisação da administração também se deve à 
necessidade de intervenção de FHC, que precisou concentrar sua 
atenção num único tema durante semanas, sendo conduzido pelo 
comportamento de parlamentares. Relaciona as qualidades de FHC 
e enaltece sua capacidade de governar o país, dizendo ser ele, no 
momento, o único em condições de ocupar o cargo, já que é o “... 
presidente mais bem preparado, intelectual e politicamente, que o 
Brasil teve nas últimas décadas...” “Ninguém é mais capaz que o 
presidente FHC de levar avante a modernização da economia e das 
instituições...” (Apenas uma etapa vencida, de 30 de janeiro). Consi-
dera ainda a reeleição positiva, indicadora de estabilidade, geradora 
de investimentos externos, sendo que os únicos prejudicados são os 
opositores de FHC, que perderam a chance de disputar a presidência 
sem Fernando Henrique no páreo.

Para OESP, a reeleição é desejada pela população para que “a 
obra apenas iniciada seja levada adiante por quem tem as melhores 
condições possíveis de completá-la com pleno êxito” (Uma questão 
de empenho, de 2 de fevereiro).

O apoio à reelegibilidade marca igualmente os editoriais da Folha 
de S. Paulo, mas neste jornal a posição aparece matizada por diversas 
restrições sobre a forma de encaminhamento. Assim, o jornal enfatiza 
a necessidade de um plebiscito para que a população participe deste 
momento político ativamente e não como um “convidado de pedra”, 
assistindo a tomada de decisões estático, sem nada poder fazer. 
Menciona as pressões a que FHC tem sido submetido pelo PMDB, 
por exemplo. A forma como foi conduzida a proposta da reeleição 
implicou barganha e casuísmo, enquanto reformas necessárias aos 
interesses do eleitorado são deixadas de lado. A reeleição acabou 
por subordinar-se a “interesses mesquinhos, egoísmos provincia-
nos e caudilhismos rançosos”, caindo num “vergonhoso festival de 
‘negociações’”, quando decisões importantes deveriam ser tomadas 
com seriedade (Dois, quatro ou seis, de 16 de janeiro).

Compra de votos, do dia 17 de janeiro, volta a enfatizar a ne-
cessidade de realização de um plebiscito, ouvindo a chamada “voz 
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rouca das ruas”, para que a decisão acerca da emenda da reeleição 
seja legitimada pelo eleitorado e não no plenário da Câmara Federal, 
como está programado. O mundo político e administrativo parou, 
os agentes econômicos estão apreensivos e discussões de maior rele-
vância foram enterradas, tudo em função da obsessão por um único 
tema, a reeleição. Insiste em que a votação da emenda tem provocado 
barganha e pressões sobre o presidente, por parte do PMDB, ansioso 
pela Presidência da Câmara e do Senado. Todos os adiamentos da 
votação têm como motivo reivindicações pessoais e partidárias, as 
quais tendem a manchar a tese da reeleição. Embora defenda esta 
última, o jornal frisa a necessidade de um plebiscito, mediante o qual 
diversos episódios, como o escândalo da compra de votos, não teriam 
ocorrido, evitando todo o desgaste pelo qual tem passado o governo. 

A FSP aborda como deputados federais, senadores e o próprio 
presidente se empenharam de forma singular e jamais observada 
antes, em nenhum outro projeto, em ver aprovada a emenda da ree-
leição. Enquanto isso, reformas de importância superior são postas 
de lado, como a reforma política, a previdenciária, a tributária e a 
administrativa. Favorável à emenda que garante o direito à reeleição, 
inclusive para os atuais mandatários, a FSP considera inaceitável e 
altamente inconveniente para o país todas as atenções se concentra-
rem num único tema.

O jornal alerta sobre o quanto seria prejudicial o afastamento do 
governante do cargo ocupado para se recandidatar. O argumento é de 
que a renúncia do governante prejudicaria o caráter de continuidade 
administrativa, refutando a ideia de que a máquina do governo po-
deria ser utilizada, desde que haja fi scalização da sociedade. Afi rma 
que “vencer um pleito estando no poder pode não ser tão fácil” (Sair 
para quê, de 31 de janeiro).

Para a FSP, as manobras da oposição, sobretudo as realizadas pelo 
PMDB, na convenção do partido que recomendou que seus integran-
tes votassem contra a aprovação da emenda, enfraquecem os partidos 
e em nada benefi ciam o país. Com a aprovação da emenda, FHC sai 
fortalecido e bem que poderia apresentar diferentes caminhos para 
a economia, saúde e educação. Mas a maioria dos parlamentares que 
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votaram pela reelegibilidade não representam apoio a FHC, que 
precisa barganhar para que seus projetos sejam aprovados.

A convocação extraordinária, realizada, teoricamente, para a 
votação de uma série de projetos importantes, na prática trouxe resul-
tados muito distantes do desejado. Poucos projetos foram discutidos, 
enquanto toda a atenção se voltava para a votação da reeleição dos 
mandatários do Executivo. O jornal manifesta sua indignação com 
o Legislativo, por conferir tamanha atenção e açodamento à emenda 
da reeleição, enquanto diversas reformas permencem estagnadas em 
função da morosidade parlamentar.

Argumentos dos artigos de colaboradores

Vamos examinar, agora, os artigos de colaboradores externos aos 
quadros dos dois jornais, começando por aqueles que desenvolveram 
a defesa da aprovação da emenda reeleitoral. NesSe caso, observa-
mos com surpresa que O Estado de S. Paulo não trouxe nenhum 
texto de colaborador favorável à reelegibilidade, enquanto a Folha 
trouxe alguns artigos favoráveis. Assim, em Reeleição e consulta 
nacional, publicado em 15 de janeiro, Franco Montoro alega que a 
reelegibilidade assegura a continuidade de programas de governo que 
receberam apoio da população, além de ser uma norma aconselhada 
pelo bom-senso e pela experiência internacional. 

André Lara Resende diz, em Riscos, no dia 21, que ideal seria a 
aprovação da emenda, para não enfraquecer o governo, nem paralisar 
o seu projeto. Ele critica a morosidade das discussões, apoiando a 
reeleição, que seria a forma do governo continuar seu trabalho por 
mais quatro anos. 

Carlos Eduardo Moreira Ferreira, presidente da Fiesp/Ciesp, 
declarando-se favorável à reeleição, tal como os empresários, escreve 
em Decisão já, de 21 de janeiro, que há necessidade de tomar a deci-
são rapidamente, porque o tema, ao monopolizar a agenda nacional, 
paralisa o andamento das reformas, constituindo um obstáculo ao 
crescimento econômico e à competição no mercado globalizado. 
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Gerardo Mello Mourão, em A ética e a reeleição, publicada no 
dia 23, escreve que no Estado democrático, a ética está aberta ao 
ecletismo das circunstâncias: a coisa pública não é problema de 
ética, o Estado é aético. Assim, a emenda não pode ser acusada por 
esSe aspecto, nem mesmo Fernando Henrique Cardoso desonrou a 
ética – atributo da pessoa civil dos governantes – ao tentar derrubar 
a cláusula constitucional que impede a reeleição, mesmo que para 
seu próprio usufruto.

José Sarney (que no dia 17 fora contra a emenda), em O povo ou a 
capoeira, de 24 de janeiro, considera que quatro anos são insufi cien-
tes, sendo favorável à possibilidade de um governante ser reeleito. 
A divergência dá-se quanto à forma como vem sendo conduzida, 
acreditando ser necessário um referendo ou plebiscito para que o 
povo, como prevê a Constituição, possa decidir. 

O senador do PFL, Élcio Álvares, do ES, em A recandidatura 
de FHC, do dia 27, defende que FHC não está legislando em causa 
própria, uma vez que sua candidatura só será decidida em 1998. A re-
eleição é importante por permitir que um governante dê continuidade 
ao seu plano de governo, pois dispõe de tempo curto – 4 anos – para 
fazer reformas que o país espera há décadas. Além do mais, trata-se de 
prática adotada no mundo moderno e a FHC deve ser dado o direito 
de uma recandidatura, possibilitando a continuidade do programa 
de governo (reforma do Estado, privatizações, reforma agrária).

Ernando Uchoa Lima, presidente da OAB, em Reeleição com 
plebiscito, de 27 de janeiro, mostra-se favorável à emenda, porque ela 
tornaria possível a continuidade de administrações honradas. Porém, 
defende a realização de um plebiscito, como forma de exercício demo-
crático e legitimador da proposta a ser aprovada. Independentemente 
dessa etapa, a possibilidade de um candidato ser eleito ou reeleito 
está intrinsecamente associada a sua conduta, de forma que o povo 
não concederia novo mandato àquele que realizou um mau governo, 
o que põe fi m ao risco de ressurgimento de oligarquias regionais. 

Luiz Gonzaga Mota, com Reeleição e plebiscito, do dia 28 de ja-
neiro, defende que a possibilidade de reeleição é parte de um regime 
democrático, consistindo numa ampliação dos direitos de escolha 
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do cidadão. Um bom governante, depois de um mandato curto mas 
bem realizado, deveria ter a oportunidade, de acordo com a vontade 
do povo, de dar continuidade ao seu programa.

Miguel Reale Jr. argumenta, em Reeleição no exercício do poder, 
de 2 de fevereiro, que não haveria necessidade de desincompatibili-
zação, ou seja, o candidato não necessitaria renunciar para concorrer 
ao pleito. Além do mais, a desincompatibilização criaria um hiato 
de meses, tornando inócua a pretensão de proteger a continuidade 
da administração a ser mantida.

Os articulistas contrários à reeleição distribuíram-se por um 
espectro político mais amplo, utilizaram uma variedade maior de 
argumentos e foram mais normativos do que pragmáticos. Vejamos 
as suas posições críticas, começando por aquelas saídas no OESP.

Fernando Abrucio e Marco Antonio Teixeira em São Paulo e 
o ano político de 1997, de 15 de janeiro, observam que a reeleição é 
um casuísmo e que o ano de 1997 se caracteriza como um período de 
apostas, investimentos e lapidação, tendo como objetivo as disputas 
eleitorais de 1998, sendo, portanto, uma época de plantio das semen-
tes para o ano seguinte, quando os frutos serão colhidos.

Paulo Rabello de Castro, em artigo de 26 de janeiro, critica o fato 
de as necessidades do país serem postas de lado em função dos inte-
resses daqueles que ocupam o poder e acabam legislando em causa 
própria, ao defenderem medidas em que são os grandes benefi ciados. 

Luiz Weis, em O preço da consulta, de 27, trata da participação 
popular nas grandes decisões, por meio de plebiscito. A democracia 
direta é a promotora da cidadania, formadora de bons cidadãos e, 
numa época de 

desgosto universal com os políticos, certas decisões são importantes 
demais para fi carem nas mãos destes últimos. Principalmente aque-
las com maior valor de barganha, por meio das quais se corrompe a 
consciência de um deputado com favores, cargos ou dinheiro vivo.

Gaudêncio Torquato, em PMDB, entre a cruz e a espada, aborda, 
no dia 27, a incoerência dos partidos perante seus antigos ideais, em 
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especial o PMDB, símbolo da luta contra a ditadura e cujo líder, hoje, 
tem como meta aprovar a emenda por 60 peemedebistas, em troca 
do apoio do PSDB e do PTB à sua eleição à Presidência da Câmara.

Jarbas Passarinho (O costume de mudar, de 28 de janeiro) critica 
a reeleição, por ser uma revogação de leis que fere a Constituição, 
implicando a adoção de uma instituição proibida desde a instauração 
da República. A modifi cação da lei gira em torno do interesse de 
Fernando Henrique Cardoso em reeleger-se, utilizando-se dos meios 
de comunicação em busca do apoio da opinião pública, enquanto 
conquista votos favoráveis concedendo verbas. 

Na FSP também houve um bom número de artigos de colabora-
dores contrários à reeleição. José Sarney escreve que o único assunto 
em pauta em Brasília é a reeleição, usando a mídia como base de seus 
argumentos. 

Hélio Bicudo (Reeleição, plebiscito e referendo, de 13 de janeiro) 
considera perda de tempo a discussão em torno da reeleição, a qual 
não contribui para o aperfeiçoamento da democracia. A reeleição no 
contexto da cultura brasileira acaba benefi ciando candidatos ofi ciais 
por meio do uso da máquina administrativa.

Aldo Rabelo (Candidato a caudilho, de 14 de janeiro) critica a 
reeleição por ferir uma norma constitucional e a própria democracia, 
uma vez que são grandes as possibilidades de manipulação eleitoral 
por um candidato no cargo: “Uma manobra continuísta está sendo 
ensaiada por Fujimori no Peru e Menem, na Argentina e agora é 
realizada por FHC, como se ele fosse insubstituível, o único com con-
dições de defender e implementar os direitos da maioria”. Considera 
o procedimento de FHC mal-intencionado e centrado em ambições 
pessoais, deixando de lado outros projetos de urgência para a nação, 
como a reforma administrativa e a reforma agrária.

Roberto Requião (Ai de ti, PMDB, de 16 de janeiro) diz que a 
base do PMDB é contrária à emenda da reeleição, e que FHC se julga 
o único, o iluminado, o eleito, criticando suas estratégias de barganha 
para atingir seus objetivos.

José Sarney, em Da popularidade, de 17 de janeiro, trata da popu-
laridade que cerca os políticos, e a forma como são seduzidos por ela. 
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Administrá-la não é considerada tarefa fácil, porém, numa sociedade 
institucionalizada e democrática, pode-se negociar e atingir um con-
senso. Referindo-se a FHC, considera-o um presidente do diálogo 
e da conveniência e por isso sua atitude pró-reeleição é apelativa e 
desnecessária. Conclui, em contraposição: “vamos marchar para de-
cidir no corpo-a-corpo no Congresso, mas sobretudo nas ruas. Vamos 
quebrar o PMDB ao meio”. Encerra com um provérbio nordestino 
– “Com grito não se afi na rabeca” – para condenar a atitude de FHC.

Emir Sader (Pyongyang é aqui, de 17 de janeiro) chama a enxurra-
da de manipulações com que o governo entulhou a grande imprensa 
no fi nal de 96 de “êxtase estatístico”: a exposição de dados surrea-
listas, jamais obtidos por nenhum país na História, emitidos pelo 
presidente, tem explicação na pensée unique, ou seja, o presidente só 
pensa em um assunto, a reeleição, e legisla em torno dessa causa. A 
reeleição serve para que o presidente deixe de lado o que já foi um 
de suas bandeiras – a reforma política –, bem como o debate sobre a 
democracia, a saúde, a previdência social, realizando discursos como 
se vivêssemos num paraíso.

Delfi m Neto, em A reeleição e o óleo de cobra, de 22 de janeiro, 
compara a proposta de reeleição aos óleos de cobra dos fi lmes do 
velho Oeste, os quais curavam desde unha encravada até nó nas tri-
pas: “Hoje, o que está sendo oferecido à sociedade no lugar do óleo 
é a reeleição, a qual daria a FHC oportunidade de dar continuidade 
ao seu programa de governo. Só assim, por meio da aprovação da 
emenda da reeleição, FHC poderia continuar no poder e dar soluções 
aos problemas da nação, principalmente os de ordem econômica, 
uma vez que o programa de combate à infl ação, construído pelos 
economistas do governo, destruiu o setor produtivo, numa verdadeira 
armadilha que só eles podem desmontar”. Daí a necessidade de mais 
quatro anos no poder, ironiza. 

Almino Affonso (Reeleição e plebiscito, de 22 de janeiro) opõe-se 
à aprovação da emenda porque ela “cria normas incompatíveis com 
o nível de nosso desenvolvimento democrático”, além de ser um 
risco, pois, “no futuro, o que faremos se algum malandro ressurgido 
assumir o poder?” E se cortes familiares se impuserem, por meio da 
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possibilidade de candidaturas de parentes, em concomitância com 
a reeleição do presidente, do governador, do prefeito?

Herbert de Souza (Reeleição e os dinossauros, de 28 de janeiro) diz 
que o tema da reeleição é parte dos interesses e objetivos de FHC e 
este se utiliza de argumentos jurássicos para defendê-la, como a não 
necessidade de mudar, mediante a funcionalidade de seu governo, 
a moeda forte, a estabilização, como se regesse uma orquestra e o 
povo somente assistisse ao espetáculo. Enquanto a reeleição se torna 
uma novela, as reformas são deixadas de lado, em detrimento de 
uma agenda nacional que passa a inexistir. Esse procedimento fere 
a democracia, pois induz a uma personalização do poder que, erro-
neamente, concede caráter pessoal ao governo, o qual, na realidade, 
deveria ser programático e partidário.

José Dirceu, em A responsabilidade histórica de FHC, de 29 de 
janeiro, indaga como seria a situação do país, caso o presidente e 
aliados se dedicassem à reforma agrária, à saúde, à educação, ao 
fi m da corrupção, do fi siologismo e à violência nas cidades com o 
mesmo empenho que tem sido aplicado à aprovação da emenda da 
reeleição. Em busca de oito anos de mandato, FHC caminha rumo 
ao autoritarismo, como um déspota pretensioso a conduzir o Brasil 
nos próximos vinte anos. E a pressa em aprovar a emenda via Con-
gresso, sem a passagem pela consulta popular por plebiscito, se deve 
ao fato de FHC ter aversão ao confl ito e também porque enfrentar 
a oposição desgastaria o governo. Além disso, a economia não é 
tão segura como anuncia a propaganda governista. A estabilidade 
brasileira é, na verdade, frágil e o “paraíso cantado em verso e prosa 
pela mídia é pura fi cção”. Trata-se de uma armadilha como outras 
que já dominaram o país, como a ditadura, o “milagre” e Collor, que 
só enganaram o povo.

José Sarney (que no dia 24 fora favorável à emenda) retorna em 
31 de janeiro, com A ressaca da vitória, para alertar que a vitória do 
governo precisa ser administrada, pois implica em cobranças. Recorda 
Alexis de Tocqueville, que afi rmava que a gande vulnerabilidade da 
reeleição é o fato de os governantes já assumirem seus mandatos pen-
sando nela e transformarem seu governo em instrumento desse desejo.
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Em O avesso do avesso, de 2 de fevereiro, Emir Sader discorre 
sobre os procedimentos utilizados durante a discussão em torno do 
tema da reeleição, até sua aprovação, os quais acabaram por contrariar 
critérios da ética de princípios e da responsabilidade. Em nome da 
aprovação da emenda, deixaram-se de lado princípios cruciais, como 
o fortalecimento dos partidos, fi delidade partidária, debate político, 
reforma da representação dos estados no Congresso, para colocar em 
prática táticas que vinham ao encontro dos interesses daqueles que 
se encontravam no balcão de negócios. Assim, entraram em vigor a 
personalização do poder, uma campanha frenética de desobediência 
no PMDB, reuniões secretas, apoio fi rme com votos à reeleição, ca-
racterizadas como manobras fi siológicas. O presidente, por sua vez, 
nessa tajetória, mancha sua imagem ao lançar-se na busca de mais 
um mandato e, para minimizar os danos, deveria declarar-se fora da 
disputa, não usufruindo do privilégio da emenda.

Discussão

Nos editoriais de OESP examinados, a reelegibilidade representa 
a vontade da maioria da população, enquanto o presidente atual é 
o único político que reúne qualidades necessárias para conduzir 
o país. O plebiscito é um procedimento dispensável e até mesmo 
nocivo, porque tomaria tempo demais, devendo ser evitado. O 
eventual desgaste do presidente deve ser debitado aos parlamentares, 
especialmento os do PMDB, partido movido a interesses pessoais, 
que procura tirar partido de sua posição no Congresso. O desgaste 
do presidente parece uma consequência perversa da necessidade de 
intervir no processo.

Os editoriais não discutem a legitimidade ou validade da ree-
legibilidade, apenas tratam dela no momento político, em face do 
governo atual, ou seja, a justifi cativa alegada para sua adoção é pessoal 
e conjuntural. Nesse sentido, o jornal não poupa elogios a FHC e à 
sua “obra realizada”, embutindo uma chantagem com os eleitores: 
“se não for Fernando Henrique, então, quem?” Essa formulação 
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lembra o que Perelman chama de argumento do desperdício (“de-
pois do que conseguimos, não podemos correr o risco de pôr tudo a 
perder”).

Os editoriais de OESP têm uma plataforma imediata e tangível: 
a popularidade, o prestígio intelectual de FHC, cujo governo é apre-
sentado como honesto, competente e, sobretudo, responsável pela 
estabilidade monetária. Por isso, acenam com um próximo mandato 
de inequívocas realizações, por meio da continuidade administrativa. 
Os pontos positivos da administração FHC são ressaltados de manei-
ra a arredar seus possíveis aspectos controvertidos e problemáticos. 
Assim, nem sequer há necessidade de defendê-lo destes últimos. 
Trata-se de uma administração singular, realizada por um homem 
culto e competente. Lamenta-se, tão somente, a lentidão do processo 
de votação da emenda, que acaba por paralisar o governo, bem como 
as concessões e barganhas que foram exigidas do Executivo. Em 
ambos os casos, o governo é retratado como vítima desse processo, 
que na verdade se origina da determinação do Planalto em aprovar 
a emenda.

Em todos os casos, o pensamento é ad hoc, justifi cado em úl-
tima análise pelo protagonista do espetáculo, Fernando Henrique 
Cardoso, e suas qualidades pessoais. Uma súbita insegurança, um 
sentimento angustiante de orfandade perpassam a pergunta implícita 
sobre o futuro sem ele. O clima redentorista instala-se explicitamente 
no texto, de modo que até mesmo mudar a Constituição em benefício 
imediato do atual titular da Presidência aparece como alternativa 
legítima, porque responde a todas as dúvidas, oferecendo uma una-
nimidade tranquilizadora.

Na verdade, parece relativamente simples defender a continui-
dade de um governo representado como sendo competente, proje-
tando hipoteticamente essa situação para futuros cenários. Um fi m 
tão almejado, como o bem-estar da sociedade, legitima os meios a 
serem empregados, enquanto as questões de princípios escorregam 
facilmente para um plano secundário. Ao mesmo tempo, a ideia do 
oportunismo de legislar em causa própria esmaece, mesmo porque 
não haveria sentido em propor a emenda para um futuro governo, 
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uma vez que a motivação vem justamente do entusiasmo com o 
governo FHC e seu favoritismo nas pesquisas.

A FSP, embora apóie a reeleição, não se estende em argumentos a 
seu favor, nem nos elogios a FHC, insistindo, antes, na importância 
do plebiscito, como forma de não só de permitir a participação da 
sociedade, como de livrar o presidente das pressões dos parlamen-
tares, com seus interesses mesquinhos. Defende que presidente não 
deve se afastar do cargo para concorrer a um novo mandato, para não 
neutralizar os supostos efeitos benéfi cos da continuidade do gover-
no. A não-aprovação da emenda teria sido nociva às reformas, mas 
o processo de votação preteriu questões mais importantes, que não 
receberam atenção devida e, com isso, o país viveu uma estagnação 
durante o período de discussão. Na FSP, portanto, há um equilíbrio 
entre o que seria uma aceitação da reelegibilidade e uma crítica formal 
aos procedimentos adotados, fazendo recair a responsabilidade pelas 
barganhas exclusivamente no parlamento, em interesses menores de 
integrantes do Legislativo, o que parece corresponder a uma visão 
tradicional da imprensa sobre os poderes. Enquanto isso, o Executivo 
foi representado como refém inocente das pressões, em especial das 
do PMDB.

Os poucos artigos de colaboradores favoráveis à aprovação da 
emenda foram publicados unicamente na FSP. Os defensores da 
emenda da reeleição são políticos, intelectuais ou tecnocratas vincu-
lados à coalisão governista, argumentando com base na ideia de que 
um governo bom e honrado merece concorrer a um novo mandato, 
o que signifi caria para o eleitor ter o direito de escolha ampliado. Na 
verdade, essa forma aparentemente impessoal de colocar as ideias 
oculta a verdadeira motivação da iniciativa: o favoritismo de FHC 
obtido com o sucesso da estabilização monetária. Adota-se, portanto, 
uma linha de argumentação que fi nge ignorar a natureza casuística 
da emenda, invocando a exiguidade dos quatro anos para um bom 
governo, deixando implícito, no entanto, que o país precisa de FHC, 
cumprindo, pois, dar-lhe a possibilidade de recondução.

Políticos de partidos que apoiam FHC, aliados e editorialistas dos 
jornais analisados partiram, geralmente, de uma aceitação declarada 
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ou tácita do absoluto sucesso do governo, desenvolvendo, a partir 
daí, uma argumentação pragmática, que propugna adotar agora a 
reeleição. Isso signifi ca, em outras palavras, que as instituições – leia-
se a Constituição – devem curvar-se ante as supostas qualidades e 
vontades do governante do momento. 

Alguns autores nem sequer argumentaram sobre a validade ou 
oportunidade da reeleição, defendendo diretamente a necessidade de 
decidir rapidamente sobre ela ou mesmo sobre a inconveniência da 
desincompatibilização do governante, que acabaria tirando o efeito 
benéfi co da continuidade governamental.

Prevalece, no entanto, o número de manifestações de colabora-
dores contrários à reeleição, que buscaram desqualifi car o processo, 
representando-o como um casuísmo, legislação em causa própria, in-
teresse pessoal de FHC, manipulação eleitoral, manobra continuísta, 
uma forma de benefi ciar os candidatos ofi ciais, pretexto para deixar 
de lado as reformas, “óleo de cobra”, criação de normas incompa-
tíveis com a democracia, origem de cobranças futuras, de governos 
preocupados com a reeleição. Ou seja, aqui, também, nem sempre os 
argumentos foram doutrinários, fi xando-se mais no interesse pessoal 
de Fernando Henrique, no continuísmo, sem desenvolver análises em 
profundidade sobre o papel da reelegibilidade no processo político 
brasileiro. Parte dos artigos dedicou-se também a lamentar os aspec-
tos antiéticos da forma como se deram a tramitação, as barganhas 
e, por fi m, o custo para a sociedade brasileira da concentração das 
atenções num único tema, durante tanto tempo. 

As críticas à emenda vieram de extremos do campo político, 
distribuindo-se por autores muito diversos, de modo que acabou 
havendo uma dispersão da argumentação, ora para a ironia, ora para 
aspectos formais, ora para aspectos políticos, enquanto a defesa da 
emenda adotou uma argumentação unifi cada, com base na apresen-
tação dos aspectos tidos como positivos do governo atual e, portanto, 
dos efeitos benéfi cos de um novo mandato de FHC, tanto quanto dos 
demais bons governantes. A heterogeneidade das posições parece ter 
acabado por promover uma dispersão das representações, que, em 
vez de fortalecer a crítica, parece diluí-la. No que diz respeito aos 
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articulistas de esquerda, não transcenderam o episódio analisado, 
buscando estabelecer relações mais compreensivas entre o esforço 
da reeleição e a estratégia conservadora global dos grupos no poder, 
hipótese deste capítulo, limitando-se a críticas aos interesses imedia-
tos e atitudes pessoais do presidente, ao governo, aos parlamentares, 
à política econômica etc.

Em suma: por um lado, os dois mais importantes jornais de São 
Paulo foram unânimes em apoiar a emenda e seu benefi ciário, em 
especial OESP, que adotou um tom bastante ofi cialista, enquanto a 
FSP manteve certo distanciamento, insistindo na tese do plebiscito. 
Por outro lado, houve poucos artigos favoráveis à reeleição e muitos 
contrários a ela, vindos, na maioria das vezes, do espectro de adversá-
rios políticos do presidente. Ora, como os jornais se apresentam como 
entidades neutras politicamente e defensoras do “bem comum”, sua 
posição aparenta uma independência do jogo político, ao passo que as 
críticas representam sempre a voz dos prejudicados com a emenda, ou 
seja, vozes interessadas (para não dizer interesseiras). Por conseguin-
te, a emenda pode ter logrado uma espécie de aura de unanimidade, 
se se consideram as posições dos veículos analisados. Enquanto isso, 
as críticas que os jornais abrigaram, contrárias aos seus editoriais, ao 
estabelecerem alguma controvérsia, pareciam, afi nal, apenas revelar o 
ambiente de grande liberdade democrática, no qual se dava a votação 
da emenda. Mas ninguém chegou a escrever sobre isso. 
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